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1 - BREVE HISTÓRICO
2000 – Lei nº 10.032, de 23 de outubro de 2000, institui a Universidade Federal do Tocantins.
2002 - Aprovada pela Capes a implantação do curso de mestrado em Ciências do Ambiente (Ciamb) o primeiro mestrado da UFT e também o primeiro do estado do Tocantins.
2003 – Início das atividades com a posse dos primeiros professores efetivos, transferência dos cursos de
graduação regulares da Universidade do Tocantins – Unitins, ingresso da primeira turma do Mestrado de
Ciências do Ambiente e realização da primeira consulta eleitoral à comunidade acadêmica para eleição
direta de reitor e vice-reitor.
2004 – Criação e instalação dos Órgãos Colegiados Superiores – Conselho Universitário (Consuni) e
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), posse dos primeiros técnicos-administrativos e
realização do primeiro vestibular como a primeira universidade brasileira a estabelecer cotas para
estudantes indígenas em seus processos seletivos.
2007 – Implantação da Comissão Permanente de Seleção (Copese) e realização do primeiro vestibular
promovido integralmente pela UFT.
2008 – Aprovação, pela Capes, da implantação do primeiro curso de doutorado, em Ciências Animal
Tropical, no Câmpus de Araguaína e adesão ao Reuni, proporcionando a criação de 14 novos cursos de
graduação e investimentos em pessoal e infraestrutura.
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2009 - Outorga do título de Doutor Honoris Causa ao ﬁlósofo e sociólogo francês Edgar Morin e à líder
comunitária e quebradeira de coco da região do Bico do Papagaio, Raimunda Gomes da Silva, a
Raimunda Quebradeira.
2010 – Primeira participação da UFT no Sisu – Sistema de Seleção Uniﬁcada e adoção de novo logotipo,
em dois tons de verde, escolhido em um concurso cultural.
2013 – Aprovada a implantação de cotas para estudantes de origem quilombola em processos seletivos
para os cursos de graduação da UFT.
2014 – Lançamento da nova identidade visual em azul, verde e cinza, incluindo brasão e marca (logotipo)
e lançamento dos primeiros livros da Editora EdUFT
2015 - Adoção do Sistema de Seleção Uniﬁcada (Sisu) como processo seletivo para 100% das vagas dos
cursos de graduação regulares e presenciais.
2020 – UFT é nomeada como tutora no processo de transição e criação da Universidade Federal do Norte
do Tocantins – UFNT, com consequente fusão dos câmpus de Araguaína e Tocantinópolis.
ATUALMENTE – Oferece mais de 60 cursos de graduação presencial e a distância, mais de 30 programas
de mestrado, 9 de doutorado e é a maior universidade pública do estado do Tocantins.
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2 - A UFT
A Universidade Federal do Tocantins – UFT é uma instituição federal de ensino superior
com sua sede no centro no Estado, onde se localizam a Reitoria e o Câmpus de
Palmas; além dos câmpus de Miracema e Porto Nacional localizados também na
região central; possui as unidades de Gurupi e Arraias, no sul; Araguaína e
Tocantinópolis, no norte do Estado.
Oferece cursos de graduação voltados para as mais diversas áreas do conhecimento.
O complexo universitário é formado por servidores docentes e técnicosadministrativos que, juntamente com os demais colaboradores, trabalham para
alcançar a consolidação da instituição como universidade pública inclusiva,
inovadora e de qualidade.
Buscando inserir-se ainda mais no contexto atual de inovação e novas práticas e
tecnologias educacionais, a universidade tem deﬁnido estratégias para atender a
comunidade acadêmica diante das novas tendências educacionais, com a
atualização dos seus PPCs e a inserção de metodologias ativas de educação para
integrar os estudantes na realidade imposta pela pandemia que atingiu toda a
população mundial. Com isso, houve o avanço de pesquisas com a entrega de
produtos para a sociedade, como álcool em gel, sabonete líquido e a utilização de
impressoras 3D para a fabricação de protetores faciais que foram distribuídos para os órgãos que possuem
servidores atuando na linha de frente no combate da Covid, como aqueles dos hospitais e das polícias. Além
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da sociedade em que a UFT esta inserida, com o desenvolvimento de projetos que aproximam a universidade
da comunidade, agregando experiências e conhecimentos aos alunos participantes.
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3 - UNIDADES GESTORAS
Reitoria
Reitor: Luís Eduardo Bovolato
Contato: (63) 3229-4012

e-mail: reitor@uft.edu.br
Vice-reitoria
Vice-reitora: Ana Lúcia de Medeiros

Contato: (63) 3229-4109

e-mail: vicereitoria@uft.edu.br
Gabinete do Reitor
Chefe de gabinete: Emerson Subtil Denicoli
Contato: (63) 3229-4035
e-mail: cheﬁadegabinete@uft.edu.br
Pró-Reitoria de Administração e Finanças - Proad
Pró-reitor: Jaasiel Nascimento Lima

Contato: (63) 3229-4033

e-mail: proad@uft.edu.br
Pró-Reitoria de Avaliação e Planejamento - Proap
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Pró-reitor: Eduardo Andrea Lemus Erasmo

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - Proest
Pró-reitor: Kherlley Caxias Batista Barbosa

Contato: (63) 3229-4211
e-mail: proest@uft.edu.br
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos
Comunitários - Proex
Pró-reitora: Maria Santana Ferreira Milhomem
Contato: (63) 3229-4036
e-mail: proex@uft.edu.br
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas- Progedep
Pró-reitora: Vânia Maria de Araújo Passos
Contato: (63) 3229-4040
e-mail: progedep@uft.edu.br
Pró-Reitoria de Graduação - Prograd
Pró-reitor: Eduardo José Cezari
Contato: (63) 3229-4032
e-mail: prograd@uft.edu.br

Contato: (63) 3229-4123
e-mail: proap@uft.edu.br
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3 - UNIDADES GESTORAS
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação- Propesq
Pró-reitor: Raphael Sanzio Pimenta
Contato: (63) 3229-4037
e-mail: propesq@uft.edu.br
Prefeitura Universitária – P.U.
Prefeito Universitário: João Batista Martins Teixeira
Contato: (63) 3229-4176
e-mail: pu_gabinete@uft.edu.br

Coordenação Permanente de Seleção - Copese
Coordenador: Ruberval Rodrigues de Sousa
Contato: (63) 3229-4445
e-mail: copese@uft.edu.br
Diretoria de Tecnologias Educacionais - DTE
Diretora: Suzana Gilioli da Costa Nunes
Contato: (63) 3229-4072
e-mail: dte@uft.edu.br
Diretoria de Gestão Documental - Diged
Diretora: Juliana Ricarte Ferraro

Superintendência de Tecnologia da Informação - STI

Contato: (63) 3229-4328

Superintendente: Juliano Alves Rios

e-mail: diged@uft.edu.br

Contato: (63) 3229-4032
e-mail: sti@uft.edu.br

Ouvidoria Geral
Ouvidor: Judikael Castelo Branco

Superintendência de Comunicação - Sucom
Superintendente: Kleber Abreu Sousa
Contato: (63) 3229-4298

Contato: (63) 3229-4011

e-mail: ouvidoria@uft.edu.br

e-mail: comunicacao@uft.edu.br
Auditoria Interna - Audin
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Coordenador: Dilson Pereira dos Santos Júnior
Contato: (63) 3229-4111
e-mail: audin@uft.edu.br
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3 - UNIDADES GESTORAS
Câmpus Universitário de Araguaína
Diretor: José Manoel Sanches da Cruz Ribeiro
Contato: (63) 3416-5601
e-mail: diraraguaina@uft.edu.br

Câmpus Universitário de Arraias
Diretor: Antonivaldo de Jesus

Contato: (63) 3653-1531

e-mail: dirarraias@uft.edu.br

Câmpus Universitário de Gurupi

Diretor: Rodrigo de Castro Tavares
Contato: (63) 3311-3504
e-mail: dirgurupi@uft.edu.br

Câmpus Universitário de Palmas
Diretor: Marcelo Leineker Costa
Contato: (63) 3229-4500

e-mail: dirpalmas@uft.edu.br

Câmpus Universitário de Porto Nacional
Diretora: Etiene Fabbrin Pires Oliveira

Contato: (63) 3363-9408

e-mail: dirportonacional@uft.edu.br

Câmpus Universitário de Tocantinópolis
Diretor: Nataniel da Vera-Cruz Gonçalves Araújo
Contato: (63) 3471-6001
e-mail: dirtocantinopolis@uft.edu.br

Câmpus Universitário de Miracema
Diretor: André Luiz Augusto da Silva
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Contato: (63) 3366-8602
e-mail: dirmiracema@uft.edu.br
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4 - MISSÃO, VISÃO E VALORES
Com a construção do PDI 2021-2025, foi feita a revisão da identidade da UFT, com atualização da missão,
visão e valores da instituição.

MISSÃO

Formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal por
meio da educação inovadora, inclusiva e de qualidade.

VISÃO
Consolidar-se, até 2025, como uma Universidade pública inclusiva, inovadora e de qualidade,
no contexto da Amazônia Legal

VALORES

Respeito à vida e à diversidade; Transparência; Comprometimento com a qualidade e com as
comunidades; Inovação; Desenvolvimento sustentável; Equidade e justiça social; Formação
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ético-política.
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5 - ENSINO
A Pró-Reitoria de Graduação – Prograd coordena e acompanha a execução
das ações relativas à política de graduação da UFT, deﬁnida pelo Conselho
Universitário, atuando em eixos, realiza o registro de toda a vida acadêmica
dos estudantes (matrícula, ajustes, notas e emissão dos diplomas).
A Diretoria de Tecnologias Educacionais – DTE é responsável pela oferta de
cursos na modalidade de ensino a distância que se caracteriza como
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Estão
organizados segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as
quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para:
I - avaliações de estudantes; II – estágios obrigatórios, quando previstos na
legislação pertinente; III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando
previstos na legislação pertinente; e IV - atividades relacionadas a
laboratórios de ensino, quando for o caso. É disponibilizado ambiente virtual de
aprendizagem para as disciplinas de cursos presenciais e também é adotado
o Moodle como ferramenta. O sistema pode ser acessado em ead.uft.edu.br
Hoje o ensino à distância da UFT está presente em 23 polos, distribuídos em
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todas as regiões do estado: Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguatins, Arraias, Colinas do Tocantins,
Cristalândia, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Guaraí, Guruí, Lagoa da Confusão, Mateiros, Miracema, Palmas,
Palmeirópolis, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Taguatinga e Xambioá.

12

Atualmente, a UFT conta com mais de 60 cursos de graduação presenciais e a distância, assim distribuídos:

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS
- Administração
- Arquitetura e Urbanismo
- Ciência da Computação

- Ciências Contábeis

- Ciências Econômicas

- Jornalismo
- Direito

- Enfermagem

- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil

- Engenharia de Alimentos
- Engenharia Elétrica

- Filosoﬁa – licenciatura
- Física – licenciatura – EaD
- Medicina

- Nutrição

- Pedagogia – licenciatura
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- Teatro - licenciatura
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CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA
- Biologia – licenciatura
- Biologia – licenciatura - EaD
- Física – licenciatura
- Geograﬁa – licenciatura
- História – bacharelado
- História – licenciatura
- Letras – língua inglesa e suas respectivas literaturas –
licenciatura
- Letras – língua portuguesa e suas respectivas
literaturas – licenciatura
- Matemática – licenciatura
- Medicina Veterinária
- Química – licenciatura

- Tecnologia em Gestão de Cooperativas – tecnólogo

- Tecnologia em Gestão de Turismo – tecnólogo

- Tecnologia em Logística – tecnólogo
- Zootecnia
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CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS

- Administração Pública – bacharelado – EaD
- Educação do Campo – licenciatura
- Matemática – licenciatura
- Matemática – licenciatura – EaD
- Pedagogia – licenciatura
- Turismo Patrimonial e Socioambiental – tecnólogo
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CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI

- Agronomia
- Engenharia de Bioprocessos e
biotecnologia
- Engenharia Florestal
- Química – licenciatura – EaD
- Química Ambiental
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CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA

- Educação Física – licenciatura
- Pedagogia – licenciatura
- Psicologia – bacharelado
- Serviço Social – bacharelado
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CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL
- Ciências Biológicas – bacharelado

- Ciências Biológicas – licenciatura
- Ciências Sociais – bacharelado

- Geograﬁa – bacharelado
- Geograﬁa – licenciatura

- História – licenciatura

- Letras – Língua Inglesa e suas
respectivas literaturas – licenciatura
- Letras – Libras – licenciatura

- Letras – Língua Portuguesa e suas

respectivas literaturas – licenciatura

- Relações Internacionais – bacharelado
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CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE TOCANTINÓPOLIS
- Ciências Sociais – licenciatura
- Educação Física – licenciatura
- Educação do Campo – licenciatura
- Pedagogia - licenciatura

Informações
Pró-reitoria de Graduação – Prograd
Telefone (63) 3229-4032 |e-mail: prograd@uft.edu.br
Site: https://ww2.uft.edu.br/prograd
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
Diretoria de Tecnologias Educacionais

Telefone (63) 3229-4072 |
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e-mail: dte@uft.edu.br

Site: https://sites.uft.edu.br/dte/
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
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6 - PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação tem como função apoiar os
processos inerentes à pesquisa e à pós-graduação, objetivando proporcionar a

produção do conhecimento cientíﬁco como base indutora das problemáticas
regionais, em especial daquelas voltadas para a Amazônia, sem, contudo, a perda do

caráter universal do conhecimento. Por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica –

NIT, gerencia as políticas institucionais de inovação cientíﬁca e tecnológica e de
proteção dos direitos de propriedade intelectual da UFT; efetua a proteção das

inovações e criações intelectuais desenvolvidas no âmbito da UFT; auxilia e
intermedia as negociações de transferência de tecnologia e licenciamento,
resguardando os direitos da Universidade; fomenta a cultura da propriedade

intelectual no âmbito da UFT de modo a despertar nos membros da comunidade
acadêmica o interesse pela proteção das pesquisas desenvolvidas nas

dependências da instituição; e mantém interação com outras Instituições Cientíﬁcas

e Tecnológicas – ICTs, com a comunidade local, com órgãos governamentais,
empresas privadas e organizações da sociedade civil, com vistas ao

desenvolvimento cientíﬁco-tecnológico.
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A UFT oferta programas de Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) e

Especializações Lato Sensu presenciais e à distância.

20

LATU SENSU
- Direito Administrativo

- MBA em Gerenciamento de Projetos

- Direito e Processo Constitucional

- MBA em Gestão da Engenharia da Produção e

- Docência na Educação Infantil

- MBA em Gestão de Cooperativas

- Direito e Processo do Trabalho

- Ensino de Comunicação/Jornalismo: Temas
Contemporâneos

Operações Logísticas

- MBA em Gestão de Operações e Logística
- MBA em Gestão de Pessoas

- Ensino de Língua Inglesa

- MBA em Gestão de Pessoas e Coaching

- Gerontologia

- MBA em Gestão Empresarial

Ciência e Tecnologia

- MBA em Liderança e Formação de Gestores

- Ética e Ensino de Filosoﬁa
- Gestão Estratégica da Inovação e Política de
- Gestão Pública e Sociedade
- Responsabilidade Social
- Saneamento Ambiental

- MBA em Gestão de Projetos e Cidades
- MBA em Gestão Financeira e Orçamentária
- MBA em Logística e Produção Sustentável
- MBA em Marketing Estratégico

- MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental

- Segurança Pública
- Segurança Viária Urbana: problemas estruturais,
desaﬁos e alternativas gerenciais nacional,
regional e local

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

21

STRICTO SENSU
- Programa de Mestrado Proﬁssional em Ensino de Física – Mpef
- Programa de Mestrado Proﬁssional em Filosoﬁa – Prof-Filo
- Programa de Mestrado Proﬁssional em Letras – ProfLetras
- Programa de Mestrado Proﬁssional em Matemática – ProfMat

- Programa de Mestrado Proﬁssional em Ensino de Física – MPEF
- Programa de Mestrado Proﬁssional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para
Inovação – Profnit
- Programa de Pós-graduação Proﬁssional em Educação – PPPGE
- Programa de Pós-graduação em Agroenergia – PPGA
- Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal – Bionorte
- Programa de Pós-graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação – PPGBec
- Programa de Pós-graduação em Biotecnologia – PPGBiotec
- Programa de Pós-graduação em Ciência Animal Tropical – PPGCat
- Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – PPGCTA
- Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde – PPGCS
- Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente – Ciamb
- Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais – PPGCFA
- Programa de Pós-graduação em Comunicação e Sociedade – PPGCom
- Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR
- Programa de Pós-graduação em Educação PPGE
- Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental – PPGEA
- Programa de Pós-graduação em Ensino de História – ProfHistória
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- Programa de Pós-graduação em Ensino em Ciências e Saúde – PPGECS
- Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura e Território – PPGCult
- Programa de Pós-graduação em Geograﬁa – PPGG
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- Programa de Pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas – Gespol
- Programa de Pós-graduação em Letras – PPGLetras

- Programa de Pós-graduação em Letras: Ensino de Língua e Literatura – PPGL
- Programa de Pós-graduação em odelagem Computacional de Sistemas – PPGMCS
- Programa de Pós-graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos – PPGPJDH
- Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal – PPGPV
- Programa de Pós-graduação em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Troicos – PPGSaspt
- Programa de Pós-graduação em Serviço Social

Informações

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – Propesq

Telefone (63) 3229-4037 |

e-mail: propesq@uft.edu.br

Site: https://ww2.uft.edu.br/propesq

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
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7 - EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e cientíﬁco que articula o Ensino e a Pesquisa de
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. Por meio da
extensão, a comunidade acadêmica encontra na sociedade a oportunidade de colocar em prática o
conhecimento acadêmico. Além disso, no retorno à Universidade, docentes e discentes trazem um
aprendizado que, submetido à reﬂexão teórica, é acrescido àquele conhecimento.
Tal ﬂuxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, produz conhecimento
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, democratiza o conhecimento acadêmico e a
participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade (Forproex, 1987). A UFT busca consolidar
essa política fortalecendo o projeto da Universidade de interagir com os diversos grupos sociais de forma a
contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária. E para desenvolver
estas atividades deﬁniu que a política de extensão da UFT estaria pautada em três eixos principais: promover
a cidadania; apoiar a diversidade étnico-cultural e promover a arte e a cultura.
Dentre as atividades, programas e projetos de extensão, destacam-se a Universidade da Maturidade (UMA),
voltada para a melhoria da qualidade de vida da pessoa adulta e dos idosos; o Centro de Idiomas, que
oferece à comunidade acadêmica e geral cursos de língua estrangeira; o Cineclube, um circuito alternativo
de cinema que exibe ﬁlmes com temáticas pouco abordadas pelos meios comerciais e cria grupos de
discussão para os ﬁlmes exibidos; UFT em Movimento que oferece à comunidade acadêmica e ao público
externo atividades esportivas e de qualidade de vida, considerando as dimensões física, emocional,
ocupacional e social dos envolvidos.
Informações

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários – Proex
Telefone (63) 3229-4036

|

e-mail: proex@uft.edu.br

|

Site: https://ww2.uft.edu.br/proex

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
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8 - OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE - UMA
O Programa UMA - Universidade da Maturidade é uma proposta pedagógica voltada à melhoria da
qualidade de vida da pessoa adulta e dos idosos, visando à integração dos mesmos com os alunos de
graduação, identiﬁcando o papel e a responsabilidade da Universidade em relação às pessoas de terceira
idade. Este programa é uma alternativa para as pessoas adultas que a sociedade brasileira exclui, numa
fase da vida em que detém experiência acumulada e sabedoria. É um espaço de convivência social e
aquisição de novos conhecimentos voltados para o envelhecer sadio e digno e, sobretudo, na tomada de
consciência da importância de participação do idoso na sociedade enquanto sujeito histórico. O programa
é desenvolvido em Palmas, Tocantinópolis e Gurupi.

Informações

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários – Proex
Telefone (63) 3229-4036

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

|

e-mail: proex@uft.edu.br

Site: https://ww2.uft.edu.br/index.php/proex/programas-e-projetos/10852-uma-universidade-da-maturidade
Coordenadora: Professora Neila Barbosa Osório
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
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CENTRO DE PESQUISA CANGUÇU
O Tocantins compartilha em seu território dois dos biomas com maior biodiversidade do
planeta, o Cerrado e a Amazônia. Esses biomas, tão peculiares e contrastantes,
contribuem para fazer do Tocantins uma terra de potencialidades inestimáveis. A
implementação de ações voltadas para conhecer e difundir o conhecimento cientíﬁco,
cultural e ambiental do Cerrado e da Amazônia é fundamental para o futuro da
Universidade Federal do Tocantins e para o desenvolvimento sustentável do Estado.
Historicamente, a UFT vem investindo no ensino, pesquisa e extensão, em sintonia com as
especiﬁcidades da Amazônia Legal, demonstrando, sobretudo, o compromisso social da
Instituição, sendo deﬁnidas cinco áreas prioritárias de atuação: Identidade, Cultura e
Territorialidade; Agropecuária e Meio Ambiente; Biodiversidade e Mudanças Climáticas;
Educação e Fontes de Energia Renovada. Estas cinco áreas prioritárias convergem e se
encontram no Centro de Pesquisas Canguçu, um local com características únicas em
nível regional, nacional e internacional com potencialidades que atendem plenamente a
Missão da Universidade Federal do Tocantins.
O Centro de Pesquisa Canguçu é mantido em parceria com o Instituto Ecológica,
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), brasileira, pioneira na área
de mudanças climáticas, fundada em 2000 que, nos últimos anos, contribuiu para a
redução de emissões em nível local através da promoção do uso de energias renováveis,
reﬂorestamento e capacitação de famílias e proﬁssionais na região do entorno da Ilha do
Bananal.
Informações
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - Propesq
Telefone (63) 3229-4037

|

e-mail: propesq@uft.edu.br

CARTA

Site: https://ww2.uft.edu.br/index.php/cangucu

AO CIDADÃO

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h

DE SERVIÇOS

Coordenador: Professor Renato Torres Pinheiro
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CINECLUBE
O Cineclube tem como objetivo a constituição de um circuito alternativo

de cinema, exibindo ﬁlmes com temáticas pouco abordadas pelos

meios comerciais e criar grupos de discussão para esses ﬁlmes. O

enfoque principal é despertar o espírito idealista e crítico dos

participantes, levando em conta o contexto social, cultural e

socioeconômico do Estado do Tocantins. Tem como objetivos

especíﬁcos: exibição de ﬁlmes; promoção de debates culturais; criação

de um ambiente multidisciplinar para contribuir no desenvolvimento de

uma proposta educacional interdisciplinar e organização de mostras e

ciclos de cinema.

Informações
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários - Proex
Telefone (63) 3229-4036
e-mail: proex@uft.edu.br

Site: https://ww2.uft.edu.br/index.php/proex/programas-e-projetos/10857-cineclube

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
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CENTRO DE IDIOMAS
O Centro de Idiomas da Universidade Federal do Tocantins é um programa de extensão vinculado à
Reitoria reconhecido pelo Consuni
(Resolução nº 007/2004) que oferece à
comunidade universitária e à comunidade
geral cursos de línguas estrangeiras. Seus
objetivos são despertar o interesse pela
aprendizagem de idiomas e disponibilizar
um ensino acessível a todos, preparando estudantes, servidores da UFT e comunidade externa para as
exigências do mercado de trabalho bem como para usufruírem de possíveis bolsas no exterior.
São oferecidos cursos semestrais de língua inglesa, espanhola, italiana e francesa, com duração de 3 ou 4
horas semanais, dependendo do curso/módulo. Durante cada semestre o aluno é submetido a duas
avaliações para efeito de obtenção de média mínima para aprovação, que é 7 e frequência mínima de
75%. Os cursos têm um total de até 72 horas/aula por semestre.

Informações
Coordenação do Centro de Idiomas
Telefone (63) 3229-4189

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

|

e-mail: centrodeidiomas@uft.edu.br

Site: https://ww2.uft.edu.br/index.php/proex/programas-e-projetos/16069-centro-de-idiomas
Coordenadora: Professora Thelma Lage
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 18h
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RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Os Restaurantes Universitários da Universidade Federal do Tocantins, que funcionam no câmpus de Palmas,
Gurupi, Araguaína e Porto Nacional, fazem parte da política de assistência estudantil da Instituição e têm
como ﬁnalidade fornecer refeições balanceadas, higiênicas e de baixo custo à comunidade universitária. Os
RUs têm uma capacidade para atender a demanda de até 2,5 mil refeições por dia. Gerenciados pela PróReitoria de Assuntos Estudantis - Proest, os RUs da UFT também funcionam como laboratório e campo de
estágio para alunos de graduação do Curso de Nutrição.

Informações

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - Proest
Telefone (63) 3229-4179

|

e-mail: proest@uft.edu.br

Site: https://ww2.uft.edu.br/gestao/pro-reitorias/107-proest/13703-restaurante-universitario
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BIBLIOTECAS
A UFT possui bibliotecas em todos os seus câmpus e estão assim distribuídas:
a)

Biblioteca do Câmpus de Palmas – Professor José Torquato Carolino, tem 3.158,23m² de área

construída, 69 módulos de estudo individual, 189 mesas de estudo de grupo e 181 assentos, além de 10
cabines de pesquisa a internet e 3 computadores de atendimento ao usuário.
Informações
Bibliotecário responsável: Marcos Felipe Gonçalves Maia
Telefone (63) 3229-4

508

e-mail: bibliopalmas@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 13h

b)

Biblioteca do Câmpus de Araguaína – Unidade Cimba – Professor Francisco Severino, tem 270m² de

área construída, 10 módulos de estudo individual, 19 mesas de estudo de grupo e 85 assentos, além de 2
computadores disponíveis aos usuários para a realização de pesquisas e 3 computadores de atendimento
ao usuário.
Informações

Bibliotecário responsável: Nilo Marinho Pereira Júnior
Telefone (63) 3416-5612

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

e-mail: biblioarag@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 7h às 22h e aos sábados das 8h às 14h
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BIBLIOTECAS
c)

Biblioteca do Câmpus de Araguaína – EMVZ, tem 292,82m² de área construída, 10 módulos de estudo

individual, 2 cabines de estudo em grupo, 7 mesas de estudo de grupo, além de 2 computadores disponíveis
aos usuários para a realização de pesquisas e 2 computadores de atendimento ao usuário.
Informações
Bibliotecária responsável: Meirilane Socorro Leocadio
Telefone (63) 3416-5404

e-mail: bibliocca@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 7h às 19h

d)

Biblioteca do Câmpus de Arraias – Professor Claudemiro de Godoy do Nascimento, tem 233,28m² de

área construída, 9 módulos de estudo individual, 6 mesas de estudo de grupo e 40 assentos, além de 1
computador disponível aos usuários para a realização de pesquisas e 3 computadores de atendimento ao
usuário.
Informações

Bibliotecário responsável: Isaías Cristino Esteves Barreto
Telefone (63) 3653-1531 ramal 8885

e-mail: biblioarraias@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 7h30 às 22h30 e aos sábados das 8h às 12h

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO
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BIBLIOTECAS
e)

Biblioteca do Câmpus de Gurupi, tem 491m² de área construída, 32 módulos de estudo individual, 25

mesas de estudo de grupo e 75 assentos, além de 3 computadores disponíveis aos usuários para a
realização de pesquisas e 2 computadores de atendimento ao usuário.
Informações
Bibliotecária responsável: Glória Maria Soares Lopes

Telefone (63) 3311-1608

e-mail: bibliogpi@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 7h às 19h

f)

Biblioteca do Câmpus de Miracema – Paulo Freire, tem 160m² de área construída, 4 módulos de

estudo individual, 4 mesas de estudo de grupo e 16 assentos, além de 2 computadores disponíveis aos
usuários para a realização de pesquisas e 3 computadores de atendimento ao usuário.
Informações
Bibliotecário responsável: Geraldo Santos da Costa
Telefone (63) 3366-8608

e-mail: bibliomira@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 22h

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO
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BIBLIOTECAS
g)

Biblioteca do Câmpus de Porto Nacional – Maria Revy Veloso de Andrade, tem 835,4m² de área

construída, 10 cabines para estudo individual, 8 mesas para estudo individual, 7 mesas de estudo de grupo e
20 assentos, além de 2 computadores disponíveis aos usuários para a realização de pesquisas e 2
computadores de atendimento ao usuário.
Informações
Bibliotecária responsável: Alessandra Batista Santarém Evangelista
Telefone (63) 3363-9407

e-mail: biblioporto@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 21h30 e aos sábados das 8h às 12h

h)

Biblioteca do Câmpus de Tocantinópolis – Professor Cleides Antônio Amorim, tem 938,9m² de área

construída, 11 módulos de estudo individual, 52 mesas para estudo de grupo e 79 assentos, além de 2
computadores disponíveis aos usuários para a realização de pesquisas e 2 computadores de atendimento
ao usuário.
Informações
Bibliotecário responsável: Tiago de Barros Vieira
Telefone (63) 3471-6007

e-mail: bibliotoc@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 7h30 às 22h e aos sábados das 7h às 13h

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO
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OUVIDORIA
A Ouvidoria é a unidade que promove a participação popular, a transparência e a eﬁciência no

Serviço Público. É o canal pelo qual o cidadão, membro ou não da comunidade acadêmica, pode

solicitar informações sobre a Universidade que não estejam disponíveis, fazer perguntas e se

manifestar sobre as ações da instituição por meio de críticas, denúncias, elogios, reclamações ou

sugestões.

Informações

Ouvidoria Geral da UFT

Ouvidor: Judikael Castelo Branco
CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Telefone (63) 3229-4100

|

e-mail: ouvidoria@uft.edu.br
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COORDENAÇÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO
COPESE

A Coordenação Permanente de Seleção - Copese é a unidade responsável pelos processos

seletivos da UFT, como os vestibulares e os concursos internos de seleção, além de organizar

também processos seletivos externos para prefeituras e outras instituições.

Informações

Coordenação Permanente de Seleção - Copese

Coordenador: Ruberval Rodrigues de Sousa

Telefone (63) 3229-4445

e-mail: copese@uft.edu.br

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO
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PAINEL DE TRANSPARÊNCIA DA UFT

O desenvolvimento da governança e seus mecanismos passa pela demonstração dos serviços

prestados à comunidade, bem como a prestação de contas por meio da transparência das

informações e dados da instituição. Pensando nisso, a UFT desenvolveu o painel da transparência,

a ﬁm de manter a comunidade informada sobre como se dá a execução orçamentária e ﬁnanceira

da universidade; o acompanhamento de pagamentos referentes a auxílios ﬁnanceiros a

estudantes; a execução dos estágios da despesa pública; as demandas por compras com a

utilização de pregões presenciais e/ou eletrônicos; o acompanhamento da execução de recursos

por emendas ao orçamento; a apresentação de dados de projetos executados via fundação de

apoio, além de ações quanto a gestão de pessoas, da assistência estudantil, auditoria interna e

demais dados gerenciais da universidade.

Como acessar: https://ww2.uft.edu.br/index.php/transparencia

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO
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UFTFM
A UFT FM é uma emissora de rádio educativa

administrada pela Universidade Federal do Tocantins
e que tem como missão oferecer programação de

rádio fundamentada em Educação, Cultura,

Cidadania e Diversidade. Sediada em Palmas, a Rádio

opera na frequência 96,9 FM e também pela internet. A

rádio busca a diversidade e a qualidade na

programação musical, o incentivo à cultura e à

produção locais; a disseminação do conhecimento

produzido e armazenado na Universidade e a

prestação de serviços para a comunidade.

Como emissora pública e educativa, a UFT FM se

apresenta como uma alternativa de rádio nova e

diferente para o ouvinte tocantinense. Suas diretrizes foram construídas com a participação da

comunidade acadêmica e de representantes de diversos setores da sociedade.

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Ouça, baixe e compartilhe os áudios da Rádio UFT!
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INCUBADORA DE EMPRESAS
A Incubadora de Empresas da UFT é um programa

de extensão com o objetivo incentivar e apoiar a

criação e o desenvolvimento de empresas de base

tecnológica por meio do provimento de

infraestrutura básica compartilhada, de

mecanismos de apoio à inovação e cooperação

tecnológica, de qualiﬁcação técnica e gerencial do

empreendedor. Além disso, o programa busca

promover a difusão da cultura empreendedora e

das tecnologias inovadoras oriundas da

comunidade acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento local e regional. Possui 5

empreendimentos incubados e tem como parceiros a Fapto, o Sebrae, a Anprotec, o Instituto

Fecomércio Tocantins e a Universidade Federal do Tocantins.

Informações
Incubadora de Empresas – IE/UFT

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Coordenador: Prof. Delson Gomes
Telefone (63) 99236-0261

|

e-mail: incubadorapalmas@uft.edu.br
38

FÁBRICA DE SOFTWARE UFT

Vinculada ao curso de Ciência da Computação do Câmpus de Palmas, a fábrica de software visa

atender a comunidade acadêmica e a sociedade oferecendo serviços de qualidade e alto padrão

de desenvolvimento tecnológico. Seu objetivo é o desenvolvimento de soluções tecnológicas e

aplicativos que facilitem a vida das pessoas e aproxime a população da universidade. Para isso,
conta com parceiros como a própria UFT, o IAC e o Sebrae.

Informações
Fábrica de Software UFT

Coordenador: Ary Henrique Morais de Oliveira

Endereço: Quadra 109 norte, avenida NS-15, ALCNO 14, Bloco III, Sala 05 – Palmas - TO
CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira das 8h às 12 e das 14h às 18h
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INSTITUTO DE ATENÇÃO ÀS CIDADES - IAC
O Instituto de Atenção às Cidades da Universidade Federal do Tocantins - UFT foi criado como resposta à
imperativa missão institucional de “servir à sociedade”. A missão do Instituto é elevar a expertise da UFT para
desenvolver projetos de excelência e vanguarda que permitam decisões com impacto social e econômico
nas cidades da região amazônica. Como um dos institutos criados pela UFT a ﬁm de promover a
colaboração interdisciplinar, o Instituto de Atenção às Cidades almeja cumprir sua missão adquirindo
conhecimento a partir dos diversos recursos intelectuais da universidade e tornando-se uma fonte analítica
com credibilidade para os tomadores de decisão, públicos e privados. O objetivo do Instituto, nos termos de
seus fundadores, é “pegar tudo que a UFT faz e aplicar nas cidades”.
Em todos os balanços, a universidade e as cidades podem se ajudar, mas é preciso estratégia. Apenas
desenhando agora o futuro que queremos, conseguiremos viver em cidades eﬁcientes. Desenhando a partir
da expertise de grupos de especialistas em negócios, geograﬁa, engenharias e urbanismo. Em parceria com
a universidade, ou outras instituições de ensino, pesquisa e extensão, o Instituto também poderá oferecer
pesquisas com alto impacto e serviços de excelência em outras áreas, como direito, ciências da saúde,
turismo e comunicação.
Originalmente, o foco das pesquisas e serviços do Instituto reﬂetem quatro áreas em que a Universidade
Federal do Tocantins é bem reconhecida: meio ambiente e recursos hídricos; infraestrutura e mobilidade
1

urbana; energia; e tecnologia da informação.
Informações
Instituto de Atenção às Cidades - IAC
Presidente: Prof. Dr. Felipe de Azevedo Marques

CARTA

DE SERVIÇOS

AO CIDADÃO

Telefone (63) 98466-0905

|

e-mail: engmarx@uft.edu.br

Site: http://iacuft.org.br/
1 Fonte: INSTITUTO DE ATENÇÃO ÀS CIDADES. O Instituto. [s.d.]. Disponível em < http://iacuft.org.br/noticias/o-instituto>. Acesso em 20 de nov.de 2020.
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