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APRESENTAÇÃO
A Carta de Serviços foi instituída pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização – GESPÚBLICA por meio do Decreto nº 6.932, de 11 de
agosto de 2009 como Carta de Serviços ao Cidadão e reeditado pelo
Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 como Carta de Serviços ao
Usuário. O documento tem como objetivo informar aos usuários os
serviços disponibilizados pelos órgãos e entidades vinculados ao Poder
Público Federal, as formas de acesso, bem como os respectivos
compromissos estabelecidos e padrões de qualidade almejados no
atendimento aos cidadãos.
Assim, a Carta de Serviços ao Usuário da Universidade Federal do
Tocantins constitui-se em um documento de grande importância para
melhoria dos serviços e, para dar mais transparência e credibilidade, nela
constam as informações relacionadas aos serviços prestados aos
cidadãos assim como os requisitos, documentos e informações
necessárias para acessá-los.
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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 do Estado.
Oferece cursos de graduação voltados para as mais diversas áreas do
conhecimento e o complexo universitário é formado por servidores
docentes e técnicos-administrativos que, juntamente com os demais
colaboradores, trabalham para alcançar a consolidação da instituição
como universidade pública inclusiva, inovadora e de qualidade.
Buscando inserir-se cada vez mais no contexto de inovação e novas
práticas e tecnologias educacionais, a universidade deﬁniu, em seu novo
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2021-2025, 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 possuíam servidores atuando na linha de
frente no combate da Covid, como aqueles dos hospitais e das polícias.
Além dos trabalhos de ensino e pesquisa, a extensão também tem um
papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade em que a UFT
está inserida, com o desenvolvimento de projetos que aproximam a
universidade da comunidade, agregando experiências e conhecimentos
aos alunos participantes.
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Reitoria
Reitor: Luís Eduardo Bovolato
Contato: (63) 3229-4012
e-mail: reitor@uft.edu.br
Vice-reitoria
Vice-reitor: Marcelo Leineker Costa
Contato: (63) 3229-4109
e-mail: vicereitoria@uft.edu.br

UNIDADES
GESTORAS

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: Carlos Alberto Moreira de Araújo Júnior
Contato: (63) 3229-4033
e-mail: proad@uft.edu.br
Pró-reitoria de Avaliação e Planejamento - Proap
Pró-reitor: Eduardo Andrea Lemus Erasmo
Contato: (63) 3229-4123
e-mail: proap@uft.edu.br
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-reitor: Maria Santana Ferreira Milhomem
Contato: (63) 3229-4036
e-mail: proex@uft.edu.br
Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas- Progedep
Pró-reitor: 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
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação- Propesq
Pró-reitor: Raphael Sanzio Pimenta
Contato: (63) 3229-4037
e-mail: propesq@uft.edu.br
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Prefeitura Universitária – P.U.
Prefeito Universitário: João Batista Martins Teixeira
Contato: (63) 3229-4176
e-mail: pu_gabinete@uft.edu.br
Pró-reitoria de Tecnologia da Informação - PROTIC
Pró-reitor: Ary Henrique Morais de Oliveira
Contato: (63) 3229-4032
e-mail: sti@uft.edu.br

Auditoria Interna - Audin
Coordenador: Dilson Pereira dos Santos Júnior
Contato: (63) 3229-4111
e-mail: audin@uft.edu.br
Ouvidoria Geral
Ouvidor: Eder Gama da Silva
Contato: (63) 3229-4011
e-mail: ouvidoria@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 Miracema
Diretor: Kalina Ligia Almeida de Brito Andrade
Contato: (63) 3366-8602
e-mail: dirmiracema@uft.edu.br
Câmpus Universitário de Palmas
Diretor: Moisés de Sousa Arantes
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
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GESTORAS

Superintendência de Comunicação - Sucom
Superintendente: Kleber Abreu Sousa
Contato: (63) 3229-4298
e-mail: comunicacao@uft.edu.br
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MISSÃO
VISÃO
VALORES
Missão da UFT
“Formar cidadãos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal por meio
da educação inovadora, inclusiva e de qualidade”.

Visão da UFT
“Consolidar - se, até 2025, como uma Universidade pública
inclusiva, inovadora e de qualidade, no contexto da
Amazônia Legal”.

Valores da UFT
Respeito à vida e à diversidade;
Transparência;
Comprometimento com a qualidade e com as comunidades;
Inovação;
Desenvolvimento sustentável;
Equidade e justiça social e
Formação ético-política.
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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 (Consuni), atuando em eixos
como o registro de toda a vida acadêmica dos estudantes
(matrícula, ajustes, notas e emissão dos diplomas).

A partir de 2022, a Prograd também ﬁcou responsável por ofertar
cursos na modalidade de ensino à distância que se caracteriza
como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica 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. Estes cursos 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 todas as regiões do estado: Alvorada, Ananás,
Araguacema, Araguatins, Arraias, Colinas do Tocantins,
Cristalândia, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Guaraí, Gurupi,
Lagoa da Confusão, Mateiros, Miracema, Palmas, Palmeirópolis,
Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Taguatinga e
Xambioá. O ensino à distância da UFT oferta os seguintes cursos:
Licenciatura em Química, Licenciatura em Física, Licenciatura em
Matemática, Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Música.
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Atualmente, a UFT conta com os seguintes cursos de graduação
presenciais, assim distribuídos:

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
Medicina
Nutrição
Pedagogia – Licenciatura
Teatro - Licenciatura

ARRAIAS

Educação do Campo – Licenciatura
Matemática – Licenciatura
Pedagogia – Licenciatura
Turismo Patrimonial e
Socioambiental – Tecnólogo

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
Agronomia
Letras – Língua Portuguesa e suas
Engenharia de Bioprocessos
respectivas literaturas – Licenciatura
e Biotecnologia
Relações Internacionais – Bacharelado
Engenharia Florestal
Química Ambiental

GURUPI

MIRACEMA
Educação Física – Licenciatura
Pedagogia – Licenciatura
Psicologia – Bacharelado
Serviço Social – Bacharelado

MAIS
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 – 8h às 12h e das 14h às 18h
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PESQUISA,
PÓS-GRADUAÇÃO
E INOVAÇÃO
A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (Propesq)
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.
A UFT oferta programas de Pós-graduação Stricto Sensu
(mestrado e doutorado) e Especializações Lato Sensu presenciais
e à distância.
12
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Especialização em

Direito Administrativo
Direito e Processo Constitucional
Direito e Processo do Trabalho
Direito e Meio Ambiente
Ciências Criminais
Novas Tendências do Direito Processual Civil
Ensino de Comunicação/Jornalismo: Temas Contemporâneas
Ética e Ensino de Filosoﬁa
Gestão Estratégica da Inovação e Política de Ciência e Tecnologia
Gestão Pública e Sociedade VII
Educação Online e Recursos Digitais Interativos e Colaborativos
Análise de Dados
Análise de Dados e Controle
Sistemas de Apoio à Decisão
Arte e Educação Contemporânea
Linguagens, Cultura, Educação e Tecnologias
Sociedade, Gestão Democrática e Trabalho Docente
Planejamento e Gestão Estratégica em Segurança Territorial
Gestão Pública EAD

MBA em

Gerenciamento de Projetos
Gestão de Pessoas
Gestão de Projetos e Cidades
Gestão Empresarial
Agronegócio
Gestão Financeira e Orçamentária
Liderança e Formação de Gestores
Marketing Estratégico
Executivo em Inteligência de Mercado
Perícia e Gestão Ambiental
13
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Programa de Mestrado Proﬁssional em

STRICTO SENSU

Ensino de Física – Mpef
Filosoﬁa – Prof-Filo
Letras – ProfLetras
Matemática – ProfMat
Ensino de Física – MPEF
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
para Inovação – Profnit
Administração Pública - Proﬁap

Programa de
Pós-graduação em
Proﬁssional em Educação – PPPGE
Agroenergia – PPGA
Biodiversidade e Biotecnologia da
Amazônia Legal – Bionorte
Biodiversidade, Ecologia e Conservação – PPGBec
Biotecnologia – PPGBiotec
Ciência Animal Tropical – PPGCat
Ciência e Tecnologia de Alimentos – PPGCTA
Ciências da Saúde – PPGCS
Ciências do Ambiente – Ciamb
Ciências Florestais e Ambientais – PPGCFA
Comunicação e Sociedade – PPGCom
Desenvolvimento Regional – PPGDR
Educação PPGE
Engenharia Ambiental – PPGEA
Ensino de História – ProfHistória
Ciências e Saúde – PPGECS
Estudos de Cultura e Território – PPGCult
Geograﬁa – PPGG
Gestão de Políticas Públicas – Gespol
Letras – PPGLetras
Letras: Ensino de Língua e Literatura – PPGL
Modelagem Computacional de
Sistemas – PPGMCS
Prestação Jurisdicional e
Direitos Humanos – PPGPJDH
Produção Vegetal – PPGPV
Sanidade Animal e
Saúde Pública nos Troicos – PPGSaspt
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
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
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AGÊNCIA
INOVATO

A InovaTO conta hoje com a Diretoria de Ambientes de Inovação e
Empreendedorismo que é responsável por elaborar e apresentar
planos, projetos, programas e propostas necessários à criação,
administração e consolidação das diferentes tipologias de
ambientes de inovação no âmbito da UFT e, quando for o caso,
fornecer subsídios e orientações e realizar ações para sua
operacionalização de forma eﬁciente e eﬁcaz. Atuar para despertar
o espírito e o desejo de empreender na comunidade acadêmica,
por meio de cursos, eventos, palestras, apoio a disciplinas de
graduação e pós-graduação. Dotar a comunidade acadêmica do
conhecimento e das ferramentas necessárias para serem
empreendedores ou intraempreendedores. Assim, é a executora
da gestão estratégica das ações de empreendedorismo e dos
diferentes habitats de inovação da UFT visando impactar
positivamente o desenvolvimento econômico da Amazônia Legal e
a inserção nacional e internacional da instituição por meio da
educação, extensão e da inovação, através da realização de
projetos em colaboração com os diferentes atores da academia, da
iniciativa privada, do governo e da sociedade.

INFORMAÇÕES
Agência InovaTO
Telefone (63) 3229-4037|e-mail: propesq@uft.edu.br
Site: https://ww2.uft.edu.br/propesq
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
15
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A Política de Extensão, no âmbito da Universidade Federal
do Tocantins, é gerida pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura
e Assuntos Comunitários - Proex, que tem a ﬁnalidade de
planejar, desenvolver, coordenar, fomentar, acompanhar,
avaliar a execução das políticas de extensão e as relações
com a sociedade e promover ações que garantam a
articulação entre a extensão, a pesquisa e o ensino.
A extensão universitária está alinhada à Política Nacional de
Extensão e à Política de Extensão da UFT e é compreendida
como processo educativo, cultural, cientíﬁco, político,
transdisciplinar, interdisciplinar que se articula com o
ensino e a pesquisa de forma indissociável e promove a
interação transformadora entre a Universidade e os outros
setores da sociedade que envolva diretamente as
comunidades externas à UFT e que estejam vinculadas à
formação do estudante.
Para tanto, os objetivos e as diretrizes que norteiam e
balizam a política de extensão da UFT são: impacto e
transformação social de forma a estabelecer relação entre a
UFT e os demais segmentos da sociedade, por meio de
uma ação transformadora, com ênfase na formação
acadêmica do estudante e considerando as demandas da
sociedade; atuação dialógica de maneira a estabelecer
interlocução entre a UFT e demais setores da sociedade, na
promoção da troca de saberes; estabelecimento da
interação de conhecimentos e inter-relação entre
componentes, áreas de conhecimento e metodologias,
como estratégia para atender às demandas da formação e
demandas sociais por meio de um processo
transdisciplinar; responsabilidade social e sustentabilidade
ambiental através do respeito aos direitos humanos, à
diversidade étnico-racial, de gênero e de crença e ao meio
ambiente; cooperação cientíﬁca e tecnológica com o setor
produtivo sob a forma de prestação de serviços
socioeconômicos associados a atividades de ensino e
pesquisa; e incorporação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável através da governança, da
gestão e da cultura, por meio de ações extensionistas.
Na UFT, as ações de extensão são classiﬁcadas em três
eixos integradores: áreas e linhas temáticas, grupos
populacionais e território.
16
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M
MO
E
O
T
T
F
V
U
IMEN
UFT em Movimento é um programa desenvolvido pela Proex, por
meio da Diretoria de Assuntos Comunitários e Ações Aﬁrmativas,
que oferta à comunidade acadêmica e ao público externo,
atividades esportivas e de qualidade de vida. Consideram-se, nas
dinâmicas, as dimensões física, emocional, ocupacional e social
dos envolvidos. As atividades disponíveis são: Atletismo para
pessoas com deﬁciência, Expressão e Rua Vivências da Dança,
Zumba, Yoga, Dança do Ventre, Karatê, Judô, Suça, Futebol para
crianças, Assistência e prevenção cardiovascular e Taekwondo.
Essas atividades de esporte e qualidade de vida estão distribuídas
nos câmpus de Palmas, Gurupi e Arraias. A ação faz parte do
Programa UFT em Movimento, realizado pela Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex), com a
intenção de promover a integração, o bem-estar e a saúde das
comunidades acadêmica e externa à Universidade.

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/proex
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
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OUTROS
SERVIÇOS
OFERECIDOS
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A Universidade da Maturidade (UMA) – programa de extensão da
Universidade Federal do Tocantins (UFT) é uma proposta
pedagógica,
voltada à
melhoria da
qualidade de
v i d a d a
pessoa adulta
e dos idosos,
e v i s a à
integração dos mesmos com os alunos de graduação,
identiﬁcando o papel e a responsabilidade da Universidade em
relação às pessoas da terceira idade.

UMA

É um espaço de convivência social de 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.
A nossa política de atendimento à Vida Adulta e ao Envelhecimento
Humano tem por missão desenvolver uma abordagem holística,
com prioridade para a educação, a saúde, o esporte, o lazer, a arte
e a cultura, concretizando, desta forma um verdadeiro
desenvolvimento integral dos alunos, buscando uma melhoria da
qualidade de vida e o resgate da cidadania.
A Universidade da Maturidade esteve presente em Tocantinópolis,
Miracema e Região, Gurupi, Brejinho de Nazaré e Arraias, também
em Campina Grande – Paraíba, além da Universidade Federal do
Paraná, Universidade do Amapá e Universidade de Brasília.
Atualmente possui polos em Araguaína, Dianópolis, Palmas e Porto
1
Nacional.
A UMA oferece os seguintes projetos para os seus acadêmicos e a
comunidade em geral:

1 Disponível em < http://sites.uft.edu.br/uma/nossa-historia/>
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Curso de Extensão Piloto para Formação de
Brinquedistas 2

O curso é totalmente gratuito e tem como objetivo ofertar formação
t e ó r i c a e p r á t i c a a o s t r a b a l h a d o re s q u e o c u p a m a s
brinquedotecas, com a ﬁnalidade de proﬁssionalizar e contribuir
socialmente, fomentando o conhecimento como base para um
atendimento de qualidade e humanitário. O curso é dividido em
aulas teóricas desenvolvendo a compreensão da função e
atividades práticas.
O curso de brinquedista é aberto para toda a comunidade e tem
carga horária de 60 horas. Os encontros são realizados de forma
virtual, pela plataforma Google Meet, duas vezes por semana, da
9h às 10h. o estágio será realizado de forma presencial.

Curso de Capacitação para Criação e
Fortalecimento dos Conselhos e Fundos de
Direitos das Pessoas Idosas – Tocantins 3

No Tocantins, são 109 municípios que realizaram adesão ao Pacto
Nacional dos Direitos da pessoa Idosa (PNDPI) e estão
participando do curso que tem como objetivo capacitar gestores
para implementarem as principais políticas públicas que visam à
promoção e à defesa dos direitos das pessoas idosas, ações estas
previstas no Estatuto do Idoso, tendo, especiﬁcamente, propostas
de ampliação de Conselhos dos Direitos das Pessoas Idosas,
redução do índice de violência contra a pessoa idosa, entre outras.

Centro Intergeracional Sarah Gomes

4

O Centro Intergeracional Sarah Gomes teve sua pedra fundamental
lançada no Câmpus de Palmas da UFT e contará com uma
estrutura de oito salas e uma equipe multiproﬁssional que
oferecerão aulas práticas e técnicas no conceito de
intergeracionalidade, educação especial, arte, cultura e ciência,
tendo como público-alvo ﬁlhos de servidores e de alunos da UFT;
acadêmicos da UMA e crianças de baixa renda que frequentam as
redes públicas de ensino, tanto municipal quanto estadual.
2 Disponível em < http://sites.uft.edu.br/uma/projetos/curso-de-extensao-piloto-para-formacao-de-brinquedistas/>
3 Disponível em < http://sites.uft.edu.br/uma/projetos/curso-de-capacitacao-para-criacao-e-fortalecimentodos-conselhos-e-fundos-de-direitos-das-pessoas-idosas-tocantins/>
4 Disponível em < http://sites.uft.edu.br/uma/projetos/centro-intergeracional-sarah-gomes/>
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Laboratório de Exercício Físico e
Envelhecimento Humano da Universidade da
Maturidade da Universidade Federal do
Tocantins (LABEFE/UMA/UFT)5

O Laboratório de Exercício Físico e Envelhecimento Humano da
Universidade da Maturidade da Universidade Federal do Tocantins
(LABEFE/UMA/UFT) foi fundado em agosto de 2018 e funciona
dentro da sede da Universidade da Maturidade Câmpus de
Palmas.
Coordenado pelo professor doutor Luiz Sinésio Neto, o objetivo do
laboratório é avaliar o efeito do treinamento resistido na saúde e
qualidade de vida dos idosos e, para isso, conta com uma equipe
multidisciplinar de pesquisadores com formação em gerontologia.
São realizados projetos de pesquisa, extensão e iniciação cientiﬁca
nas seguintes áreas: Analises antropométricas, funcionais, força
muscular, bioquímicas e moleculares de idosos e pacientes
neuromusculares; Efeito do treinamento resistido nas variáveis
hemodinâmicas de idosos e pacientes com doenças
neuromusculares; Efeito do treinamento resistido nas variáveis de
composição corporal de idosos e pacientes com doenças
neuromusculares; Efeito do treinamento resistido nas variáveis de
força muscular e funcionalidade de idosos e pacientes com
doenças neuromusculares; Efeito do treinamento resistido nas
variáveis de cognição e qualidade de vida de pacientes com
doenças neuromusculares; Efeito do treinamento resistido em
pacientes renais crônicos no estágio conservador; Efeito do
treinamento resistido em pacientes com Demência de Alzheimer.
O que preciso fazer para participar? O LABEFE atende somente
acadêmicos da UMA/UFT, por isso, é necessário estar
regularmente matriculado no projeto.

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/10852uma-universidade-da-maturidade
Coordenadora: Professora Neila Barbosa Osório
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 12h e das 14h às 18h
5 Disponível em < http://sites.uft.edu.br/uma/projetos/labefe/>
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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.

CANGUÇU

O Centro 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
Site: https://ww2.uft.edu.br/index.php/cangucu
Coordenador: Professor Renato Torres Pinheiro
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|e-mail: centrodeidiomas@uft.edu.br
Site: https://ww2.uft.edu.br/index.php/proex/programas-eprojetos/16069-centro-de-idiomas
Coordenadora: Professora Thelma Lage
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 18h

23

CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

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. Atualmente os Restaurantes
Universitários atendem a comunidade acadêmica dos câmpus de
Palmas, Porto Nacional e Gurupi.

INFORMAÇÕES
Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - Proest
Telefone (63) 3229-4179|e-mail: proest@uft.edu.br
Site: https://ww2.uft.edu.br/index.php/proest/links/restaurante-universitario
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A UFT possui
bibliotecas em todos
os seus câmpus e estão assim distribuídas:

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
Bibliotecária responsável: Atilena Carneiro Oliveira
Telefone (63) 3229-4508e-mail: bibliopalmas@uft.edu.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira – das 8h às 22h e
aos sábados das 8h às 13h

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 Whatsapp (63) 3653-3462
e-mail: biblioarraias@uft.edu.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira –
das 7h30 às 22h30 e aos sábados das 8h às 12h
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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

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

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) 3363-9407Whatsapp: (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

BIBLIOTECAS
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OUVIDORIA
A Ouvidoria é a unidade que promove a participação popular, a
transparência e a eﬁciência no Serviço Público. É instrumento
voltado para promover a participação popular, a transparência e a
eﬁciência no Serviço Público. É o canal pelo qual você cidadão,
membro ou não da comunidade UFT, pode solicitar informações
sobre a Universidade que por ventura não estejam disponíveis,
fazer perguntas e se manifestar sobre as ações da instituição por
meio de críticas, denúncias, elogios, reclamações ou sugestões.
A Ouvidoria da UFT recebe as mensagens enviadas pela
comunidade; identiﬁca e analisa sua pertinência; promove os
necessários encaminhamentos para esclarecimento das questões
em análise; solicita, quando for o caso, resposta das áreas
competentes; encaminha, no âmbito de suas competências, a
resposta ﬁnal ao demandante no menor prazo possível e com
objetividade; zela pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eﬁciência pública; resguarda o sigilo das
informações.6

PESQUISA DE SATISFAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DA UFT –
PARTICIPE
Acesse o formulário e opine
https://docs.google.com/a/mail.uft.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLSf
xh21AA1MQEJsID5I3c67rFMjIjRujenV0R6c5ZL8-k4gspA/viewform

INFORMAÇÕES
Ouvidoria Geral da UFT
Ouvidor: Eder Gama da Silva
Telefone (63) 3229-4100|e-mail: ouvidoria@uft.edu.br
6 Disponível em < https://ww2.uft.edu.br/index.php/acessoainformacao/ouvidoria>
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PAINEL DA
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
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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.
Ouça, baixe e compartilhe os áudios da Rádio UFT!
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INCUBADORA
DE EMPRESAS

7

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.
Incubadora de empresas é uma instituição que se destina a apoiar
empreendedores propiciando-lhes ambiente e condições
apropriadas para funcionamento de seus empreendimentos –
serviços especializados, orientação, espaço físico e infraestrutura
técnica, administrativa e operacional.
Tem como modelo de negócios o apoio e o desenvolvimento de
ideias e empreendimentos de base tecnológica, por meio do
provimento de infraestrutura básica compartilhada, mecanismos
de incentivo à inovação e cooperação tecnológica, qualiﬁcação
técnica e gerencial do empreendedor, bem como promover a
difusão da cultura empreendedora e das tecnologias inovadoras.
Todas as atividades da Incubadora de Empresas da UFT são
baseadas nos Cinco Eixos propostos pela metodologia do Centro
de Referência para Apoio a Novos Empreendimento (Cerne) da
Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Para ter seu empreendimento admitido como incubado ou
empresa em incubação, os interessados participam de editais de
seleção.
7 Disponível em <https://ww2.uft.edu.br/index.php/proex/programas-e-projetos/16067-incubadora-de-empresas>
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INCUBADORA DE EMPRESAS
O Modelo de Negócio da Incubadora de empresas da UFT baseiase em três programas relacionados à criação e viabilização de
empresas:
Pré-Incubação – ideias e empreendedores que apresentem
projetos que tenham potencial de negócios para a criação de
empresas de base tecnológica.
Incubação – empreendimentos nascentes de base tecnológica,
com foco na capacitação gerencial do empreendedor e no
desenvolvimento econômico e ﬁnanceiro de seu negócio.
Empresa associada – empreendimentos graduados da
Incubadora de Empresas da UFT e outras empresas de base
tecnológica, empresa convidada, com ênfase no fortalecimento da
empresa no mercado por meio da inovação tecnológica e
organizacional.
A Incubadora coloca à disposição dos empreendedores incubados
instalações físicas compartilhadas como sala administrativa, de
reunião e treinamento, além de equipamentos necessários ao
desenvolvimento dos projetos de negócios, recepção, rede de
internet e outros recursos e serviços complementares de
consultoria e assessoria eventualmente subsidiados por parceiros,
facilitando a interação efetiva com a Universidade e com outras
entidades de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento.

INFORMAÇÕES
Endereço: Câmpus de Palmas Avenida NS 15, Quadra 109 Norte
Plano Diretor Norte Bloco C, Salas 2 e 3 Palmas/TO
E-mail: incubadorapalmas@uft.edu.br Site: www.uft.edu.br/incubadorapalmas
Coordenador: Prof. Delson Gomes - (63) 99236-0261
Gestora: Maria Joaquina Barbosa Goulart -(63) 98402-7412
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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 e conta ainda com a incubação de soluções
tecnológicas. Para isso, conta com parceiros como a própria UFT, o
IAC e o Sebrae.
Além disso, a UFT está credenciado como instituição de ensino e
pesquisa junto ao Comitê da Área de Tecnologia da Informação
(CATI) do Ministério de Ciência Tecnologias, Inovações e
Comunicação (MCTIC), permitindo possibilidades de
investimentos e maiores incentivos para as empresas interessadas
no desenvolvimento de tecnologia de informação. As atividades do
CATI/MCTIC estão relacionadas à gestão dos recursos destinados
as atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da
informação, oriundos dos investimentos realizados pelas
empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
informática e automação que ﬁzeram jus a benefícios ﬁscais
previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe
sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e
automação. Diante disto, as empresas que investirem nas
instituições cadastradas pelo CATI podem solicitar isenção ou
redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para bens
de informática e automação, nos termos previstos no Decreto n.º
5.906, de 26 de setembro de 2006.

INFORMAÇÕES
Coordenador: Prof. Dr. Ary Henrique Morais de Oliveira
Endereço: Quadra 109 norte, Avenida NS-15, ALCNO 14,
Bloco III, Sala 05 – Palmas - TO
Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira das 8h às 12 e das 14h às 18h
e-mail: fabricadesoftware@uft.edu.br
site: https://palmas.uft.edu.br/grad/ccomp/fsoftwareuft/
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IAC

INSTITUTO
DE ATENÇÃO ÀS CIDADES
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.
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INSTITUTO DE ATENÇÃO ÀS CIDADES (IAC)
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 urbana; energia; e tecnologia da
informação. Atualmente, cursos e professores são responsáveis
isoladamente por organizarem projetos, eventos e até mesmo
parcerias para atrair atores e recursos capazes de ﬁnanciar suas
pesquisas e aumentar a qualidade de instrução dos discentes.
Uniﬁcar esses ideais em torno de uma identidade única, na área de
Engenharias, com interdisciplinaridade nas Ciências Sociais e
Humanas Aplicadas, reduz os esforços e amplia os benefícios
alcançados a todos os envolvidos.
A capacidade do Instituto de responder rapidamente às demandas
técnicas e decisões políticas depende em grande parte da sua
equipe de alto calibre proﬁssional. A maioria dos diretores do
Instituto são doutores em engenharia, tecnologia, arquitetura ou
geograﬁa. O Instituto, além de fazer uso da mão de obra docente,
visa servir a UFT em qualidade de negócio.8

INFORMAÇÕES
Presidente: Prof. Dr. Humberto Xavier de Araújo
Telefone (63) 98501-5605 | e-mail: hxaraujo@uft.edu.br
Site: http://iacuft.org.br/

8 Disponível em <https://iacuft.org.br/noticias/o-instituto>
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