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Instituição federal terá ainda 29 cursos e sete campi espalhados pelo estado. Administração ficará 
em Palmas. O Tocantins começa a resgatar aquilo que sua população considerava uma injustiça: 
era o único Estado da Federação que não contava com uma universidade federal. Um esforço 
político liderado pela comunidade acadêmica e com o apoio de parlamentares assegurou a criação 
da Universidade Federal do Tocantins (UFT), que começa a ser implantada depois de dois anos de 
sua criação. A nova instituição nasce com 29 cursos de graduação e cerca de 7.500 alunos 
distribuídos em sete campi universitários – Arraias, Gurupi, Palmas, Miracema do Tocantins, Porto 
Nacional, Araguaína e Tocantinópolis.  

O professor Sérgio Paulo Moreyra foi nomeado reitor pro-tempore pelo ministro da Educação 
Cristóvão Buarque para preparar a instituição aos futuros dirigentes. Moreyra permanece no cargo 
até a conclusão do processo eleitoral que vai escolher o novo reitor no próximo dia 20. Concorrem 
ao pleito Alan Barbiero e José Guimarães Melo.  

Para a comunidade  

Moreyra acredita que a UFT vai se voltar mais para a comunidade do que outras instituições 
federais que, na sua avaliação, "estão encasteladas em si mesmas". Ele sustenta sua afirmação 
no modelo descentralizado criado pela Universidade do Tocantins (Unitins) e mantido pela UFT 
que criou possibilidades de acesso ao ensino de terceiro grau para as comunidades regionais que, 
na maioria dos casos, têm dificuldades para deslocar seus filhos para outros centros em busca do 
ensino.  

Como ainda não tem um estatuto, precisa moldar tudo, a UFT está sendo planejada para tornar 
cada campus forte em uma determinada área específica. Moreyra cita como exemplo o campus de 
Miracema, que quase foi extinto: possui dois cursos de graduação, pode ter um terceiro reativado, 
todos de licenciatura, uma característica que pode tornar esse campus em um centro de formação 
de professores. "Sem que isso impeça o desenvolvimento de outras áreas", acrescentou.  

A estrutura administrativa e acadêmica que está sendo definida prevê que a reitoria e as cinco 
prováveis pro-reitorias vão ficar em Palmas. Essas pró-reitorias são administração; finanças e 
patrimônio; assuntos comunitários e extensão; graduação e pós-graduação e pesquisa. Cada 
campus terá um diretor, que seguirá a descentralização nas execuções, mas uniformidade de 
normas.  

Moreyra citou como exemplo instruções normativas baixadas em relação às matrículas. Segundo 
ele, o sistema federal não admite condescendências como falta de documentos para efetivação de 
matrícula ou matrículas sem que o aluno tenha concluído o segundo grau. A instrução determina 
ainda que cada diploma de segundo grau seja examinado para certificar se o curso é credenciado 
pelo Conselho Estadual de Educação.  

Além de executar os primeiros atos da UFT, Moreyra tem como missão remover situações 
provisórias anteriores. Ele acredita que até o ano que vem a universidade vai se incorporar 
integralmente à vida da comunidade. Conta que desde que chegou a Palmas, há pouco mais de 
uma semana, tem notado uma reação positiva das pessoas em relação à UFT. "Os próprios atos 
simbólicos vão criar essa integração, como as eleições e as formaturas", acrescentou.  

Embora a comunidade acadêmica esteja elegendo seu futuro reitor para um mandato de quatro 
anos, a UFT está vivendo uma situação atípica em relação a este processo. O costume das 
universidades federais determina que o Conselho Universitário referende o nome do reitor eleito, 



admitindo que do ponto de vista legal a consulta à comunidade não é suficiente. Como a UFT está 
sendo implantada e ainda não tem o seu conselho, o candidato eleito será nomeado pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva pro-tempore. Após o referendo por parte do conselho haverá 
outra nomeação e começa a ser contado o prazo do mandato regular de quatro anos.  

Faltam funcionários  

A UFT nasce com uma deficiência no seu quadro de pessoal. Existem hoje cerca de 230 
professores concursados que já tomaram ou vão tomar posse, restando 70 vagas remanescentes 
do concurso já realizado, que abriu 300 vagas. Há ainda mais 100 vagas para professores cujo 
concurso já foi autorizado e deve lançar seu edital ainda neste mês de agosto.  

Esse edital vai abrir 170 vagas para professores, mas até a realização do certame esses 
professores serão contratados como substitutos via processo de seleção, para viabilizar o 
andamento normal da universidade. O processo seletivo vai avaliar currículo, desempenho na 
entrevista, mas deverá ser simplificado já que o contrato é instável, ou seja, encerra assim que os 
concursados tomarem posse.  

Moreyra está propondo ainda para que a instituição tenha um número a mais de professores 
visitantes para suprir carências imediatas, até que seja feita a ampliação de quadros, uma tarefa 
para o futuro reitor.  

kicker: Novo reitor será escolhido por eleição ainda neste mês  
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