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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

PROJETO DE CRIAÇÃO 
 

JUSTIFICATIVA 

 
A - O PAPEL DA UNIVERSIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 

A Avaliação institucional surgiu na década de 1980 como uma tendência 

mundial de imprimir qualidade à gestão dos sistemas educacionais. No Brasil, a 

avaliação institucional surgiu no bojo das reformas instauradas sob a égide da 

globalização em sua nova forma. Nesse cenário mudam as funções do Estado e de 

suas instituições. 

Nessa direção, o Brasil definiu um conjunto de mudanças para gerar o que se 

chamou de Reforma do Estado. O objetivo central era imprimir eficiência no setor 

público.  

Para responder às finalidades da reforma do Estado, o setor educacional, 

incluindo o Ensino Superior, passou por processos de descentralização com a meta 

de alcançar a eficiência e a eficácia do ensino. 

A avaliação do Ensino Superior passa a ter destaque, sendo contemplada 

com políticas, ações e estudos específicos. Segundo Oliveira, Amaral e Fonseca 

(2008, p.23) a ampliação acelerada de número de estudantes e instituições de 

Ensino Superior, o PNE (BRASIL, 2001), recomendou a implantação de núcleos de 

estudos na área de avaliação em universidades e centros de pesquisa, a formação e 

capacitação de recursos humanos na área e a produção de pesquisa aplicada para 

subsidiar a área da educação. 

Para atender estas e outras recomendações, as universidades brasileiras 

passaram a se reestruturar e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 

não ficou imune a este processo, procurando adequar e melhorar seus cursos, seus 

currículos e seu corpo docente. Nesse processo e visando atender às demandas de 

uma sociedade de Fronteira, pensou-se na criação da Universidade Federal do 

Pantanal.  
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Assim, a cultura acadêmica, as formas de gestão e os currículos devem ser 

pensados no sentido de atender às necessidades da região do Pantanal, local que 

abrigará a Universidade Federal do Pantanal. Os cursos existentes e a serem 

criados devem contribuir com a elaboração e efetivação de políticas públicas que 

gerem mudanças efetivas na região do Pantanal. Ressalte-se que o mercado não é 

o único parâmetro para as mudanças pretendidas. A qualidade, a inovação 

tecnológica, o mundo do trabalho e um projeto de sociedade devem nortear os 

currículos dos diferentes cursos. 

A Universidade que temos como horizonte deve realizar formação com 

qualidade, tendo em vista as necessidades da sociedade contemporânea, mas longe 

da visão utilitarista da educação. 

 

B – AS CARACTERÍSTICAS E O POTENCIAL CULTURAL E ECONÔMICO DA 
REGIÃO 

 

De acordo com a disposição constante do Parecer nº 701/74, a cidade de 

Corumbá/MS compõe o Distrito Geoeducacional nº 39, no qual se incluem todos os 

municípios do Estado.  

A Universidade Federal do Pantanal que se pretende instalar, tem sua origem 

no Câmpus do Pantanal, uma das unidades da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, localizado na Cidade de Corumbá, situada a 426 km da capital 

Campo Grande, e a 7 km da fronteira com a Bolívia. 

O município de Corumbá está localizado na região do Pantanal Sul-Mato-

grossense, integrando a Bacia do Paraguai. Limita-se com os Municípios de 

Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço, Santo Antonio do Lerverger e Itiquira, no 

estado de Mato Grosso. No Estado de Mato Grosso do Sul, com Ladário e Corumbá, 

além de fazer divisa internacional com as Repúblicas da Bolívia e do Paraguai. Em 

relação ao nível do mar, está a 118 metros de altitude e o seu clima é quente e seco, 

na maior parte do ano, com uma temperatura máxima de 42º e mínima de 8º, com 

média anual de 32º.  

A região considerada é constituída por três fronteiras, cortadas pelo rio 

Paraguai. Consideramos nesta abordagem o Departamento de Santa Cruz, que 
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corresponde a uma parte do chamado “Oriente” da Bolívia, o Estado do Mato Grosso 

do Sul, cuja formação data da segunda metade da década de 1970 e o Chaco 

Paraguaio, composto de três departamentos: Alto Paraguai, Presidente Hayes e 

Boquerón. 

O Mato Grosso do Sul possuía uma população de 2.074.877 habitantes no 

ano 2000, representando 1,2% da população nacional e 4,2% da superfície do 

território brasileiro, ou seja, proporções relativamente reduzidas em relação ao 

conjunto do país. A seguir, o mapa do estado de Mato Grosso do Sul e regiões 

fronteiriças. 

 

             
Mapa 1. Mapa do Estado de Mato Grosso do Sul 

Fonte: http://www.wikipedia.org.br 

 

A situação é diferente no Departamento boliviano de Santa Cruz e para o 

Chaco Paraguaio. Santa Cruz representa, com uma superfície de 370.621 km² e 

uma população de 2.029.471 habitantes em 2001, 33,7% do território (1.098.581 km² 
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no total) e 24,5% da população nacional. Santa Cruz é, portanto, um espaço 

importante e com peso demográfico significativo em termos nacionais bolivianos. 

O Chaco Paraguaio ocupa 246.926 km², ou seja, 60,7% do território nacional 

dp Paraguai (406.678 km² no total), mas conta somente com 135.186 habitantes, 

isto é 2,6% da população nacional. 

Há uma grande heterogeneidade e complexidade das questões sociais nessa 

faixa de fronteira, fruto de uma integração regional devido às complementaridades 

decorrentes dos laços que se estabelecem entre os espaços nacionais. Isso significa 

que a migração internacional não é somente um movimento linear, mas é também 

um elemento em interação com as dinâmicas dos espaços e sociedades locais e 

regionais. 

Corumbá cumpre historicamente seu papel como cidade regional, pois 

através do desenvolvimento de formas variadas de circulação de pessoas e 

mercadorias vem desempenhando um dinamismo singular e aumentando sua 

capacidade de cidade pólo e abastecimento regional.  Segundo Oliveira, 1988 : 

... provavelmente nenhuma cidade de Mato Grosso do Sul, com 
exceção daquelas conurbadas, possuem maior articulação 
econômica do que a de Corumbá com as cidades bolivianas, 
configurando-se como uma cidade regional com animação que 
transcede os limites administrativos. 

Papel assegurado pelas estreitas relações que Corumbá possui com a cidade 

e o Estado de São Paulo, relações estas que se estreitam ao passo que se vão 

efetivando e aumentando o trânsito aduaneiro na cidade, rumo à Bolívia. 

É importante retomarmos alguns aspectos históricos para entendermos como 

esta cidade se conformou ao longo de sua existência como um pólo regional: o 

processo de colonização do Brasil deu-se no quadro da expansão mercantil 

européia, do século XVI ao XVIII. Assim, o antigo Mato Grosso, ainda integrado, fez 

parte desse processo da política portuguesa. A cidade de Corumbá foi fundada em 

21 de setembro de 1778, no governo do 4° Capitão-General da Capitania de Mato 

Grosso, Luis de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres (1772-1789), à margem 

direita do rio Paraguai, na região do Pantanal, extremo oeste de Mato Grosso do 

Sul.  
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Tem Ladário como cidade vizinha, apenas a 6 km, fundada no mesmo ano. 

Região considerada essencial para impedir o avanço espanhol, foi tratada pela 

geopolítica metropolitana como estratégica para a consolidação da política colonial. 

Durante dois anos (1865-1867) Corumbá foi dominada pelos paraguaios, no 

decorrer da Guerra do Paraguai (1864-1870). Apesar de devastada pela guerra, a 

cidade foi se desenvolvendo após a abertura da navegação pelo Rio Paraguai, 

passando a ser considerada ponto estratégico comercial de vital importância para o 

comércio regional, por ser entreposto de mercadorias internacionais, via estuário do 

Prata. Foi durante esse longo processo, que se estabeleceram em Corumbá 

imigrantes de diversas nacionalidades, como: espanhóis, ingleses, portugueses, 

italianos, paraguaios, sírios, libaneses e palestinos. 

Concomitante ao desenvolvimento do comércio nacional e internacional, se 

verificou também, após a guerra com o Paraguai, a penetração e o povoamento do 

Pantanal pelos homens brancos, no vasto município de Corumbá, particularmente 

na região, mais tarde denominado Nhecolândia.  

Este povoamento do Pantanal, pelos denominados "pioneiros", estabeleceu 

de vez, a pecuária bovina no Pantanal, de forma sistemática, tornando esta região 

por décadas, o principal criadouro da pecuária de corte do país. 

Em 1914, ocorreu a instalação da Noroeste do Brasil até Porto Esperança, 

sobre o rio Paraguai, a 80 km de Corumbá, provocando a expansão urbana e a 

ligação com o sudeste brasileiro, obrigando-a a se redimensionar no quadro da 

economia do estado. Em 1953, aqueles trilhos se estenderam até Santa Cruz de La 

Sierra, Bolívia, intensificando as relações com os vizinhos de colonização 

espanhola. Fato que se evidencia principalmente pelo distanciamento dos 

municípios que compõem esta região dos grandes centros administrativos e 

financeiros nacionais. Assim, foi se estabelecendo uma situação de maior contato 

entre os Municípios brasileiros e bolivianos, em especial Corumbá e os municípios 

do Departamento de Herman Bush, cuja capital é Santa Cruz de La Sierra. Deste 

modo, os municípios brasileiros e bolivianos foram se unindo, dando início a um 

processo integracionista. 
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Finalmente, em 1971, foi inaugurada a rodovia BR-262 ligando Corumbá a 

Campo Grande, acabando por facilitar a integração da região pantaneira ao território 

brasileiro.  

Tendo sido fruto da divisão em 1977, do antigo Mato Grosso em dois 

Estados, Mato Grosso do Sul passou a exercer importante função econômica no 

cenário nacional, e Corumbá, pela sua localização fronteiriça e pela intensa 

atividade pecuária, seu principal binômio, foi partícipe desse processo. 

Como coloca Celso Lafer (1994): 

... o processo de cooperação em área de fronteira tende a solidificar 
a construção regional, já que os municípios envolvidos poderiam se 
beneficiar de uma infra-estrutura mais ampla. Nesta perspectiva, a 
fronteira deixa seu conteúdo divisório, incorporando outra dimensão: 
a da ampliação de mercado, fluxos e fixos reterritorializados. 
 

Em 2001, foi inaugurada a ponte sobre o rio Paraguai, tornando relativamente 

mais fácil o acesso à região do Pantanal. Anteriormente a travessia era realizada por 

meio de balsa – Corumbá, hoje é a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, é 

superada em número de habitantes apenas pela Capital, Campo Grande e 

Dourados. Segundo dados preliminares do Censo de 2000, o município totaliza 

cerca de 100.000 habitantes. Como região de fronteira tem nos seus valores 

culturais a miscigenação das tradições brasileiras e bolivianas, que se manifestam 

nas atividades religiosas e na culinária. 

A situação de município fronteiriço que Corumbá ocupa tem evidenciado cada 

vez mais a necessidade da integração e cooperação regional, pois as frequentes 

mutações geopolíticas e econômicas têm exigido maior sensibilidade e estratégias 

político-administrativas dos governantes dos países em questão, principalmente no 

sentido de envolver nestas estratégias a participação efetiva dos segmentos sociais 

de cada região. 

Além de estar localizado nesta área fronteiriça, o Município de Corumbá 

também é privilegiado no contexto ambiental, pela proximidade com Pantanal, que 

apresenta riquezas naturais distribuídas em ecossistemas diferenciados. Localizada 

na Planície Pantaneira, está intrinsecamente ligada ao meio ambiente. 

De acordo com estudos da Embrapa Pantanal, a área do Pantanal Mato-

grossense é de 138.183 km2, com 65% de seu território no Estado de Mato Grosso 



 
 

 11 

do Sul, estando o Município de Corumbá 100% localizado dentro dessa planície, e 

35% no estado de Mato Grosso. Situado no centro da América do Sul, entre os 

biomas Amazônia e Cerrado e os Chacos Bolivianos e Paraguaios, o Pantanal 

Matogrossense integra a Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, sendo um complexo 

sistema de áreas alagadas, Planícies de inundação, lagoas e linhas de drenagem 

interconectadas, além dos rios e formações florestais diversas, como se depreende 

do mapa 2, a seguir.  

 
Mapa 2. Imagem de satélite do Pantanal matogrossense, em destaque a cidade de 
Corumbá (composição falsa, cor RGD742 com pixel reajustado para 15m a partir da 
fusão com a banda 8; fonte misaico nosa, Geogover, 2000). 
Fonte: SILVA, Aguinaldo, 2000. 
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Outro ponto marcante da paisagem pantaneira é a variedade da fauna e da 

flora da região. No ano de 2000 a UNESCO reconheceu o Pantanal como Reserva 

da Biosfera, por ser uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais da 

terra. Existem duas áreas protegidas pelo Governo Federal na região: o Parque 

Nacional do Pantanal, com 135.000 hectares; e a Estação Ecológica de Taiamã, 

com 11.200 hectares. Além destas áreas, existem também as Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPNs). 

O Pantanal é um ambiente muito frágil, e qualquer impacto negativo nas 

nascentes e cabeceiras dos rios, ou que modifique o curso natural das águas pode 

afetar a região, demonstrando assim a necessidade de desenvolvimento de estudos 

integrados para nortear as ações a serem implementadas nesta região, 

principalmente as que promovem o desenvolvimento econômico. E a Universidade 

Federal do Pantanal atenderá essa demanda. 

Além da riqueza ambiental, o município de Corumbá também é caracterizado 

pelas suas riquezas minerais, que lhe imprimem um alto potencial econômico, pois 

nesta região concentram-se importantes reservas minerais de manganês, ferro, 

mármore e calcário. A implantação do gasoduto Bolívia-Brasil e a previsão de 

instalação de uma Termelétrica em Corumbá, associado ao sistema de transporte 

hidro-ferro e rodoviário, asseguram condições excelentes de desenvolvimento deste 

importante setor, com amplas possibilidades de diversificação da produção, 

atendendo as principais demandas do mercado importador, como implantação de 

pólos minero-siderúrgicos e petroquímicos previstos como projetos de utilização do 

gás natural. 

A atividade ligada ao extrativismo mineral concentra-se na exploração de 

minérios de ferro, manganês e de calcário dolomítico extraídos dos morros que 

compõem o Maciço do Urucum nas imediações de Corumbá. Estimativas sugerem 

que a região possui a terceira maior reserva nacional de minério de ferro e a 

segunda maior reserva de manganês do Brasil, estando entre as maiores reservas 

mundiais destes minerais. As principais empresas que atuam neste setor são a 

Urucum Mineração S.A., Empresa do Grupo Vale do Rio Doce, a Cimento Itaú S.A., 

empresas do Grupo MMX Mineração e Metálicos entre outras. Esta atividade 

industrial, além de ser uma fonte geradora de empregos nesta região, vincula 

Corumbá ao mercado Global. 
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O setor secundário é de grande importância para a economia da região. 

Destacam-se atividades na indústria de produção de minerais não metálicos, na 

indústria metalúrgica, na indústria de materiais de transporte, entre outros. 

Outra pilastra da economia desta região é a pecuária bovina, que faz parte da 

história da colonização do Pantanal. A pecuária pantaneira é extensiva e Corumbá 

se destaca no Estado como um dos maiores rebanhos bovinos, inclusive do Centro-

Oeste. Esta região destaca-se também por possuir o maior rebanho eqüino do 

estado de Mato Grosso do Sul, com ênfase ao cavalo pantaneiro, raça adaptada às 

condições do ecossistema do Pantanal. 

Um outro setor que tem papel importante na economia desta região é a força 

do comércio varejista, dinamizado pelo intercâmbio comercial com a Bolívia que é 

muito intenso, responsável por um fluxo de mercadorias que inclui desde alimentos 

até aparelhos eletrônicos sofisticados. 

Esta região conta ainda com uma importante fonte de empregos e renda, o 

turismo. Com vários atrativos como: a diversidade da fauna e da flora do pantanal; o 

Casario do Porto e as construções arquitetônicas históricas; sítios arqueológicos; 

monumentos históricos; o Rio Paraguai; a fronteira com a Bolívia e a Zona Franca. O 

turismo de Pesca é uma das principais atividades do setor, seguido do turismo 

contemplativo e do turismo de compras. A cidade hoje já se destaca no circuito 

internacional de turismo, possui uma infra-estrutura de apoio ao turismo que conta 

com 40 estabelecimentos hoteleiros, 38 restaurantes e outros estabelecimentos de 

serviço de alimentação, além de 14 agências e organizadores de viagem 

formalmente estabelecidos. 

 

C - A IMPORTÂNCIA DO CÂMPUS DO PANTANAL E A INSERÇÃO DA 
UNIVERSIDADE NO CONTEXTO REGIONAL 

 

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS foi implantada em 

1962, em Campo Grande, capital do estado desde 1979. Com estrutura 

organizacional multicampi, da qual faz parte o Campus do Pantanal, possui órgãos 

de Administração Setorial Suplementares e de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

distribuídos no Estado de Mato Grosso do Sul. 
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No ano de 1967, o Governo do Estado de Mato Grosso criou em Corumbá, o 

Instituto Superior de Pedagogia. Em 16 de setembro de 1969, integrando os 

Institutos de Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, a Lei Estadual nº 2.947/69 

criou a Universidade Estadual de Mato Grosso/UEMT. Em 1979, com a divisão do 

Estado de Mato Grosso, foi concretizada a federalização da Instituição que passou a 

se denominar Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS, pela 

Lei Federal n º 6.674/79. 

O Câmpus do Pantanal/UFMS, situado no município de Corumbá, instalado 

em edifício construído na Avenida Rio Branco, nº 1.270, entre as cidades de 

Corumbá e Ladário, tem localização geoestratégica privilegiada. Atende, além do 

Município de Corumbá, o Município de Ladário e os países limítrofes do Cone Sul, 

em especial a Bolívia. Porém, distando 428 km de Campo Grande, tem enfrentado 

dificuldades didático-administrativas, tendo em vista que a estrutura administrativa 

central da UFMS (Reitoria, Pró-reitorias e Órgãos Colegiados) encontra-se na 

Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 

Visando ao cumprimento do Estatuto em vigência (Res. COUN nº 31/2003) e 

do Regimento Geral (COUN nº 18/00) da UFMS, o Câmpus do Pantanal tem 

buscado a integração regional além de estimular as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Nesse sentido, tem participado ativamente da preservação dos recursos 

naturais, especialmente da fauna e flora do Pantanal, região onde está inserido, 

motivando estudos e pesquisas acerca dos aspectos ambientais, político, 

econômico, histórico-cultural, lingüísticos e educacional da região. Assim, 

desenvolve importante papel na formação de profissionais adequadamente 

capacitados, que se inserem no mercado de trabalho contribuindo para o 

desenvolvimento local e regional. 

Na trajetória deste Câmpus, foi marcante o incentivo à qualificação do corpo 

docente com a participação contínua no Plano de Capacitação Docente da UFMS. 

Outro aspecto importante diz respeito ao quadro de Doutores do Campus do 

Pantanal (CPAN), que aumentou significativamente, ampliando a produção científica 

dos Departamentos, o desenvolvimento da Iniciação Científica, os Cursos de 

Especialização e o aumento na organização de vários eventos científicos.  



 
 

 15 

O Câmpus do Pantanal é composto de 13 cursos de graduação, 02 cursos de 

pós-graduação (mestrado) e 6 Departamentos, com seus respectivos Laboratórios 

para a prática de ensino.  

A seguir, o quadro 1, demonstrativo da relação dos cursos existentes em 

2010 no Câmpus do Pantanal. 

 
QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DOS CURSOS ATUAIS DO CÂMPUS DO       

PANTANAL DA UFMS 
  

CURSOS GRADUAÇÃO MESTRADO 

Administração (Bacharelado) X  

Ciências Bilógicas 
(Licenciatura) 

X  

Ciências Contábeis 
(Bacharelado) 

X  

Direito (Bacharelado) X  

Educação Física 
(Licenciatura)       

X  

Geografia           
(Licenciatura) 

X  

História                 
(Licenciatura) 

X ESTUDOS 
FRONTEIRIÇOS 

Letras – Português/Inglês 
(Licenciatura)  

X  

Letras – Português/Espanhol 
(Licenciatura) 

X  

Matemática            
(Licenciatura) 

X  

Pedagogia            
(Licenciatura) 

X EDUCAÇÃO SOCIAL 

Psicologia (Formação de 
Psicólogo) 

X  

Sistemas de Informação 
(Bacharelado) 

X  

 

Os programas de mestrado aqui implantados são:  
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• Estudos Fronteiriços - o único programa de mestrado das universidades 

brasileiras que tem todas as suas linhas de pesquisa especificamente 

voltadas para estudar as fronteiras.  

• Educação com ênfase em Educação Social – trabalha com os aspectos da 

educação formal e não formal, se preocupando com trabalhos educacionais 

desenvolvidos em abrigos, centros de formação e recuperação de menores, 

trabalhos com crianças de rua, enfim suas linhas o diferencia dos demais 

mestrados em Educação que temos no Estado. 

O Câmpus do Pantanal dispõe de Laboratórios de Ensino e Pesquisa, Centro 

de Estudos, Clínica de Psicologia e Núcleo de Direito.  

 

D – DESCRIÇÕES DE LABORATÓRIOS, NÚCLEOS E SEÇÃO 

 

A - Departamento de Ciências do Ambiente (DAM) 

1- Laboratório de Ecologia 

Atividades desenvolvidas: experimentos de variáveis abióticas e observações 

de rochas e material paleontológico e arqueológico da região pantaneira; estudos 

sobre interações animal-planta e entre os organismos e o ambiente, além de 

pesquisas sobre o passado da ocupação humana na região do Pantanal. Acervo da 

coleção de Etnofauna/Arqueofauna 

 

2 - Laboratório de Botânica 

Atividades desenvolvidas: experimentos de variáveis abióticas e observações 

sobre a anatomia de plantas e células vegetais; catalogação e preparo de material 

botânico da região do Pantanal. Acervo botânico (Herbário/Cor) com área de 52 m2. 

 

3 - Laboratório de Zoologia 

Atividades desenvolvidas: observação da anatomia e fisiologia dos 

organismos animais; fixação e conservação de exemplares da fauna do Pantanal 
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como material testemunho, estudos de ecologia das espécies e comunidades 

zoológicas do ambiente pantaneiro. 

 

4 - Laboratório de Química 

Atividades desenvolvidas no laboratório: experimentos químicos e físico-

químicos, tanto de química orgânica como inorgânica; experimentos sobre as 

propriedades químicas dos compostos e suas interações. 

 

5 - Laboratório de Biologia Celular 

Atividades desenvolvidas no laboratório: experimentos e observações sobre a 

biologia dos organismos animais e vegetais a nível celular. Observação dos tecidos 

de animais e vegetais e alguns processos fisiológicos da célula. Observação e 

experimentos de genética dos organismos animais e vegetais. 

 

6 - Laboratório de Cartografia 

Laboratório equipado com mesas e lupas para a confecção e análise de 

material cartográfico. 

 

7 - Laboratório de Geologia 

Laboratório equipado com acervo geológico e material para aulas didáticas e 

de campo, bem como material para análise geológica.  

 

8 - Laboratório de Geoprocessamento 

 Laboratório equipado com microcomputadores para estudo e 

desenvolvimento em geoprocessamento aplicado a geografia e sensoriamento 

remoto. 
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B – Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 

1 - Núcleo de Prática Jurídica 
Subsidiará os alunos do Curso de Direito a exercer a prática jurídica através 

de resolução de pequenas causas.  

 

C – Departamento de Educação (DED) 

1- Oficina Pedagógica 

É utilizada para o desenvolvimento de material didático, lúdico, jogos 

educativos, jogos recreativos, material educativo bem como no desenvolvimento de 

atividades de disciplinas regulares e de projetos de extensão. 

 

2 - Sala de Expressão Corporal, Musical e Desportiva 

É utilizada para o desenvolvimento de atividades corporais, musicais e 

desportivas, atividades de disciplinas obrigatórias dos cursos de Pedagogia, 

Psicologia e Educação Física e para a realização de Projetos de Extensão, Ensino e 

Pesquisa. 

 

D - Departamento de Ciências Exatas (DEX) 

1 - Laboratório de Matemática e Física. 

 Subsidia as ações pedagógicas do ensino de Matemática e é utilizado para a 

preparação de material didático, de jogos recreativos e educativos, e para 

elaboração de atividades regulares de ensino da Matemática e da Física. Também é 

utilizado para preparação de material para aulas de Física experimental.  

 

2- Laboratório de Geometria  

É utilizado para as práticas das atividades didático-pedagógicas das 

disciplinas de geometria e desenho geométrico e geometria descritiva. 
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E - Departamento de Ciências Humanas e Letras (DHL) 

1 - Núcleo de Documentação Histórica e Estudos Regionais. 

Conta com um acervo de documentação e de jornais regionais, utilizados por 

inúmeros pesquisadores da área das ciências humanas da cidade e do estado. 

           

2 - Laboratório de Línguas 

Conta com modernos equipamentos áudio ativo comparativo, utilizados para 

atividades de ensino, pesquisa e extensão de várias disciplinas, como Língua 

Portuguesa, Linguística e Línguas estrangeiras modernas. 

 

F – Departamento de Psicologia 

1 - Laboratório de Psicologia  

Subsidia as atividades de ensino e pesquisa em análise do comportamento 

relacionadas às diversas disciplinas do curso de psicologia e biologia. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Equipado com computadores em que são oferecidas aulas práticas sobre a 

utilização de programas de informática em suas respectivas áreas. O mesmo 

também é aberto à comunidade universitária para a realização de suas pesquisas e 

trabalhos acadêmicos. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESTUDOS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - 

CREIA 

Unidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFMS. Está 

relacionado com um grupo de pesquisa interdepartamental (DPS, DED, DEX), em 

que são desenvolvidas além das atividades de pesquisa, atividades de ensino e de 

extensão, atingindo diversos setores externos à Universidade, como apoio ao 

Conselho Tutelar Municipal. 
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SEÇÃO CLÍNICA DE PSICOLOGIA. 

É uma Clínica-escola que auxilia as atividades de estágio em Psicologia 

Clínica, Psicologia Escolar e Psicologia Organizacional, apóia as atividades de 

pesquisa, de extensão e atendimento psicológico a comunidade. 

 

BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL - BEP 

O Câmpus do Pantanal dispõe também da Base de Estudos do Pantanal - 

BEP, município de Corumbá, localizada nas sub-regiões do Pantanal de Miranda e 

Abobral, a 136 km de Corumbá, instalada em 2001, sob a administração da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que possibilita o desenvolvimento e a 

ampliação das pesquisas referentes à região do Pantanal.  

 

E - POTENCIAL REGIONAL PARA O ENSINO SUPERIOR E ABRANGÊNCIA DA 
NOVA UNIVERSIDADE 

 

 Com a infra-estrutura já consolidada, apresentamos a Proposta da criação da 

Universidade Federal do Pantanal, idealizada desde a década de 80 do século 

passado pela comunidade universitária corumbaense e ladarense, com o 

compromisso de proporcionar os meios necessários para o crescimento humano e 

profissional, a fim de continuar a implementar o trabalho de formação de 

profissionais capazes de responder pelas necessidades do mercado de trabalho que 

se apresentam na atualidade. 

 Vale lembrar que o Câmpus de Corumbá tem aproximadamente 1800 alunos 

matriculados em 2010, mantém e pretende ampliar sua vocação primária de atender, 

essencialmente em seus cursos de graduação estudantes residentes nos municípios 

da região e da Bolívia.  

Pode-se constatar que dadas às condições sócio-econômicas da região, em 

que cerca de 20% da população é considerada excluída socialmente e quase 80% 

dos domicílios da cidade apresentam renda mensal que não ultrapassa três salários 
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mínimos1

 Dentro deste contexto, o Câmpus do Pantanal, é a única Instituição Federal 

de Ensino Superior Pública e gratuita, que precisa ampliar sua oferta de cursos, se 

adequar às necessidades da comunidade e ao crescimento econômico que se 

avizinha para esta região. 

, a expansão do ensino de nível superior público e gratuito é de extrema 

importância para garantirmos a qualificação profissional da população desta região. 

 Sob o ponto de vista demográfico, a região do Pantanal de Corumbá, 

caracteriza-se como uma das regiões mais populosas do Estado de Mato Grosso do 

Sul. 

 Próximo a Corumbá, no Maciço do Urucum, encontra-se uma das maiores 

jazidas de ferro e manganês da América Latina com reservas estimadas em torno de 

100 milhões de toneladas cada um, onde atuam as Empresas Vale do Rio Doce e a 

Rio Tinto. 

 Quanto à Agricultura, Corumbá é o 6º produtor de mandioca, o 10º produtor 

de feijão e o 17º na produção de milho, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 No aspecto da Pecuária, economicamente, o Município de Corumbá 

caracteriza-se pela atividade pastoril, abrigando um rebanho de gado bovino de 

aproximadamente 1.600.000 cabeças, que se utilizam das melhores pastagens do 

estado (gramíneas leguminosas) e dos "barreiros" e salinas (solos salgados das 

margens das "baias"). O gado bovino é destinado, na sua maioria, ao corte. São 

criados sob a forma extensiva, mas em algumas áreas como a Nhecolândia, vêm 

sendo introduzidas melhorias, representadas pelo puro plantel (predominantemente 

nelore), controle sanitário do rebanho, divisão e manejo dos pastos pangola nas 

"cordilheiras" (pequenas elevações que se erguem à cerca de 2 metros da planície). 

Na década de 70, no Pantanal do Jacadigo, começou a ser desenvolvida por 

posseiros, em terras devolutas, a pecuária leiteira, figurando esta microrregião, em 

1970, como a primeira produtora de leite no Estado de Mato Grosso do Sul.  

O Município possui o 1º rebanho bovino, equino e ovino, e o 4º de suínos do 

Estado. O comércio de Corumbá, considerado dos mais sólidos de Mato Grosso do 

Sul, é feito pelos portos de Corumbá, de CODESP e BRANAVE (privado), em 

                                                 
1 Dados retirados do Atlas de Inclusão/Exclusão Social de Corumbá-MS. UFMS, 2005. 
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Ladário, além do Porto Esperança e Porto Gregório Curvo, pelas estradas de ferro 

Noroeste do Brasil (RFFSA) e Brasil-Bolívia (ENFE). 

Os principais produtos de Comércio que escoam pelos portos fluviais são: 

minério de ferro/manganês, ferro gusa, cimento, soja, madeiras e gado em pé, além 

de produtos manufaturados como: máquinas, tecidos, alimentos, combustíveis, 

calçados, artigos manufaturados em geral. 

As exportações via Corumbá enquadram-se em duas modalidades: 

Exportações Diretas, que consistem na saída de mercadorias destinadas 

diretamente a um comprador boliviano, através dos fabricantes ou empresas 

comerciais exportadoras sediadas em São Paulo ou outra unidade da federação, e 

exportações indiretas que são aquelas exportações realizadas através de agentes 

de exportações de Corumbá. No caso de exportação indireta: 1. o produtor fornece 

produtos destinados à exportação e esse procedimento constituirá em uma 

exportação indireta, no que tange aos aspectos fiscais; 2. O interveniente ou 

intermediário comercial, que vende/exporta os produtos para o exterior, 

providenciando o registro no Siscomex e a emissão da nota fiscal de exportação e 

contrato de câmbio. Como intervenientes comerciais nestas modalidades, temos: a) 

empresas comerciais que operam exclusivamente no comércio de exportação; b) 

comerciantes ou empresas comerciais registradas como exportadores; c) Empresas 

Comerciais Exportadoras e Importadoras. Os serviços gerados por estas empresas 

aos transportadores rodoviários, ferroviários e fluviários, que pode chegar a um total 

aproximado de 2.000 empregos diretos ou indiretos. 

 Através de dados fornecidos pelo Banco do Brasil - DECEX - Departamento 

de Comércio Exterior e pela Associação dos Exportadores de Corumbá, atualmente 

registrados e atuando como exportadores(as) e nas demais modalidades acima 

referidas, existem cerca de 45 empresas que mantêm comércio regular, 

basicamente com a Bolívia.  

 As perspectivas para o desenvolvimento do Comércio Exterior Corumbaense 

pronunciam-se bastante promissoras em razão da: 1. Implantação da ZPE - Zona de 

Processamento de Exportação, com formação de um pólo siderúrgico; 2. Aquisição 

pela Cia. Energética de Mato Grosso do Sul de usina termoelétrica, movida a diesel 

e posteriormente a gás boliviano; 3. estrada rodoviária Corumbá - Santa Cruz de La 

Sierra (Bolívia), denominada CARRETERA, ligando uma região de solos férteis, com 
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matas que oferecem madeiras incomparáveis para marcenaria e construção civil, 

além de jazidas minerais, como: ouro, ametista, cobre, mármore e granito, fosfato, 

ferro e manganês; 5) instalação da AGESA - Armazéns Gerais Alfandegados de 

Mato Grosso do Sul SA., e a criação da EAF - Estado Aduaneira de Fronteira, que 

possibilitou o escoamento e acesso desta região a sistemas internacionais de 

transportes aéreo, ferroviário, hidroviário e rodoviário, capacitando o escoamento de 

qualquer tipo de mercadorias aos países do MERCOSUL. 

 Um outro aspecto econômico da região é o Turismo, consolidado pelo 

potencial do ecossistema pantanal.  

 A Lei Provincial nº 1, de 21 de maio de 1873, criou a Comarca de Corumbá, 

que judicialmente encontra-se organizada da seguinte maneira: atualmente, é de 2ª 

entrância e abrange também o Município de Ladário. O Poder Judiciário é o 

representado por 6 Juízes de Direito (4 cíveis e 2 criminais) e o Ministério Público é 

representado por 5 Promotores. Acham-se habilitados ao exercício da profissão 98 

advogados. Existem, ainda, 5 Defensores Públicos, 6 Cartórios Judiciais (incluindo o 

da Infância e Adolescência) e 6 Cartórios Extrajudiciais (incluindo o de Ladário). 

 Na Justiça do Trabalho, conta com uma Junta de Conciliação e Julgamento. 

 Na área de Segurança Pública, possui um quadro com 06 Delegados de 

Polícia e 1 Companhia da Polícia Militar, com cerca de 250 soldados. 

 O Município se destaca em algumas atividades dentro do Estado: é o 3º lugar 

em população; o 2º lugar em arrecadação de ICMS; a 3ª maior reserva de ferro do 

País. Possui um dos maiores rebanhos bovino e ovino do país e no Município estão 

concentrados 50% de reserva de Manganês do País, sendo também o maior 

produtor de cimento do estado. 

 O fato de Corumbá situar-se em região de fronteira lhe confere características 

econômicas, sociais, políticas e culturais que exigem atenção especial do ponto de 

vista científico e acadêmico, o que possibilitará, com a instalação da Universidade 

Federal do Pantanal, a implementação e a ampliação de estudos sistematizados que 

contemplem a diversidade cultural própria da formação histórica da sociedade 

fronteiriça.  

 A integração econômica decorrente da operacionalização do MERCOSUL 

atribui novos papéis às cidades fronteiriças e impõe às administrações de fronteira 
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desafios antes não enfrentados. Nesse contexto, também compete à Universidade 

refletir sobre essa temática, inclusive na tarefa de identificar problemas e explorar 

potenciais.  

 

F - DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO DE  

      CORUMBÁ. 

 

Segundo pesquisa2

 Os indivíduos na faixa economicamente ativa (18 a 65 anos) e que estão 

empregados, correspondem a cerca de 50,88%, da população urbana. Deste 

universo, 7% tem ensino fundamental completo, 26% tem ensino médio completo, 

apenas 10% nível superior completo, 46% têm ensino fundamental incompleto, 8% 

têm ensino médio incompleto e 2% têm nível superior incompleto.  

 realizada na cidade cerca de 70% dos jovens de 18 a 25 

anos e 95% dos indivíduos de 25 a 50 anos estão fora do sistema educacional. 

Apenas 8,28% dos indivíduos acima de 18 anos estão cursando ensino de nível 

superior na cidade. 

 Esses percentuais, atrelados ao nível de renda dos indivíduos desta cidade 

justificam o oferecimento de mais cursos públicos e gratuitos para atender à 

demanda por ensino superior público e de qualidade na região e reforça a 

necessidade de qualificar a mão-de-obra local e regional. 

 A carência de vagas públicas no ensino superior na região se cristaliza como 

a mais forte justificativa para a implantação da Universidade Federal do Pantanal, 

que poderá ampliar a oferta de vagas e novos cursos, como pode ser visto no 

quadro a seguir.  

                                                 
2 Atlas da Inclusão/Exclusão Social de Corumbá, UFMS, 2005. 
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QUADRO  2.   CURSOS NOVOS E NÚMERO DE VAGAS PARA A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

Nº CURSOS ESPECIALIDADE VAGAS 

01 Arquivologia Licenciatura        50 

02 Arquitetura e Urbanismo Graduação        50 

03 Ecologia Bacharelado        50 

04 Enfermagem Licenciatura        50 

05 Engenharia Ambiental Graduação        50 

06 Engenharia de Minas Graduação        50 

07 Engenharia de Pesca Graduação        50 

08 Engenharia de Produção Graduação        50 

09 Engenharia Química Graduação        50 

10 Farmácia e Bioquímica   Licenciatura        50 

11 Fisioterapia Graduação        50 

12 Fonoaudiologia Graduação        50 

13 Geologia Graduação        50 

14 Literatura Portuguesa Licenciatura        50 

15 Letras – LIBRAS Licenciatura        50 

16 Música Licenciatura        50 

17 Relações Internacionais Licenciatura        50 

18 Secretariado Bilingüe Licenciatura        50          

19 Serviço Social Graduação        50      

20 Terapia Ocupacional Graduação        50 
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G - DIRETRIZES VOCACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL     
– UFPAN 

 

 Para atender às expectativas das comunidades corumbaense, ladarense e 

das cidades bolivianas fronteiriças de Puerto Quijarro e Puerto Soarez,  visando ao 

desenvolvimento sustentável dessa grande região pantaneira, a Universidade 

Federal do Pantanal deverá ampliar e aprimorar suas vocações, escritas a seguir, 

que deverão apontar a criação de novos cursos e seus currículos: 

1. responsabilidade cidadã e social, compreendendo atividades de promoção e 

de inovação do saber e da cultura, em sua diversidade e para o destino 

democrático de seu uso; 

2. estudo e preservação dos recursos naturais, incluindo a biodiversidade, 

estabelecendo uma co-responsabilidade com o futuro do planeta e com a vida 

das gerações humanas vindouras; 

3. aplicação do conhecimento científico e tecnológico à exploração do potencial 

econômico da Região, associado a um plano de integração com as 

comunidades locais e estaduais; 

4. desenvolvimento da agropecuária, da mineração, da navegação, da indústria 

e do turismo. 
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1. A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS PARA ESTA REGIÃO PANTANEIRA E 
NA FRONTEIRA COM BOLIVIA E PARAGUAI 

 

Nossa grande dificuldade, como parte de uma estrutura multicampi é a 

fixação dos profissionais docentes na região do Pantanal, pois muitos preferem, 

embora pesquisem no Pantanal, trabalhar na capital em que a UFMS apresenta uma 

estrutura e logística maior dando melhores condições no desenvolvimento da 

pesquisa, extensão e ensino, tal fato tem prejudicado muito o desenvolvimento do 

Câmpus do Pantanal, e por sua vez, a criação de um centro de excelência de 

pesquisas voltadas a Região do Pantanal, na fronteira oeste do Estado de Mato 

Grosso do Sul.  

      A UFPAN - Universidade Federal do Pantanal - se coloca como um 

instrumento para potencializar a construção de um projeto de desenvolvimento 

sustentável para esta região fronteiriça, tendo como prioridade a valorização dos 

recursos naturais do Pantanal sul matogrossense, com destaque à Bacia do rio 

Paraguai e o fortalecimento da matriz produtiva existente, com ênfase para: 

• a produção agropecuária sustentável; 

• a exploração mineral e os setores pólo minero-siderúrgicos, dando suporte 

através da pesquisa e extensão para projetos que viabilizem o crescimento 

econômico associado à conservação ambiental.  

• o comércio exportação/importação;  

• a infra-estrutura de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, energia e 

comunicações; 

• o potencial turístico;  

• manter e divulgar a tradição cultural;  

• e as Políticas Públicas e o setor de serviços da grande região de Corumbá. 

 

      É uma proposta de universidade democrática, autônoma, que respeita a 

pluralidade de pensamento e a diversidade cultural desta região de fronteira, com a 

garantia de espaços de participação dos diferentes sujeitos sociais.  
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      Propõe dispositivos de combate às desigualdades sociais regionais 

fronteiriças, incluindo condições de acesso e permanência no ensino superior, 

especialmente da população mais excluída desta região de fronteira com a Bolívia e 

Paraguai. 

           Uma Universidade Federal Pública com excelência na qualidade de ensino, 

pesquisa e extensão, para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos na 

identificação, compreensão, reconstrução e produção do conhecimento para a 

promoção do desenvolvimento sustentável nesta região do pantanal e da fronteira 

com a Bolívia e Paraguai, tendo na pecuária, na mineração e no turismo, setores 

dinamizadores do processo de desenvolvimento. 

A Universidade Federal do Pantanal será pautada por princípios orientadores 

com vistas a integração regional e ao desenvolvimento dos municípios que integram 

a grande região de Corumbá na fronteira com a Bolívia e Paraguai, que é condição 

essencial para garantia da permanência dos cidadãos nesta região e a reversão do 

processo de emigração. Além disso, se apresentando também como um fomento à 

economia local como fonte geradora de emprego e renda. 

 

 

ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

Comparando-se a estrutura organizacional de diversas universidades públicas 

federais e estaduais, procurou-se adaptar a UFPAN, uma estrutura que possa gerar 

agilidade e eficiência administrativa.  Assim, é proposto o seguinte organograma: 
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ORGANOGRAMA DA UFPAN 

 
 

FCA - Faculdade de Ciências do Ambiente; 
FCS - Faculdade de Ciências da Saúde;   
FCEEA - Faculdade de Ciências Exatas, Engenharias e Arquitetura; 
FCH - Faculdade de Ciências Humanas; 
FCSA - Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas; 
FALAS - Faculdade de Letras e Artes. 
CÂMARAS E / P / E: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
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1- LEGENDA DO ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

 PANTANAL 
 

COUN: Conselho Universitário 

CONSEPE: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

CONSAD : Conselho de Administração 

REITORIA 

FACULDADES. 

 

COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

 
1-1- CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
        Órgão supremo de deliberação da Universidade. Define a política geral desta         

Instituição de Ensino Superior (Universidade Federal do Pantanal).  

 
1-2- CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
       Órgão deliberativo e consultivo em matéria didático, científica, extensão e 

cultura. 

 
1-3- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

       Órgão deliberativo e consultivo em matérias administrativa, econômica e 

financeira. 

 

1-4- REITORIA / VICE-REITORIA 

Reitoria - Órgão executivo superior exercido pelo Reitor. À Reitoria cabe a 

coordenação, fiscalização e superintendência das atividades da Universidade no seu 

todo.  

Vice-Reitoria - Órgão que dá apoio e suporte às várias atividades 

desenvolvidas na Universidade Federal do Pantanal, além de participar na 
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coordenação de políticas e projetos de estímulo às atividades globais desenvolvidas 

na instituição. 

 

1-5- FACULDADES 
Unidade acadêmica integrada por curso de graduação. As direções das 

Faculdades são exercidas por professores efetivos que têm a responsabilidade de 

coordenar, superintender e dirigir o respectivo campo de atuação. A Faculdade 

congrega professores de grupos de disciplinas afins, para alcançar objetivos comuns 

de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 

2 – LEGENDA DE ÓRGÃOS DA REITORIA E RESPECTIVAS COMPETÊNCIAS.  
      
•AAP: Assessoria de Administração e Planejamento - É responsável pela 

coordenação do planejamento orçamentário, físico, econômico, acadêmico e 

administrativo. 

 

•ACI: Assessoria de Controle Interno - É responsável pela coordenação das 

atividades administrativas. 

 

•ACS: Assessoria de Comunicação Social - É o órgão responsável pela 

coordenação da comunicação interna e externa da Universidade Federal do 

Pantanal. 

 

•AEAE: Assessoria de Extensão e Assuntos Estudantis - É o órgão articulador 

das atividades extensionistas realizadas pelos núcleos e faculdades, possibilitando 

aos estudantes da graduação a prática profissional sob a coordenação dos 

professores e/ou técnicos da Universidade Federal do Pantanal.  

 

•AEG: Assessoria de Ensino de Graduação - É responsável pela coordenação, 

acompanhamento e avaliação das atividades acadêmicas, didático-científica do 

ensino de graduação das Faculdades. 

 

•APP: Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação - É responsável pela 
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coordenação geral dos programas de pesquisa e pós-graduação realizados pelas 

faculdades e núcleos, assim como pelos programas de capacitação de docentes. 

 

•BBC: Biblioteca Central - É o órgão responsável pelo acervo cultural visando 

basicamente atender a comunidade universitária e a sociedade. 

 

•GAB: Gabinete da Reitoria - É o órgão responsável pelo atendimento e agenda de 

atividades da Reitoria da Universidade Federal do Pantanal. 

 

•GIN: Gerência de Informática - É o órgão responsável pelo sistema de 

comunicação telefônica, internet, intranet, registros e arquivos de dados da 

Universidade Federal do Pantanal. 

 

•GPL: Gerência de Planejamento - É o órgão responsável pelo planejamento 

econômico e orçamentário da Universidade Federal do Pantanal. 

 
•GRF: Gerência de Recursos Financeiros - É o órgão responsável pela aplicação 

dos recursos financeiros conforme orçamento da Universidade Federal do 

Pantanal. 

 

•GRH: Gerência de Recursos Humanos - É encarregada do planejamento, 

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação da implementação de políticas de 

gestão de pessoas em parceria com as diversas unidades acadêmicas, de forma 

sistêmica, estratégica e integrada. 

 

•GRM : Gerência de Recursos Materiais - É o órgão responsável pela aquisição 

de bens materiais e administração de patrimônio da Universidade Federal do 

Pantanal. 

 

•GSG: Gerência de Serviços Gerais - É o órgão responsável pela manutenção e 

conservação do patrimônio da Universidade Federal do Pantanal. 
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•PAS: Plano de Assistência à Saúde - Plano de Assistência a Saúde opcional para 

os servidores Técnicos Administrativos e Docentes e respectivas famílias de 

conformidade com a legislação em vigor. 

 

•PJU: Procuradoria Jurídica - É o órgão responsável pelas atividades de 

assessoria e consultoria jurídicas e apuração da liquidez e certeza dos créditos de 

quaisquer naturezas inerentes às atividades da universidade, assim como o 

assessoramento no controle interno da legalidade dos atos a serem praticados ou já 

efetivados pela autoridade máxima. 

 

•SOC: Secretaria de Órgãos Colegiados - Dentre outras funções, secretaria as 

reuniões ordinárias ou extraordinárias dos Colegiados Superiores, das Câmaras e 

Comissões Especiais. 

 

 

ÓRGÃOS COLEGIADOS DELIBERATIVOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA                    
 

Câmaras das Faculdades - Órgãos de planejamento, definição e supervisão da 

execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos. 

 

Colegiados dos Programas de Pós-Graduação - Órgãos de planejamento, 

definição e supervisão da execução das atividades de pesquisa e extensão dos 

cursos de pós-graduação. 

  

Colegiados dos Cursos de Graduação – Órgãos de planejamento, definição e 

supervisão dos projetos pedagógicos dos cursos da Universidade Federal do 

Pantanal.    
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ORGANOGRAMA DA REITORIA 
 
 

 
 

 

O organograma da Reitoria compõem o modelo institucional e acadêmico a 

ser adotado para implantação da Universidade Federal do Pantanal. 
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 A estrutura organizacional proposta assemelha-se às estruturas 

organizacionais das novas universidades criadas nestes últimos quatro anos e 

segue em parte as diretrizes do plano nacional de reestruturação e expansão das 

universidades federais (REUNI). 

Ao ser criada a Universidade Federal do Pantanal, será sediada no atual 

Campus do Pantanal. As instalações físicas serão reestruturadas  para abrigar os 

órgãos da administração superior e as faculdades.  

 As Faculdades inicialmente estarão constituídas por cursos já existentes e, 

posteriormente, em prédios próprios que abrigarão os seus futuros cursos. 

As instalações físicas a serem construídas para os órgãos da administração 

superior e faculdades na área do Câmpus apresentam a seguinte orientação: 

 

1 – Construção do prédio da administração superior da Universidade Federal do 

Pantanal; 

2 – Construção dos Blocos de salas de aula das Faculdades; 

3 – Construção dos Laboratórios; 

4 – Construção de bloco de salas de professores 

5 – Construção de um bloco de salas para Cursos de Pós-Graduação 

6 - Construção do Arquivo Central 

7 – Construção da Biblioteca Central 

8 – Construção de um Bloco de salas de apoio 

9 – Construção de Bloco de salas para oficina, garagem, banheiros, COPEVE, 

Editora ) 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PANTANAL A PARTIR DE 2011. 
 

A instalação da Universidade Federal do Pantanal dependerá basicamente da 

aprovação do orçamento do projeto para investimento e custeio que está previsto 

para ser consolidado no período de 2011 a 2015. 

 
 

CURSOS NOVOS A SEREM INSTALADOS A PARTIR DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PANTANAL 

 A proposta dos cursos a serem implantados está atendendo não só a aptidão 

local e regional como também vão ao encontro dos resultados de estudos realizados 

junto às escolas de ensino médio de Corumbá e Ladário, executadas pela Comissão 

Permanente de Vestibular (COPEVE) da UFMS. 

Os próximos quadros foram montados, procurando distribuir ao longo do 

período de 2011 à  2015 o processo de criação e  implantação de novos cursos. 
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QUADRO 3 – DEMONSTRATIVO DOS CURSOS DE GRADUÇÃO, 
LABORATÓRIOS, PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

 
O quadro 4, a seguir, apresenta os cursos existentes que necessitam da 

contratação de professores e técnicos de laboratórios para atendimento adequado, 

além de adaptações na estrutura física. 

 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO CARGA 
HORÁRIA DO 

CURSO 

Nº DE 
LABORATÓRIOS 

Nº DE 
DOCENTES / 

DE 

Nº DE 
TÉCNICOS 
DE NÍVEL 

SUPERIOR 

Nº DE 
TÉCNICOS DE 

NÍVEL 
INTERMEDIÁRIO 

Arquitetura e 
Urbanismo 

4.440 05 25 05 15 

Arquivologia 3.160 02 15 02 06 

Enfermagem 3.500 05 15 05 15 

Engenharia Ambiental 4.148 06 20 06 12 

Engenharia de Minas 4.155 08 20 08 24 

Engenharia de 
Produção 

3.540 04 15 04 12 

Engenharia Química 4.030 08 18 08 24 

Engenharia de Pesca 3.840 03 16 03 09 

Ecologia  3.810 06 16 06 18 

Farmácia e Bioquímica 4.125 08 20 08 24 

Fisioterapia 4.086 08 18 08 18 

Fonoaudiologia 3.606 04 15 04 12 

Música - Licenciatura 3.360 08 14 08 14 

Serviço Social 3.604 02 15 02 06 

Secretariado 
Executivo Bilíngüe - 
Português/ Espanhol 

3.606 02 14 02 06 

Relações 
Internacionais 

3.640 01 15 01 03 

Terapia Ocupacional 3.200 04 15 04 12 

Geologia 3.822 08 16 08 24 

Letras – Libras 3.366 01 14 01 03 

Letras -  Literatura de 
Língua Portuguesa 

3.366 01 14 01 03 

TOTAL  94 330 94 282 
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QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EXISTENTES 
E SUA INTEGRAÇÃO NAS FACULDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PANTANAL 

CURSOS FCA FCS FCEEA FCH FCSA FA LAS 
Ciências Biológicas 
(Licenciatura) 

X      

Geografia (Licenciatura) X      

Educação Física 
(Licenciatura) 

  X     

Matemática 
(Licenciatura) 

      X    

Sistemas de Informação       X    

Psicologia       X   

História (Licenciatura)       X   

Pedagogia (Formação 
de Psicólogo) 

      X   

Administração 
(Bacharelado) 

       X  

Ciências Contábeis 
(Bacharelado) 

       X  

Direito Bacharelado)         X  

Letras-Português/Inglês 
(Licenciatura) 

         X 

Letras – Português/ 
Espanhol (Licenciatura) 

         X 

 

 O quadro 5,  apresenta os cursos com maior número de laboratórios de 

ensino e as respectivas faculdades em que ficarão lotados. 
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QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DOS CURSOS E SUAS RESPECTIVAS     
FACULDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL, A SEREM 

IMPLANTADAS A PARTIR DE 2012 

CURSOS FCA FCS FCEEA 
Ecologia X   

Geologia X   

Enfermagem  X  

Farmácia e Bioquímica  X  

Fisioterapia  X  

Fonoaudiologia  X  

Terapia Ocupacional  X  

Arquitetura e Urbanismo   X 

Engenharia Ambiental   X 

Engenharia de  Minas   X 

Engenharia de Pesca   X 

Engenharia de Produção   X 

Engenharia Química   X 

O quadro 6 apresenta os demais cursos e respectivas faculdades que serão 

instaladas na área do Câmpus do Pantanal, a partir de 2012 

 

QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DOS CURSOS E SUAS RESPECTIVAS 
FACULDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL A SEREM 

CRIADOS E RESPECTIVAS FACULDADES A PARTIR DE 2012 

CURSOS FCH     FCSA       FALAS 
Arquivologia X   

Serviço Social  X  

Relações Internacionais  X  

Letras – LIBRAS                X 

Letras –Literaturas de Língua 
Portuguesa 

  X 

Música – Licenciatura   X 

Secretariado Executivo Bilíngue 
– Português / Espanhol 

  X 
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     O quadro 7 apresenta os cursos de pós-graduação que poderão ser 

criados pelas faculdades em apoio a política de pesquisa da UFPAN. 

 

QUADRO 7 - DEMONSTRATIVO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA 
UNIVRSIDADE FEDERAL DO PANTANAL A SEREM CRIADOS E IMPLANTADOS 

A MÉDIO PRAZO (5 ANOS) 

PROGRAMA MESTRADO DOUTORADO 
BIOLOGIA  2013 2017 

EDUCAÇÃO             2014 

PSICOLOGIA 2013  

GEOGRAFIA 2013  

HISTÓRIA 2013  

LETRAS 2013 2017 

 

A proposta de criar Faculdades atende a política de reestruturação e 

expansão das universidades federais, uma vez que nas faculdades a comunicação e 

as decisões administrativas são diretas, diminuindo assim grande parte da 

“burocracia de papel e decisões intermediárias”, que dificultam o desenvolvimento 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

            O quadro 8  mostra as  seis faculdades e respectivos cursos da UFPAN. 
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QUADRO 8 - RELAÇÃO DE FACULDADES E RESPECTIVOS CURSOS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

FACULDADES CÂMARAS CURSOS 
CIÊNCIAS DO 
AMBIENTE 

Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Ciências Biológicas 
Geografia 
Ecologia 
Geologia 

CIÊNCIAS DA SAÚDE Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Educação Física 
Enfermagem 
Farmácia e Bioquímica 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Terapia Ocupacional  

CIÊNCIAS EXATAS,  
ENGENHARIAS E 
 ARQUITETURA 

Ensino , Pesquisa e 
Extensão 
 

Arquitetura e Urbanismo 
Engenharia Ambiental 
Engenharia de Minas 
Engenharia de Produção 
Engenharia Química 
Engenharia de Pesca 
Matemática 
Sistemas de Informação 

CIÊNCIAS HUMANAS Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Arquivologia 
História   
Pedagogia 
Psicologia   

CIÊNCIAS  SOCIAIS 
APLICADAS 

Ensino, Pesquisa e  
Extensão. 

Administração 
Ciências Contábeis 
Direito 
Relações Internacionais 
Serviço Social 

LETRAS E ARTES Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

Letras – Português/Espanhol 
Letras – Português/Inglês 
Letras – LIBRAS 
Letras – Literaturas de Língua 
Portuguesa 
Música 
Secretariado Executivo Bilíngue – 
Português / Espanhol 
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RELAÇÃO NOMINAL DAS FACULDADES E CURSOS: 
 

1 – FACULDADE DE CIÊNCIAS DO AMBIENTE (FCA) 
1.1- Ciências Biológicas (Licenciatura, Bacharelado) 

1.2- Geografia (Licenciatura, Bacharelado) 

1.3 – Ecologia (Bacharelado) 

1.4 – Geologia (Bacharelado) 

 

2 – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (FCS) 
2.1 – Educação Física (Licenciatura) 

2.2 – Enfermagem (Bacharelado) 

2.3 – Farmácia e Bioquímica (Bacharelado) 

2.4 – Fisioterapia (Bacharelado) 

2.5 – Fonoaudiologia (Bacharelado) 

2.6 – Terapia Ocupacional (Bacharelado) 

 

3 – FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS, ENGENHARIAS E ARQUITETURA 

      (FCEEA) 
3.1 – Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) 

3.2 – Engenharia Ambiental (Bacharelado) 

3.3 – Engenharia de Minas (Bacharelado) 

3.4 – Engenharia de Produção (Bacharelado) 

3.5 – Engenharia Química (Bacharelado) 

3.6 – Engenharia de Pesca (Bacharelado) 

3.7 – Matemática (Licenciatura) 

3.8 – Sistemas de Informação (Bacharelado) 

 

4 – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS (FCH) 
4.1 – Arquivologia (Bacharelado) 

4.2 – História (Licenciatura) 

4.3 – Pedagogia (Licenciatura) 

4.4 – Psicologia (Formação de Psicólogo) 
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5 – FACULDADE  DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (FCSA) 
5.1 – Administração (Bacharelado) 

5.2 – Ciências Contábeis (Graduação) 

5.3 – Direito (Bacharelado) 

5.4 – Relações Internacionais (Bacharelado) 

5.5 -  Serviço Social (Bacharelado) 

 

6 – FACULDADE DE LETRAS E ARTES (FALAS) 
6-1 – Letras – Português/Inglês (Licenciatura) 

6-2 – Letras – Português/Espanhol (Licenciatura) 

6-3 - LIBRAS - (Licenciatura) 

6-4 – Letras – Literaturas de Língua Portuguesa 

6-5 – Música -  (Licenciatura) 

6-6 – Secretariado Executivo Bilíngüe: Português / Espanhol -  (Licenciatura) 

 
 

 

PATRIMÔNIO PREVISTO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL  

 

A criação da Universidade Federal do Pantanal (UFPAN) dar-se-á a partir do 

desmembramento da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

(UFMS) e o seu patrimônio será constituído por: 

 I – todos os bens e direitos que atualmente integram o patrimônio da UFMS, 

tombados no Câmpus do Pantanal, os quais ficam automaticamente transferidos 

sem reservas ou condições para a Universidade Federal do Pantanal; 

 II – bens e direitos que a Universidade Federal do Pantanal vier a adquirir ou 

a incorporar; 

 III – pelas doações ou legados que receber; 

 IV – por incorporações que resultem de serviços realizados pela Universidade 

Federal do Pantanal. 

§ 1 – A transmissão dos bens imóveis enumerados no inciso I será procedida 

por escritura pública, após a avaliação, sem custos cartoriais e de impostos. 
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§ 2 – Os bens e os direitos da Universidade Federal do Pantanal serão 

utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus objetivos, não 

podendo ser alienados, a não ser nos casos e nas condições permitidos em lei. 

 

1 Descrição dos Bens Imóveis: 

 

a) Área da Unidade I inclui Blocos A, B, C, D, E, F, G, H, Biblioteca, Multiuso, 

Quadra de Esportes, Piscina, Brinquedoteca, Direção e Clínica de Psicologia, 

Secretaria Acadêmica, Tesouraria, Lanchonete. 

 As instalações atuais do campus registram uma área de 21.402,48 m2. Nesta 

área há pouco espaço disponível para ampliações. No entanto, se fazem 

necessárias algumas reformas e melhorias em suas instalações: 

- reforma de salas de aula, de salas de coordenações de cursos, da 

clínica de psicologia; 

- reforma dos corredores, rampas de acesso, urbanização de pátios, 

construção de muros até a margem do rio Paraguai; 

- Ampliação do espaço físico dos laboratórios existentes. 

- Aquisição de materiais e equipamentos para os laboratórios já 

existentes. 

- Aquisição de acervo bibliográfico. 

               Previsão orçamentária para reformas: R$ 2.000.000,00. 

 

b) Área da Unidade II inclui o Bloco de Salas de aula, Profª. Eubéa Sena de 

Almeida, o Anfiteatro Prof. Salomão Baruki e o estacionamento.  

 

c) Área do porto: 

Esta é uma área com 11.527 m2, às margens do rio Paraguai onde há espaço 

para serem construídos um porto e uma marina para guardar barcos, motores e 

equipamentos utilizados em projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Orçamento e projeto de construção da marina: R$ 100.000,00  de reais. 
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Nesta área poderão ser construídos os Blocos de salas de aula e de 

Laboratórios para os cursos das faculdades: Faculdade de Ciências do Ambiente, 

Faculdade de Ciências Sociais e Faculdade de Ciências Exatas, Engenharias e 

Arquitetura. 

 

d) Área a ser adquirida para instalação da Universidade Federal do Pantanal: 

O Projeto prevê a aquisição de uma área de 12.000 m² (uma quadra situada 

em entrada principal do Câmpus do Pantanal), na Unidade I para instalação de 

prédios da Administração Superior e de Faculdades da Universidade Federal do 

Pantanal. 

Avaliação da área a ser adquirida: R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos 

mil reais). 

 

e) Área de 6.400 m² a ser adquirida através de desapropriação para fins 

sociais pela Prefeitura Municipal de Corumbá é um terreno na esquina da Av. Rio 

Branco com a Rua Manoel Pereira em que poderá ser construído o prédio da 

Biblioteca Central e o Arquivo Central da Universidade Federal do Pantanal. 

O Campus possui uma biblioteca que já não atende a demanda atual e com a 

criação de novos cursos, será necessária a construção de uma biblioteca central. 

• Biblioteca Central (com capacidade de atender 3 mil alunos); 

• Orçamento e projeto de construção: R$ 3.000.000,00 de reais. 

• Um bloco de salas de Arquivo Central da Universidade Federal do 

Pantanal; 

Orçamento e projeto de construção: R$ 1.000.000,00. 

 

f)- Área de 12.000 m² situada na Av. N.Sª da Candelária, ao lado do SENAI, a ser 

doada pela Prefeitura Municipal de Corumbá, onde poderão ser construídos os 

Blocos de Salas de Apoio, 
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O Projeto da UFPAN ainda prevê a construção de seis Blocos de salas de 

aula, um para cada Faculdade com três andares cada.  

• Um bloco de salas para administração superior (Reitoria, Assessorias, 

Gerências, Recepção, Gabinetes, Sala de Imprensa, Salão de Artes, dois 

Mini-auditórios, Protocolo Central, Sala de Apoio, Copa, Banheiros, 

Garagem); 

Orçamento e projeto de construção: R$ 4.000.000,00.  

• Um bloco de salas de Multiuso (Central de Informática/Internet, Central de 

Telefone, Correios, PAS, Reprografia, Livraria, Lanchonete, Sede do DCE); 

Orçamento e projeto de construção: R$ 2.500.000,00 de reais. 

• Um bloco de salas de apoio (Oficina, Transporte, Vigilância, Almoxarifado, 

Garagem). 

Orçamento e projeto de construção: R$ 500.000,00 reais 

• Um Bloco de salas para os Cursos de Pós-Graduação  

Orçamento e projeto de construção: R$ 3.000.000,00. 

 

1- Bloco com 30 salas para a Faculdade de Ciências do Ambiente 
- 20 salas de aula com capacidade de 50 alunos, de 10x6 m = 60m² 

- 01sala de apoio de material audiovisual informatizado 

- 03 salas de apoio ao professor, uma por andar. 

- 01 copa 

- Banheiros (Masculino e Feminino) 

- Área = 1.800 m².    

Orçamento de projeto e construção =  R$  3.500.000,00. 

 

2- Bloco com 35 salas para a Faculdade de Ciências da Saúde 
- 30 salas de aula com capacidade de 50 alunos, de 10x6 m = 60 m² 

- 01sala de apoio de material audiovisual informatizado 

- 03 salas de apoio ao professor, uma por andar 

- 01 copa 
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- Banheiros (Masculino e Feminino) 

- Área = 2.100 m².  

Orçamento de projeto e construção = R$ 4.000.000,00. 

 

3- Bloco com 45 salas para a Faculdade de Ciências Exatas, Engenharias e     
Arquitetura 
- 40 salas de aula com capacidade de 50 alunos, de 10x6 m = 60 m² 

- 01 sala de apoio de material audiovisual informatizado 

- 03 salas de apoio ao professor, uma por andar 

- 01 copa 

- Banheiros (Masculino e Feminino) 

- Área = 2.700 m².  

Orçamento de projeto e construção = R$ 5.000.000,00. 

 

4- Bloco com 25 salas para a Faculdade de Ciências Humanas 
- 20 salas de aula com capacidade de 50 alunos, de 10x6 m = 60 m2 

- 01sala de apoio de material audiovisual informatizado 

- 03 salas de apoio a professores, uma por andar. 

- 01 copa 

- Banheiros (Masculino e Feminino) 

- Área = 1.500 m².     

Orçamento de projeto e construção = R$ 3.000.000,00. 

 

5- Bloco com 30 salas para a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 
- 25 salas de aula com capacidade de 50 alunos, de 10x6 m = 60 m² 

- 01sala de apoio de material audiovisual informatizado 

- 03 salas de apoio a professores, uma por andar. 

- 01 copa 

- Banheiros (Masculino e Feminino) 

- Área = 1.800 m².    

Orçamento de projeto e construção = R$ 3.500.000,00. 
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6- Bloco com 35 salas para Faculdade de  Letras e Artes. 
- 30 salas de aula com capacidade de 50 alunos;  

- 01sala de apoio de material audiovisual informatizado 

- 03 salas de apoio a professores, uma por andar 

- 01 copa 

- Banheiros (Masculino e Feminino) 

- Área = 2.100 m²,   

Orçamento de projeto e construção = R$ 4.000.000,00. 

 

g) Blocos de laboratórios para os cursos novos instalados. (São  94 laboratórios a 

serem criados) 

1 - Bloco de 100 salas de laboratórios para os cursos das Faculdades de Ciências 

do Ambiente, da Saúde e Exatas, Engenharias e Arquitetura. Sala de 8x5 m =  40 

m². 

- Área = 4.000 m² Orçamento de projeto e construção = R$ 7.500.000,00 de reais. 

 

2 – Bloco de 80 salas de laboratórios para os cursos de Faculdades: de Ciências 

Humanas, Sociais Aplicadas e Letras e Artes. Salas de 8x5 m = 40 m² 

- Área = 3.200 m². Orçamento de projeto e construção = R$ 6.000.000,00 

 

g) Uma passarela que permitirá a passagem da quadra da Unidade II para a 

Unidade I. 

    Orçamento e projeto de construção: R$ 100.000,00. 

 

h) Aparelhos de condicionadores de ar para as salas da Universidade Federal 
do Pantanal. 

    Orçamento previsto para 600 aparelhos/ condicionador de ar: R$ 1.200.000,00. 
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i) Área da Baia Negra: 

 Esta área compreende 5.000 ha (50.000.000 m2), na qual deverá ser 

construída uma Base de Estudos para o desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da UFPAN. 

Proposta: Criar num prazo de dez anos um Câmpus da Universidade Federal do 

Pantanal no município de Ladário, na região denominada Codrasa. 

            

2 - Descrição dos Bens Móveis 

O patrimônio dos bens móveis será constituído por todos aqueles bens 

(móveis e equipamentos) lotados no câmpus de Corumbá, localizados em salas, 

laboratórios, bibliotecas, oficinas, anfiteatros e demais dependências deste campus. 

 

3- PATRIMÔNIO A SER ADQUIRIDO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PANTANAL: 

 

MÓVEIS 

a) Equipamentos para laboratórios em funcionamento. 

Orçamento: R$ 1.000.000,00 de reais. 

 

b) Equipamentos para 94 laboratórios que serão construídos. 

Os aparelhos, equipamentos, instrumentos, geladeiras, fornos microondas, 

microscópios, vidraria, utensílios e substâncias químicas, serão listados e 

adquiridos posteriormente, após a construção dos respectivos laboratórios de 

cada faculdade. 

 

c) Equipamentos e móveis para as salas de aula que serão construídas. 

Carteiras universitárias e mesas com cadeiras para professor das salas de 

aula, armários, mesas de escritório com cadeiras, mesas e cadeiras para 
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salas de reuniões, mesas e cadeiras estofadas para miniauditórios, jogos de 

sofás, poltronas e armários embutidos nas salas da administração. 

Orçamento: R$ 2.000.000,00 de reais 

 

d) Aquisição de acervo bibliográfico.  

O acervo (livros didáticos) será adquirido anualmente. 

Orçamento: R$ 300.000,00 reais. 

 

e) Aquisição de móveis e equipamentos de computação para o setor 
administrativo. Mesas com cadeiras para computador, mesas para 

impressoras, computadores completos, impressoras a laser, estabilizadores, 

TVs, Telas de Projeção, conectores, projetores multimídia, câmeras, 

filmadoras, scanner, aparelhos de telefone e notebooks. 

Orçamento: R$ 3.000.000,00 de reais. 

 

f) Aquisição de veículos novos (renovar e ampliar a frota) com a aquisição de 

10 (dez) carros, 10 camionetes cabine dupla, 3 (três) ônibus grandes, 6 (seis) 

Van Ducato, 2(dois) caminhões para a Universidade Federal do Pantanal. 

Orçamento dos veículos: R$ 2.480.000,00 de reais. 

 

4) INCORPORAÇÃO DA BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL - BEP 

  

A Base de Estudos do Pantanal - BEP, localizada nas sub-regiões do 

Pantanal de Miranda e Abobral, a 136 km de Corumbá, instalada em 2001, sob a 

administração da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, possibilita o 

desenvolvimento e a ampliação das pesquisas referentes à região do Pantanal.  

A BEP é utilizada também por pesquisadores da EMBRAPA - CPAP em razão 

de um acordo celebrado entre a UFMS e a EMBRAPA.  
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A incorporação da BEP à Universidade Federal do Pantanal é uma 

necessidade para a nova Universidade possibilitando a manutenção e ampliação 

dos projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados para o desenvolvimento 

regional sustentável.  

 

5) QUADRO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

  

A Universidade Federal do Pantanal agregará imediatamente o quadro de 

pessoal da UFMS, lotado em Corumbá, no Câmpus do Pantanal e na Base de 

Estudos do Pantanal.  Entretanto, este quadro se encontra defasado há vários anos, 

necessitando ser recomposto, especialmente no caso da criação de uma 

Universidade independente que incorpore novos cursos.  

 O quadro de pessoal atualmente lotado no CPAN/UFMS (cf. quadro 8 a 

seguir) é bastante defasado para o funcionamento dos cursos existentes. São 13 

cursos de Bacharelado / Licenciatura e Graduação, que para operar servem-se de 

professores substitutos e colaboradores que não atendem satisfatoriamente às 

necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão. São 90 os professores efetivos 

em 2010, trabalhando em regime de 40 horas semanais, Dedicação Exclusiva.   
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CURSOS EM FUNCIONAMENTO NO CAMPUS DO PANTANAL EM 2010 

 

QUADRO 9- DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DOCENTE LOTADO EM 2010 NO 
CAMPUS DO PÁNTANAL E O QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA ATUALIZAR 

O ATUAL QUADRO EM 2011  

 

 

CURSOS  EXISTENTE  NECESSIDADE  DIFERENÇA 
PARA 2011 

ADMINISTRAÇÃO 
(Bacharelado) 

06 11 (05) 

CIÊNCIAS BIOLOGICAS 09 14 (05) 
 

CÊNCIAS CONTÁBEIS 
(Bacharelado) 

04 11 (07) 

DIREITO 
(Bacharelado) 

06 14 (08) 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
(Licenciatura) 

02 11 (09) 

GEOGRAFIA 
(Licenciatura) 

07 12 (05) 

HISTÓRIA 
(Licenciatura) 

07 11 (04) 

LETRAS–PORTUGUES/ ESPANHOL 
(Licenciatura) 

03 11 (08) 

LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS  
(Licenciatura) 

06 11 (05) 

MATEMÁTICA 
(Licenciatura) 

11 13 (02) 

PEDAGOGIA 
(Licenciatura) 

14 16 (02) 

PSICOLOGIA 
(Bacharelado) 

13 15 (02) 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
(Bacharelado) 

02 11 (09) 

TOTAL  90 161 (71) 



 
 

 53 

A seguir, o quadro de pessoal que revela a situação do Campus do Pantanal 

em 2010: 

  

QUADRO 10 - DEMONSTRATVO DE PESSOAL EFETIVO DO CÂMPUS DO 
PANTANAL DA UFMS EM 2010 

CARGO PESSOAL NS NM NA TERCEIRIZADO 

Docente 90     

Técnico Administrativo 43 08 29 06 23 

Total                 133 08 29 06 23 

NS = Nível Superior       NM = Nível Médio         NA= Nível Apoio 

 

O quadro 11 mostra o atual número de pessoal docente e técnico 

administrativo do Campus de Corumbá.  

 

QUADRO 11 -  DEMONSTRATIVO DE PESSOAL EFETIVO NECESSÁRIO PARA 
O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS DO PANTANAL EM 2010 

 
CARGO PESSOAL NS NI TERCEIRIZADO 

Docente 161    

Técnico Administrativo  69 59 10 15 

Total                           230 10 10 15 

 

O quadro 11 acima mostra a necessidade de realização de concurso público 

para preencher as vagas de pessoal docente e técnico administrativo necessários 

para o funcionamento do Câmpus do Pantanal em 2010.   
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QUADRO 12 – DEMONSTRATIVO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA OS 
CURSOS CRIADOS NAS FACULDADES ( FACULDADE DE CIÊNCIAS DO 
AMBIENTE, FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E FACULDADES DE 
CIÊNCIAS EXTAS, ENGENHARIAS E ARQUITETURA) A PARTIR DE 2012 

CARGO PESSOAL NS NI TERCEIRIZADO 

Docente            219    

Técnico Administrativo            292 73       219 15 

Total  511 73 219 15 
NS = Nível Superior               NI= Nível Intermediário 

 

O quadro 12 mostra a necessidade de contratação imediata de pessoal 

docente e técnico administrativo que será suficiente para apoiar os 13 (treze) cursos 

de graduação propostos para funcionamento imediato, a partir de 2012, após a 

implantação da Universidade Federal do Pantanal. 

 

QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA OS 
CURSOS A SEREM CRIADOS NAS FACULDADES (FACULDADE DE CIÊNCIAS 
HUMANAS, FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FACULDADE DE 

LETRAS E ARTES) A PARTIR DE 2012 

CARGO PESSOAL NS NI TERCEIRIZADO 

Docente            101    

Técnico Administrativo     54        17       37 10 

Total            155        17       37 10 

NS = Nível Superior             NI= Nível Intermediário 

 

O quadro 14, continuação do quadro 12, mostra a necessidade de 

contratação imediata de pessoal suficiente para iniciar os 07 (sete) cursos de 

graduação propostos para funcionamento após a implantação da Universidade 

Federal do Pantanal, nas faculdades. 
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QUADRO 14 – DEMONSTRATIVO DE PESSOAL NECESSÁRIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL  

(DE 2011 A 2015) 

CARGO PESSOAL  TERCEIRIZADO 

Docente            330   

Técnico Administrativo          831 63 

Total            330        831 63 
D= Docente (Dedicação Exclusiva);   T.A = Técnico Administrativo;   T= Pessoal 

Terceirizado. 

              O quadro 15 é demonstrativo geral da necessidade de pessoal docente e 

técnico administrativo para suprir vagas existentes e dos novos cursos a serem 

criados com a Universidade Federal de Pantanal a partir de 2011. 

 

QUADRO 15 -  DE PESSOAL PARA IMPLANTAÇÃO DA UFPAN 

CARGO PESSOAL  TERCEIRIZADO 

Docentes para suprir 
vagas existentes/2011 

           161   

Docentes para cursos 
novos      

           330    

Técnico Administrativo  
para suprir vagas 
existentes/2011 

           63 15 

Técnico Administrativo 
para vagas novas. 

        831 63 

Total            491        894 78 

 

6) -   O Projeto da Universidade Federal do Pantanal contempla a criação de uma 

Base de Estudos na área da Baia Negra, município de Ladário, distante  30 km de 

Corumbá para realização de atividades de pesquisa,  ensino e extensão de todos os 

cursos da Universidade Federal do Pantanal. 
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QUADRO 16 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE UMA BASE DE 
PESQUISA NA ÁREA DA BAIA NEGRA (LADÁRIO) 

Salas de aula 04 

Laboratórios 04 

Dormitórios 08 

Banheiros 04 

Cozinha/Restaurante  01 

              Orçamento e projeto de construção: R$ 2.000.000,00 de reais. 

 

Para atender à demanda de funções gratificadas do Câmpus do 

Pantanal/UFMS e à nova estrutura da Universidade Federal do Pantanal, serão 

necessários, na Administração Central, conforme quadro 16, a seguir, a criação de 

de novos cargos gratificados: CD 1, 2, 3 e 4 e  FG 1, 2 e 3 

          O QUADRO 17 descreve as funções gratificadas necessárias para atender as 

faculdades, cursos e os laboratórios propostos neste projeto, incluindo a Base de 

Estudos do Pantanal.  
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QUADRO 17 - RESUMO DE GRATIFICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

 CD FG 
ÓRGÃOS 1 2 3 4 1 2 3  
REITORIA  1        
Gabinete da Reitoria     1 1 1 17 
ACI    1 1   05 
ACS    1 1   12 
PJU    1 1   08 
AAP    1 1   08 
APP               1 1   08 
AEAE    1 1   28 
SOC    1 1   13 
PAS    1 1   08 
BBC    1 1   13 
GRH    1 1   13 
GRM    1 1   28 
GRP    1 1   13 
GIN    1 1   13 
GSG    1 1   28 
Vice-Reitoria  1   1    
Faculdade de Ciências do Ambiente     1    14 42 
Secretaria de Gabinete       1 1   
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     04 06 06  
Faculdade de Ciências da Saúde   1  1 1 37 81 
Secretária  de Gabinete     1 1   
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     06 06 12  
Faculdade de Ciências Exatas, Engenharias e 
Arquitetura e Urbanismo 

  1  1 1 30 96 

Secretaria de Gabinete     1 1   
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     08 08 12  
Faculdade de Ciências Humanas   1  1 1 02 06 
Secretaria de Gabinete     1 1   
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     04 06 06  
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas   1  1 1 03 09 
Secretaria de Gabinete     1 1   
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     05 07 07  
Faculdade de Letras e Artes   1  1 1 12 26 
Secretaria de Gabinete     1 1   
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     06 06 12  
Coordenadores de Cursos de Graduação    33     
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação       06     
Coordenador da Base de Estudos do Pantanal    01 1 1 1 06 
TOTAL 1 1 6 54 61 51 155 485 
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O QUADRO 18, demonstrativo total das funções gratificadas necessárias para 

atender as faculdades, cursos e os laboratórios propostos neste projeto, incluindo a 

Base de Estudos do Pantanal.  

 

QUADRO 18 - TOTAL DE GRATIFICAÇÕES PARA ATENDER O 
ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL (2011 A 2015) 

UNIDADES CD FG 

Órgãos 1 2 3 4 1 2 3  

Administração Central 1 1  15 17 02 02 221 

Faculdades   6 39 44 49 153 264 

TOTAL 1 1 6 54 61 51 155 485 

 

Será necessário, portanto, a inclusão de um artigo na lei que contemple a 

criação das gratificações citadas no quadro 18.   

 

 

7) ORÇAMENTO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PANTANAL 

  

Para que a Universidade Federal do Pantanal possa atender as demandas com a 

qualidade desejada, necessitará de um orçamento adequado à essas demandas. 

 A seguir, apresentam-se os quadros 19, 20 e 21 que especificam as 

necessidades orçamentárias para a consolidação da Universidade Federal do 

Pantanal. 
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QUADRO 19  - PLANO PLURIANUAL 2011 A 2015 PARA A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PANTANAL - UFPAN 

ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTO 
2011 

ORÇAMENTO 
2012 

ORÇAMENTO 
2013  

ORÇAMENTO 
2014 

1. REITORIA     

Construção de unidades 

administrativas: Reitoria, 

Assessorias, Gerências, 

Faculdades, Biblioteca, Arquivo 

Central, 

2.500.000,00 1.500.000,00   

Equipamentos e Material 

Permanente  

 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 

2. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS     

Aquisição de área urbana 12.000 

m² para construção de salas e 

laboratórios para novos cursos 

4.500.000,00    

3. BLOCOS DE SALAS, 

LABORATÓRIOS E 

DORMITÓRIOS 

    

Blocos de salas para novos cursos 

de graduação, Bloco de sala para 

Cursos de Pós-Graduação, Bloco 

de salas para Professores, Bloco 

de salas Multiuso, 

4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Blocos de salas para laboratórios  

e dormitórios da Base de Pesquisa 

da Baia Negra, Marina e Porto a 

margem do rio Paraguai. 

2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

4. INVESTIMENTOS DIVERSOS      

Equipamentos, instalações e 

mobiliários para laboratórios 

1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 

Equipamentos e Mobiliários para 

as salas de aula 

250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 

Equipamentos de informática  400.000,00 400.000,00 600.000,00 600.000,00 

Veículos (ônibus e utilitários) e 

barcos a motor 

400.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 

TOTAL DOS ORÇAMENTOS – 

PPA – 2011/2015 

15.550.000,00 10.250.000,00 7.200.000,00 7.700.000,00 
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QUADRO 20 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL - UFPAN 

 
 EM R$ 

Orçamento e projeto de construção da Marina/Porto 100.000,00 

Orçamento/Avaliação da área a ser adquirida em Corumbá 4.500.000,00 

Orçamento e projeto de construção da Biblioteca Central 3.000.000,00 

Orçamento e projeto de construção do Arquivo Central 1.000.000,00 

Orçamento e projeto de construção da Reitoria 4.000.000,00 

Orçamento e projeto de construção de Bloco Multiuso 2.500.000,00 

Orçamento e projeto de construção Salas de Apoio 500.000,00 

Orçamento e projeto de construção do prédio para a Pós-Graduação 3.000.000,00 

Orçamento de projeto e construção da Faculdade de Ciências do Ambiente 3.500.000,00 

Orçamento de projeto e construção da Faculdade de Ciências da Saúde 4.000.000,00 

Orçamento de projeto e construção da Faculdade de Ciências Exatas, 
Engenharias e Arquitetura 

5.000.000,00 

Orçamento de projeto e construção da Faculdade de Ciências Humanas 3.000.000,00 

Orçamento de projeto e construção da Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas 

3.500.000,00 

Orçamento de projeto e construção da Faculdade de Artes e Letras 4.000.000,00 

Orçamento de projeto e construção de Salas de Laboratórios para as 
faculdades: Faculdade de Ciências do Ambiente; Faculdade de Ciências da 
Saúde e Faculdade de Ciências Exatas, Engenharias e Arquitetura 

7.500.000,00 

Orçamento de projeto e construção de Salas de Laboratórios para as 
faculdades: Faculdade de Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas e 
Faculdade de Artes e Letras.  

6.000.000,00 

Orçamento e projeto de construção de uma passarela ligando as unidades I 
e II 

100.000,00 

Orçamento/2011 para Laboratórios existentes (reforma e ampliação das 
instalações)                               

1.000.000,00 

Orçamento de mobiliário da UFPAN 2.000.000,00 

Orçamento para o acervo bibliográfico (anual – de 1011 a 2-15) 300.000,00 

Orçamento de equipamento de computação para a UFPAN 3.000.000,00 

Orçamento de veículos novos para UFPAN 2.480.000,00 

Orçamento e projeto de construção da Base de Estudos Baia Negra 2.000.000,00 

Previsão orçamentária para reforma geral do Campus do Pantanal 2.000.000,00 

Orçamento previsto para 600 aparelhos/ condicionador de ar 1.200.000,00 
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QUADRO 21 - ORÇAMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PANTANAL – 2011 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$. ESPECIFICAÇÃO VALOR R$. 

1. RECEITAS CORRENTES  1. DESP. CORRENTES  

1.1 RECEITAS PRÓPRIAS  1.1 PESSOAL  

Receita Tributária 15.000,00 Aposentadorias e Pensões  4.550.000,00 

Receita Patrimonial 35.000,00 Pessoal Ativo 51.700.000,00 

Receita de Serviços  6.000,00 Auxílio Transporte 1.290.000,00 

Receita de Contribuições 450.000,00 Auxílio Alimentação 2.550.000,00 

     RECEITAS PRÓPRIAS 506.000,00                     PESSOAL 60.090.000,00 

1.2 TRANSF. FINANC–MEC 69.184.000,00 2.1 FUNCIONAMENTO  

 TOTAL (1) 69.690.000,00 Cursos de Graduação 6.000.000,00 

2. RECEITAS DE CAPITAL  Cursos de Pós-Graduação 1.500.000,00 

2.1 TRANSFERÊNCIA 

FINANCIAMENTO – MEC 

 Acervo Bibliográfico 100.000,00 

Orçamento do MEC 15.050.000,00 Modernização Infra-Estrut. 2.000.000,00 

   TOTAL (2) 15.050.000,00      FUNCIONAMENTO 9.600.000,00 

       TOTAL (1) 69.690.000,00 

  2. DESP. DE CAPITAL  

  2.1 INVESTIMENTOS  

  Aquisição de Área Urbana  4.500.000,00 

  Obras/Instal. Reitoria 2.500.000,00 

  Obras/Instal. Salas e Lab. 6.000.000,00 

  Investimentos Diversos 2.050.000,00 

      TOTAL (2) 15.050.000,00 

TOTAL DAS RECEITAS 84.740.000,00 TOTAL DAS DESPESAS     4.740.000,00 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

  A Universidade Federal do Pantanal é uma opção de ensino superior público 

e gratuito, especialmente à população mais carente dos municípios de Corumbá,   

Ladário, região do pantanal e da fronteira com a Bolívia, segue as diretrizes do 

Plano nacional de reestruturação e expansão das universidades públicas (REUNI), 

em desenvolvimento pelo Governo Federal, prevê um forte investimento em pessoal 

para área de ensino, pesquisa e extensão e construção de infra estrutura para 

instalação de novos cursos e laboratórios. É uma das condições essencial ao 

desenvolvimento sócio econômico do pantanal e região fronteiriça com a Bolivia e 

principalmente desenvolver estudos e pesquisas do bioma pantanal. 

É neste contexto que se insere a criação de uma Universidade Federal como 

estratégia para a promoção do desenvolvimento desta região do extremo oeste 

brasileiro. 
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PROJETO DE LEI 

 
 

Dispõe sobre a instituição da 
Fundação Universidade Federal do 
Pantanal – UFPAN, por 
desmembramento da Fundação 
Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul - UFMS, e dá outras 
providências. 

   
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

  
Art. 1º Fica autorizada à instituição da Fundação Universidade Federal 

do Pantanal - UFPAN, por desmembramento da Fundação Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul - UFMS, prevista na Lei nº 6.674, de 5 de julho de 1979.  

 Parágrafo único. A UFPAN, entidade de natureza pública, vinculada ao 
Ministério da Educação, terá sede e foro no Município de Corumbá, Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

 
 Art. 2º A UFPAN terá por objetivo ministrar ensino superior, 

desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão 
universitária. 

 
 Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de funcionamento da 

UFPAN, observado o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, serão definidas nos termos desta Lei, do seu Estatuto e das demais 
normas pertinentes. 

 Parágrafo único.  Até que seja aprovado seu Estatuto, a UFPAN será 
regida pelo Estatuto atual da UFMS, no que couber, e pela legislação federal. 

  
Art. 4º Passam a integrar a UFPAN, independente de qualquer 

formalidade, os cursos de todos os níveis, integrantes do Câmpus do Pantanal, na 
data de publicação desta Lei. 

 Parágrafo único.  Os alunos regularmente matriculados nos cursos ora 
transferidos passam automaticamente, independentemente de qualquer outra 
exigência, a integrar o corpo discente da UFPAN.  

 
 Art. 5º Ficam redistribuídos para a UFPAN os cargos ocupados e 

vagos do Quadro de Pessoal da UFMS, disponibilizados para funcionamento do 
Câmpus do Pantanal, na data de publicação desta Lei.  
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Art. 6º Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação: 
 I - os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UFPAN; 
 II – 491 cargos efetivos de professor da carreira de magistério 

superior, conforme o Anexo II; 
III – 894 cargos efetivos de técnico-administrativos. 
 
 § 1º Aplicam-se aos cargos a que se referem os incisos II a V deste 

artigo, as disposições do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e 
Empregos, de que tratam a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, a Lei nº 10.302, de 
31 de outubro de 2001, bem como o Regime Jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990. 

  
§ 2º Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, os Cargos 

de Direção - CD e Funções Gratificadas - FG, necessários para compor a estrutura 
regimental da UFPAN, incluídos os cargos a que se refere o inciso I deste artigo, em 
número de quarenta e cinco CD e cento e oitenta e seis FG, sendo:  

 I - um CD-1, cinco CD-2; seis CD-3 e cinqüenta e quatro CD-4. 
 II – sessenta e um FG-1; cinqüenta e um FG-2; e cento e cinqüenta e 

cinco FG-3. 
  
Art. 7º A administração superior da UFPAN será exercida pelo Reitor, 

nomeado de acordo com o disposto na Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995, e 
pelo Conselho Universitário, no limite de suas respectivas competências a serem 
definidas no Estatuto e no Regimento Geral. 

 § 1º A presidência do Conselho Universitário será exercida pelo Reitor 
da UFPAN. 

 § 2o O Vice-Reitor, nomeado de acordo com o disposto na Lei nº 
9.192, de 1995, substituirá o Reitor em suas faltas ou impedimentos legais e/ou 
temporários. 

 § 3º O Estatuto da UFPAN disporá sobre a composição e as 
competências do Conselho Universitário, de acordo com a legislação pertinente. 

  
Art. 8º O patrimônio da UFPAN será constituído de: 
 I - bens patrimoniais da UFMS, disponibilizados para o funcionamento 

do Campus do Pantanal, na data de publicação desta Lei, formalizando-se a 
transferência nos termos da legislação e procedimentos de regência. 

 II - bens e direitos que a UFPAN vier a adquirir ou incorporar; 
 III - doações ou legados que receber; e 
 IV - incorporações que resultem de serviços realizados pela UFPAN 

observados os limites da legislação de regência. 
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 Parágrafo único.  Os bens e os direitos da UFPAN serão utilizados ou 
aplicados exclusivamente para consecução de seus objetivos, não podendo ser 
alienados, a não ser nos casos e nas condições permitidos em lei. 

  
Art. 9º Os recursos financeiros da UFPAN serão provenientes de: 
 I - dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos 

adicionais, transferências e repasses que lhe forem conferidos; 
 II - doações, auxílios e subvenções que venham a ser concedido pela 

União, Estados e Municípios ou por quaisquer entidades públicas ou privadas; 
 III - recursos provenientes de convênios, acordos e contratos 

celebrados com entidades ou organismos nacionais ou internacionais, observada a 
regulamentação a respeito; 

 IV - resultados de operações de crédito e juros bancários, nos termos 
da lei; 

 V - receitas eventuais, a título de retribuição por serviços prestados a 
terceiros, compatíveis com a finalidade da Instituição, nos termos do Estatuto e 
Regimento Interno; e 

 VI - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobrados pela 
prestação de serviços educacionais, com observância à legislação pertinente. 

 Parágrafo único.  A implantação da UFPAN fica sujeita à existência de 
dotação específica no orçamento da União. 

  
Art. 10.  A implantação das atividades e o conseqüente início do 

exercício contábil e fiscal da UFPAN deverão coincidir com o primeiro dia útil do ano 
civil subseqüente à publicação desta Lei. 

  
Art. 11.  Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 I - transferir saldos orçamentários da UFMS para a UFPAN, 

observadas as mesmas atividades, projetos e operações especiais, com as 
respectivas categorias econômicas e grupos de despesas previstos na lei 
orçamentária, nos exercícios em que esta não tenha sido incluída como unidade 
orçamentária naquele instrumento legal; e  

 II - praticar os atos e adotar as medidas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

 Parágrafo único.  Enquanto não for efetivada a transferência 
autorizada na forma do inciso I, correrão à conta dos recursos constantes no 
orçamento da União destinados à UFMS as despesas de pessoal e encargos, 
custeio e capital necessários ao funcionamento da UFPAN. 

  
Art. 12.  Enquanto não se efetivar a implantação da estrutura 

organizacional da UFPAN, na forma de seu Estatuto, os cargos de Reitor e Vice-
Reitor serão providos, pro- tempore, pelo Ministro de Estado da Educação. 
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Art. 13.  A UFPAN encaminhará sua proposta estatutária ao Ministério 

da Educação para aprovação pelas instâncias competentes, no prazo de cento e 
oitenta dias, contado da publicação desta Lei. 

  
Art. 14.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  
  Brasília, DF. 
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ANEXO I 

RESUMO DE GRATIFICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL 

 CD FG 
ÓRGÃOS 1 2 3 4 1 2 3 
REITORIA  1       
Gabinete da Reitoria     1 1 1 
ACI    1 1   
ACS    1 1   
PJU    1 1   
AAP    1 1   
APP               1 1   
AEAE    1 1   
SOC    1 1   
PAS    1 1   
BBC    1 1   
GRH    1 1   
GRM    1 1   
GRP    1 1   
GIN    1 1   
GSG    1 1   
Vice-Reitoria  1   1   
Faculdade de Ciências do Ambiente     1    14 
Secretaria de Gabinete       1 1  
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     04 06 06 
Faculdade de Ciências da Saúde   1  1 1 37 
Secretária  de Gabinete     1 1  
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     06 06 12 
Faculdade de Ciências Exatas, Engenharias e 
Arquitetura e Urbanismo 

  1  1 1 30 

Secretaria de Gabinete     1 1  
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     08 08 12 
Faculdade de Ciências Humanas   1  1 1 02 
Secretaria de Gabinete     1 1  
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     04 06 06 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas   1  1 1 03 
Secretaria de Gabinete     1 1  
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     05 07 07 
Faculdade de Letras e Artes   1  1 1 12 
Secretaria de Gabinete     1 1  
Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão.     06 06 12 
Coordenadores de Cursos de Graduação    33    
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação       06    
Coordenador da Base de Estudos do Pantanal    01 1 1 1 
TOTAL 1 1 6 54 61 51 155 
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ANEXO II 
  

 DEMONSTRATVO DE PESSOAL EFETIVO DO CÂMPUS DO PANTANAL DA 
UFMS EM 2010 

CARGO PESSOAL NS NM NA TERCEIRIZADO 

Docente 90     

Técnico Administrativo 43 08 29 06 23 

Total                 133 08 29 06 23 

NS = Nível Superior       NM = Nível Médio         NA= Nível Apoio 

 

ANEXO III 
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL PARA IMPLANTAÇÃO DA UFPAN 

CARGO PESSOAL  TERCEIRIZADO 

Docentes para suprir 
vagas existentes/2011 

           161   

Docentes para cursos 
novos      

           330    

Técnico Administrativo  
para suprir vagas 
existentes/2011 

           63 15 

Técnico Administrativo 
para vagas novas. 

        831 63 

Total            491        894 78 

 

ANEXO IV 
ORÇAMENTOS – PESSOAL E CUSTEIO - DA UFPAN 

                    

Especificação Orçamento 
2011 

Orçamento 
2012 

Orçamento 
2013 

Orçamento 
2014 

Pessoal 60.090.000,00 74.100.000,00 85.710.000,00   92.240.000,00 

Custeio   6.500.000,00   7.800.000,00   9.360.000,00   11.230.000,00 

Total 66.590.000,00 81.900.000,00 95.070.000,00 103.470.000,00 

 
TOTAL GERAL = R$ 347.030.000,00 (Trezentos e quarenta e sete milhões e 
trinta mil). 
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E.M.I. Nº  
  

Brasília,      de Junho de 2010. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,  

  

1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei 
que autoriza a instituição da Fundação Universidade Federal do 
Pantanal - UFPAN, a partir do desmembramento da Fundação 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS. 

2. A expansão da rede de ensino superior e a ampliação do investimento 
em ciência e tecnologia são objetivos centrais do Governo Federal e 
foco do debate sobre a reforma universitária. O desmembramento da 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, com a 
criação de uma Universidade Pública numa região onde a necessidade 
de qualificação de mão-de-obra é primordial e com uma população com 
renda insuficiente para freqüentar universidades privadas, é uma clara 
demonstração de compromisso com o desenvolvimento da Região de 
Corumbá, que se constitui no maior município do  
Estado de Mato Grosso do Sul, correspondendo a primeiro do território 
estadual e o terceiro maior município do Estado em número de 
habitantes. A cidade de Corumbá tem a sua economia caracterizada 
pela alta produtividade pecuária, o turismo e com a implantação da 
Termo-pantanal se preparará para receber indústrias, que com certeza 
mudarão os rumos da nossa economia. A expansão do ensino 
universitário público em Corumbá desempenhará a função, no contexto 
regional, de um verdadeiro laboratório difusor de experiências de alta 
produtividade no País nos setores da pecuária, mineração, meio 
ambiente e indústria, voltados para os mercados nacionais e 
internacionais. 

3. Um outro aspecto singular de Corumbá consiste no fato de estar situada 
na fronteira com a República da Bolívia, o que lhe confere 
características econômicas, sociais, políticas e culturais que exigem 
atenção especial do ponto de vista científico e acadêmico, 
considerando-se que os espaços fronteiriços são áreas privilegiadas 
para estudos sistematizados que contemplem a diversidade cultural.  

4. O Campus do Pantanal da UFMS começou a funcionar em 1967, 
inicialmente com dimensões bastante modestas, passando a apresentar 
um elevado índice de crescimento, sobretudo nas décadas de 1980 e 
1990.  

5. Atualmente, o Campus do Pantanal da UFMS oferece treze cursos de 
Graduação e dois mestrados, contando 130 docentes, 90 dos quais 
pertencentes ao quadro da carreira da UFMS. 
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6. Com a implantação da UFPAN serão criados 20 novos cursos de 
Graduação, 05 de Mestrado e 02 de Doutorado, que atenderão a 1000 
alunos. 

7. O quadro de pessoal previsto para a Universidade compõe-se de 491 
cargos de docentes, 894 cargos de funcionários administrativos 78 
cargos terceirizados. 

8. A estrutura organizacional proposta assemelha-se às estruturas 
organizacionais de diversas universidades públicas federais e 
estaduais. Deverão ser criados os Cargos de Direção e Funções 
Gratificadas necessários para compor o quadro de pessoal, quais 
sejam: um CD-1; um CD-2; seis CD-3; cinquenta e quatro CD-4; 
sessenta e um FG-!; cinquenta e um FG-2 e cento e cinquenta e cinco 
FG-3.  

9. A repercussão financeira anual, quando da plena implantação da 
Universidade, referente a pessoal e custeio, está estimada na ordem de 
R$ 347.030.000,00 (Trezentos e quarenta e sete milhões e trinta mil). 
Durante a fase de implantação, que terá a duração de 04 anos, o valor 
estimado para o primeiro ano é da ordem de R$ 6.590.000,00 (Seis 
milhões e quinhentos e noventa mil reais); para o segundo ano é de R$ 
1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais); para o terceiro ano 
R$ 95.070.000,00 (Noventa e cinco milhões e setenta mil reais); e para 
o quarto ano é de R$ 103.470.000,00 (Cento e três milhões e 
quatrocentos e setenta mil). 

10. Acreditamos, Senhor Presidente, que a criação da UFPAN trará 
grandes benefícios para a Região de Corumbá. Ampliará a oferta de 
ensino superior e, ao mesmo tempo, gerará conhecimentos científicos e 
tecnológicos necessários ao desenvolvimento, à prosperidade e ao bem 
estar de aproximadamente 200.000 habitantes da região, além dos 
interessados vindos de outras regiões do Estado do Mato Grosso do 
Sul, do País e de outros países. Além de que Senhor. Presidente 
estaremos investindo em uma região que hoje apresenta um dos 
maiores índices de desemprego do Mato Grosso do Sul, poderemos 
portanto não só qualificar a mão-de-obra local como trazer divisas e 
recursos para região bem como gerar empregos. 

  
  
 Respeitosamente,  
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RESOLUÇÃO n° 292, de 24 de SETEMBRO de 2005- CC/CPCO. 
 
 
 
           O CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DE 
CORUMBÁ da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, no uso de suas atribuições legais resolve: 
 
 
 
           Aprovar por unanimidade o Projeto de criação e 
implantação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL – 
UFPAN. 
 
 
 
 
 
 
            Prof. Dra. VILMA ELIZA TRINDADE DE SABOYA 
                                          Presidente 
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A Comissão responsável pela elaboração do Projeto de Criação da Universidade 
Federal do Pantanal foi inicialmente constituída pelas Resoluções nº 03, de 19 de 
fevereiro de 2004 e nº 232, de 02 de agosto de 2005, composta pelos membros 
abaixo, tendo como atribuições analisar a viabilidade e propor a implantação da 
Universidade Federal do Pantanal, em Corumbá-MS. 
Profª Maria Cristina Lanza de Barros – Presidente 
Chefe do Departamento de Ciências do Ambiente 
Prof. Esp. Luiz Alberto de Castro Coimbra 
Chefe do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 
Profª Drª Vilma Elisa Trindade de Saboya 
Chefe do Departamento de Ciências Humanas e Letras 
Prof. Dr. Clóvis Lastra Fritzen 
Chefe do Departamento de Ciências Exatas 
Profª Me. Débora Catarina Silva 
Chefe do Departamento de Educação 
Prof. Dr. Wilson Ferreira de Melo 
Chefe do Departamento de Psicologia 
Prof. Esp. Antonio Tadeu Martinez 
Profª Eduardo Gerson de Saboya Filho 
Prof. Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior 
Profª Drª Iliane Esnarriaga Sampaio 
Prof. Dr. Marco Aurélio Machado de Oliveira 
Prof. Esp. Roberto Ajala Lins 
Profª Drª Rosangela Villa da Silva 
Prof. Dr. Sérgio Wilton Gomes Isquierdo 
Acadêmico/Representante: José Luiz Carvalho Sales 
Técnico-Administrativo Cláudio Zarate Max 
Técnica Administrativa Ramona Trindade Ramos Dias 
Sindicato Rural de Corumbá – Ivan Marinho 
Sindicato Rural de Corumbá – Pedro Luiz Lacerda 
EMBRAPA - CPAP 
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                                                            CÂMPUS DO PANTANAL 

 

O Projeto de Criação da Universidade Federal do Pantanal 
foi reformulado pela Comissão instituída através da Instrução de 

Serviço nº 44/2010, de 31 de março de 2010, constituída pelos 

seguintes membros: 

 

 

Prof. Dr. Wilson Ferreira de Melo - Presidente 

Prof. Me.Claudio Zarate Max 

Prof. Me. Debora Catarina Silva 

Prof. Dr.Eduardo Gerson de Saboya Filho 

T,A, Esp.Eunice das Neves Pereira de Almeida 

Prof. Esp.Fernando Lopes Nogueira  

Prof. Me. Jorge Souza Pinto 

Prof. Esp.Luiz Alberto de Castro Coimbra 

Prof. Me. Maria Cristina Lanza de Barros 

T,A. Me. Ramona Trindade Ramos Dias 

Prof. Me. Roberto Domingues Galeano 

Profª Drª Rosangela Villa da Silva 

 

 
 

 
Prof. Dr. Wilson Ferreira de Melo 

Diretor do Câmpus do Pantanal/UFMS 
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                                              CÂMPUS DO PANTANAL                                                                          
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO n° 378, de 17 de JUNHO de 2010. 
 
 
 
           O CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DO 
PANTANAL da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, no uso de suas atribuições legais resolve: 
 
 
 
           Aprovar por unanimidade a atualização do Projeto de 
criação da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PANTANAL – 
UFPAN. 
 
 
 
 
 
 
                          Prof. Dr. Wilson Ferreira de Melo 
                                          Presidente 
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