MEC - SETEC
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PLANO ANUAL DE AÇÕES E METAS DE 2017
CAMPUS: ABAETETUBA
Objetivo

Indicadores

Índice Geral de Cursos
(IGC).

Média do conceito ENADE
dos cursos.

Metas

Estratégias

META 01 – Atingir o IGC 3 para o
IFPA - Campus Abaetetuba.

Ampliar o quadro de
servidores;
Criar ( ampliar) Ambientes de
Prática;
Melhorar Estrutura para
docentes (servidores).

META 2 - Manter o conceito 4 no
ENADE.

Revisão nos PPCs;
Melhorar estrutura para
deficientes;
Atualizar acervo
bibliográfico;
Melhorar Estrutura para
docentes.

Valor Estimado (R$)

Prazo

Responsável

Resultados Previstos

dezembro

PROEN,CAMPI

IGC do IFPA - Campus
Abaetetuba igual a 3

fevereiro

dezembro

PROEN / CAMPI

Cursos de Graduação do
IFPA - Campsu Abaetetuba
com conceito "4" no
ENADE

agosto

dezembro

Docentes/ docentes do
Cursos

4 visitas técnicas
realizadas

agosto

dezembro

Coordenação do
curso/Docentes e
Direção
Administrativa

insumos e
equipamentos
garantidos

fevereiro

dezembro

Início

Término

fevereiro

-

-

-

Realizar 4 Visitas técnicas

-

Média das notas das
avaliações dos cursos
realizadas in loco.

META 3 – Atingir o conceito 4 nos
cursos ofertados.

Garantir insumos necessários
para o ambiente de prática
em saneamento por meio do
plano de demandas

Revisão nos PPCs;
Melhorar estrutura para
deficientes ( acessibilidade
física);
Atualizar acervo
bibliográfico;
Melhorar Estrutura para
docentes (da sala de aula).

Cursos ofertados pelo
PROEN / CAMPI
Campus Abaetetuba com
(ofertam cursos de nível conceito "4" nas avaliações
superior)
in loco realizadas pelo
MEC.

1 - Consolidar os cursos
ofertados pelo IFPA.

Estimular a participação
docente em projetos de
pesquisa e extensão

Quantidade de políticas
META 4 - Implementar 3 políticas que
implementadas em
integrem ações de Ensino, Pesquisa,
articulação com Pró-reitorias
Extensão e Inovação Tecnológica.
e Campi.

Garantir a realização de
visitas técnicas

Docentes do Curso,
Coordenação de
Informática, DEPEPI,
DAP

Participação efetiva alunos
e professores do IFPA
campus Abaetetuba nos
eventos realizados.

fevereiro

dezembro

janeiro

dezembro

fevereiro

dezembro

PROEN / PROPPG /
PROEX / CAMPI

Políticas, eventos e
produções inegradores
criadas e realizadas no
exercício de 2017.

janeiro

junho

Docentes do Curso,
Coordenação de
Informática, Setor de TI

Laboratório Estruturado

fevereiro

dezembro

TODAS AS PRÓREITORIAS/ CAMPI

Ações de adequação das
estruturas do Campus
concluídas até o fim do
exercício de 2017.

fevereiro

dezembro

PROEN / CAMPI

IFPA - Campus Abaetetuba
credenciado com pólo de
oferta EAD.

Docentes do Curso,
Coordenação de
Informática, DEPEPI,
DAP

Visitas Técnicas Realizadas

Revisar e criar IN para gestão
do Ensino, Pesquisa e
Extensão;
Criar/Melhorar eventos de
Ensino, Pesquisa e Extensão;
Estimular a produções
-

Número de ações de
adequação da infraestrutura
realizadas.

META 5 - Promover 06 (seis) ações
de adequação da infraestrutura do
Campus para atender demandas do
Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação
Tecnológica.

Reestruturar do laboratório de
Redes e Manutenção de
Computadores

Ampliar/melhorar ambientes
de prática;
Aproximar as atividades de
Ensino, pesquisa e Extensão.

-

2- Regulamentar a oferta
de EAD, criando
instrumentos legais para
sua consolidação no
âmbito do IFPA.

Número de polos
credenciados.

META 2 - Fortalecer a estrutura de
atuação em EAD no Polo Abaetetuba.

Ampliar estrutura tecnológica
para oferta de EAD;
Ampliar numero de PPCs
para oferta em EAD;
Investir em formação de
docentes (servidores) em
EAD.

Criar portifólio de cursos FICs
para cada eixo com base nas
demandas locais.

Número de vagas ofertadas
em cursos FIC

META 1 – Ofertar 215 vagas em
cursos FIC.

3 – Aumentar a oferta de
cursos de extensão e
técnicos, como parte de
Programas
Governamentais, a partir
das demandas sociais e
reconhecimento dos
arranjos produtivos
locais.

fevereiro

Ofertar dos cursos FIC:
Inclusão, Tecnologia Assistiva
e Libras Básico;
Ajudante de Manutenção
Mecânica;
Auxiliar de Manutenção
EletroMecânica;
Criador de Peixes em Viveiros
Escavados;
Contação de História;
Tratamento de Água;
Simplicado para Pequenas
Comunidades.

dezembro

PROEX / CAMPI

Cursos FIC criados e
implementados no Campus
Abaetetuba até o final do
exercício de 2017.

CGE, COGEN, DEPEPI,
NAPNE, Coordenação de Formação de 215 alunos
Mecânica, Coordenação em cursos FIC em diversos
de Pesca, Coordenação de
eixos tecnológicos
Aquicultura, CETHECS,
ofertados pelo IFPA
Coordenação de
Campus Abaetetuba.
Saneamento.

abril

junho

fevereiro

agosto

PROEX / CAMPI

fevereiro

dezembro

PROEX/CAMPI

fevereiro

dezembro

PROEX/CAMPI

-

Número de cursos pactuados.

META 2 – Ofertar 06 (seis) cursos
técnicos subsequentes.

Cursos técnicos
subsequentes implantados
no Campus Abaetetuba.

Elaborar Estudo de
Reformulação dos Cursos
Ofertados no Campus
Abaetetuba nos atuais Eixos e
Propor Novos Cursos com
Base na Realizade Atula.
Buscar parceria com
Número de vagas ofertadas META 3 – Conclusão dos cursos
demandantes para conclusão
em cursos FIC
ofertados na modalidade Mulheres Mil.
de cursos FIC para mulhesres.

Número de projetos
financiados e apresentados
4 – Fomentar programas
e projetos de extensão,
incentivando e
priorizando propostas
vinculadas aos Projetos
Pedagógicos dos Cursos.

META 1 – Participar com
apresentação de 10 projetos em
Programa de Apoio às Atividades de
Extensão - PRO-EXTENSÃO do
IFPA.

Intensificar ações de
divulgação dos editais e de
orientações aos extensionistas,
por meio de Workshop para
dialogar sobre propostas a
serem apresentadas;

-

Incentivar a participação do
Campus no financiamento de
projetos de extensão através
do PROEXTENSÃO Programa de Apoio às
Atividades de Extensão do
IFPA.

-

META 2 – Atualizar 90% das matrizes
Atualizar 100% das matrizes
curriculares dos cursos de graduação,
curriculares dos cursos de
assegurando no mínimo, 10% do total
graduação ofertados no
de créditos curriculares exigidos para a
Campus Abaetetuba.
graduação, sejam em programas e
projetos de extensão, previstos no
Viabilizar a criação do
Observatório do Mundo do
META 3 - Implantar o Observatório
Implantação do Observatório
do Mundo do Trabalho, para subsidiar Trabalho no IFPA Campus
do Mundo do Trabalho
Abaetetuba.
o ensino, pesquisa e extensão.

Percentual de aumento anual
META 1 – Aumentar em 15% o
do número de vagas para
número de vagas anual de estágio para
estágio
os discentes do IFPA

5 – Incrementar e
fomentar parcerias e
cooperações nacionais e
internacionais, visando
aumentar a qualidade da
formação discente do
IFPA.

Elaborar e aplicar o plano de
fortalecimento do estágio no
Campus Abaetetuba com
atuação no seguimento da
indústria, comércio e
instituições públicas.

META 2 – Firmar 02 (duas) parcerias
nacionais e internacionais, visando
intercâmbio de discentes e
profissionais técnicos e docentes do
IFPA.

Percentual de discentes e
docentes aprovados

META 3 – Aumentar em 10% a
aprovação de discentes e docentes do
IFPA no Programa Ciência Sem
Fronteiras e Inglês Sem Fronteiras.

janeiro

dezembro

CGE e DEPEPI

fevereiro

dezembro

PROEX / PROEN /
CAMPI

janeiro

dezembro

fevereiro

dezembro

90% das matrizes
curriculares atualizadas,
com percentual específico
de créditos assegurados.

CGE, DEPEPI,
Observatório do Mundo do
Coordenação de Estágio,
Trabalho implantado no
Comitê Assessor de
IFPA - Campus
Extensão do Campus
Abaetetuba.
(CAEX).

PROEX / PROEN/
CAMPI
Percentual anual de vagas
em estágio para os
discentes do IFPA Campus Abaetetuba
elevado em 15%.

Estreitar parcerias com a
comunidade empresarial,
visando o aumento de vagas
de estágio para os discentes
do IFPA.

Número de Parcerias
firmadas

10 projetos de extensão
apresentados e financiados
através do programa PROEXTENSÃO.

-

Percentual de Cursos de
graduação com matrizes
curriculares atualizadas.

Cursos na modalidade
Mulheres Mil concluídos
no exercício de 2017.

janeiro

dezembro

Coordenação do curso e
corpo docente

Buscar parcerias com
Instituições Públicas e
Privadas

fevereiro

dezembro

PROEX / CAMPI

Apoiar o GT Letras e
linguagens na oferta de
paletras e oficinas ao alunos .

fevereiro

dezembro

PROEX /
PROEN/CAMPI

Ofertar FIC de língua
estrangeira.

fevereiro

dezembro

PROEX /
PROEN/CAMPI

Buscar suporte da PROEX
para firmar acordos de
coorperação internacionais

fevereiro

dezembro

PROEX/CAMPI

10 parcerias internacionais
de intercâmbio firmadas
entre o IFPA - Campus
Abaetetuba e entidades
específicas.

-

Número de acordos firmados

META 4 – Firmar 02 (dois) acordos
de cooperação internacionais com
instituições de outros países, visando a
mobilidade estudantil internacional.

Número de aprovações dos
discentes e docentes nos
respectivos programas
elevado em 10%

02 acordos de cooperação
internacional firmados pelo
IFPA - Campus Abaetetuba
no ano de 2017.

Estimular a Criação de novos
Grupos de Pesquisas; Realizar
Seminário de Integração dos
grupos; Firmar Parcerias com
Instituições para
desenvolvimento de Projetos
de pesquisa e inovação
tecnologicas.
Número de Projetos
desenvolvidos para atender
demandas regionais

META 1 - Desenvolver 15 (quinze)
projetos com ações articuladas entre
pesquisa, inovação e extensão que
atendam as demandas regionais

6 – Fomentar políticas de
fortalecimento da
Pesquisa e da Extensão.

Número de projetos
fomentados que utilizem a
pesquisa e extensão como
instrumento de ensinoaprendizagem

META 2 - Executar 15 (quinze)
projetos que articulem pesquisa e
extensão ao ensino, nos diferentes
níveis e modalidades.

Criar Grupos de pesquisa em
Saneamento e Meio Ambiente
Desenvolver projeto piloto no
bairro da Francilândia,
Abaetetuba; Definir um
esboço do macro e do
microzoneamento, indicando
as unidades territoriais de
atendimento de EPC.
Fomentar projetos de ensino,
pesquisa e extensão
Aumentar o quantitativo de
Projetos que articulem
pesquisa e extensão ao
ensino, nos diferentes níveis
e modalidades.
Atividades Realizadas em
ambiente externo como
estratégias pedagógicas para
articular conteúdo teórico à
prática

-

dezembro

GGPPI, DEPEPI,
Pesquisadores.

setembro

dezembro

COORDENAÇÃO DO
CURSO TÉCNICO EM
SANEAMENTO

janeiro

dezembro

Integrantes do EPC
Docentes e Dicentes.

fevereiro

dezembro

PROEX / PROPPG /
CAMPI

janeiro

dezembro

CGE, DEPEPI, EPC.

-

-

-

Executar projetos de ensino,
pesquisa e extensão por meio
de editais internos e externos.
META 3 - Promover 01 (um)
Número de Licenciamentos licenciamento de transferência de
realizados
tecnologias e conhecimento para o
setor privado.

Estimular a criação de
tecnologias licenciadas.
Elaborar base de dados com
os principais parceiros nos
diversos segmentoas da
META 3 - Criar o programa de
sociedade na região de
Criação do Observatório do
acompanhamento de egressos,
abrangência
do Campus
Mundo do Trabalho
implantando o Observatório do Mundo
Abaetetuba
do Trabalho.
Gerar uma base de egressos
para oferta de estágios e
parcerias

janeiro

15 projetos desenvolvidos
no ano de 2017.

15 projetos que envolvem
ensino, pesquisa e extensão
COORDENAÇÃO DO
nos diferentes níveis e
CURSO DE LICENCIATURA
modalidades executados no
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
período.

janeiro

dezembro

fevereiro

dezembro

PROEN/PROEX /
PROPPG / CAMPI

fevereiro

dezembro

PROEX/PROPPG /
CAMPI

fevereiro

junho

PROEX/CAMPI

fevereiro

dezembro

Rogério Melo

fevereiro

dezembro

PROEX / CAMPI

100% da informações
relativas aos egressos do
IFPA Campus Abaetetuba
atualizadas.

fevereiro

agosto

PROEX/CAMPI

Comitê Assessor de
Extensão do Campus
Abaetetuba (CAEX) criado.

fevereiro

agosto

PROEX/CAMPI

Câmara Técnica de
Extensão do IFPA Campus Abaetetuba
implementada.

fevereiro

dezembro

PROEX / DTI/CAMPI

Módulo de Extensão do
SIGPP implementado no
Campus Abaetetuba.

fevereiro

dezembro

PROEX / DTI/CAMPI

Bando de Projetos da
PROEXT implantado no
Campus.

fevereiro

dezembro

PROEX/ CAMPI

Incubadora de empresas
implantada no IFPA Campus Abaetetuba.

01 (Um) licenciamento de
transferência de tecnologia
efetuado em 2017.

-

-

Observatório do Mundo do
Trabalho implantado no
IFPA - Campus
Abaetetuba.

Percentual de egressos em
acompanhamento

Comitê criado e normativa
aprovada no CONSUP

META 4 - Produzir, sistematizar e
difundir 100 % das informações
relativas aos egressos do IFPA, em
todos os níveis e modalidades

META 5 – Criar e normatizar o
Comitê de Extensão do IFPA.

Câmara criada e normativa META 6 – Criar e normatizar a
aprovada no CONSUP
Câmara Técnica de Extensão do IFPA.

META 9 - Implementar o Módulo
Módulo implementado em Extensão do Sistema Integrado de
todos os Campi.
Gestão de Planejamento e de Projetos
do IFPA em todos os Campi.

Banco Implantado

META 10 - Implantar o Banco de
Projetos da PROEXT para fins de
definição de parcerias e fontes de
financiamento em potencial, em

Incubadora criada

META 11 - Estabelecer a criação de
01 incubadora no IFPA - Campus
Abaetetuba.

Elaborar e manter atualizada
base de dados com os dados
dos egressos, tomando como
referência o cadastramento
dos alunos diplomados.
Propor a Criação do Comitê
Assessor de Extensão do
Campus Abaetetuba (CAEX).
Viabilizar a criação e
normatização o Comitê de
Extensão do Campus
Abaetetuba
Viabilizar a criação e
normatização da Câmara
Técnica de Extensão do
Campus Abaetetuba

-

Promover a formação dos
servidores para utilização das
ferramentas desenvolvidas,
sendo as dúvidas enviadas
para a equipe de implatação
do módulo.

-

Manter atualizado o Banco de
Projetos cadastrados na
Campus Abaetetuba.

-

Objetivo 7 – Criar,
normatizar, regulamentar
e fomentar as políticas e
programas institucionais
vinculadas à extensão, no
âmbito do IFPA.

Buscar formação e
informação junto a PROEX
para a implementação de
incubadora no Campus
Abaetetuba

META 12 – Criar, fomentar e produzir
Criar a revista eletrônica de
Número de produtos e
01 (um) recurso instrucional e
ensino, pesquisa e extensão do
serviços criados e produzidos instrumental técnico-científicoCampus Abaetetuba.
educacional, considerando os

Laboratórios móveis
implantados

META 13 – Inplementar o Programa
Caravana da Ciência e Tecnologia,
através da implementação do
Laboratório Móvel no Campus
Abaetetuba.

Finalizar o processo de
regularização do laboratório
móvel; Pleitear um nome
laboratório móvel junto à
Reitoria e elaborar e aplicar
um plano de ação para o ano
de 2017.

Estabelecer parcerias com
comércios da região com o
projeto "Melhore o seu
negócio - STT - Serviço
Portal Integrado da rede de
Meta 14 - Criar Rede de Parceiros para oferta
de estágio
e emprego
Técnico
e Tecnológico
do
parceiro implantado
IFPA Campus Abaetetuba"
Criar uma área no site para
assuntos pertinentes ao
estágio

Número de bolsas de
iniciação científica

Número de Campi com
Programa de Iniciação
Científica implantado

Intensificar ações de
divulgação dos editais e de
orientações alunos e
servidores, por meio de ações
META 1 – Disponibilizar 05 (Cinco) do NIDCJ e Workshop para
bolsas nos programas institucionais de
dialogar sobre propostas a
iniciação científica, tecnológica e
serem apresentadas.
inovação do CNPq/CAPES/FAPESPA
Dar continuidade aos
Projetos de pesquisa
desenvolvidos pelos
professores e desenvolver
outros

META 2 – Implantar no Campus
Abaetetuba o Programa de Iniciação
Científica, Tecnológica e Inovação
(PIBICTI).

Número acumulado de
beneficiários no Edital de
eventos
8 – Promover a pesquisa
científica e tecnológica.

agosto

fevereiro

dezembro

PROEX / CAMPI

-

janeiro

dezembro

Rogério Melo

-

janeiro

dezembro

Rogério Melo

fevereiro

dezembro

PROPPG/CAMPI

-

-

Evento anual realizado

Número de editais anuais de
incentivo à pesquisa aplicada

Apoiar o IX SICTI com a
mobilização de palestrantes,
ofertas de minicursos e
avaliadores.
Buscar recursos para
viabilizar a Realização do II
ABAETEC no Campus
Baetetuba.
Institucionalizar em
Calendário um Evento
Tecnológico por eixo no IFPA
Campus Abaetetuba.
Realizar evento institucional
anual com divulgação de
produção científica do dia do
Biólogo/ 1º Encontro de
Egressos do Curso de
Biologia IFPA/Abaetetuba.

META 9 – Realizar evento
institucional anual com a oferta de
oficinas de elaboração de projetos e
artigos para capacitação de servidores. Evento cientiífico pedagógico
com sessão pública de
defesas de TAC amplamente
divulgado pela coordenaçao e
ASCOM
META 10 – Promover a pesquisa
aplicada através de parcerias com o
setor produtivo. Implantar um
Programa Institucional de incentivo a
parceria entre o pesquisador e o setor
produtivo. Estabelecer parcerias com
empresas e associações do setor
produtivo, visando à elaboração de
pesquisa aplicada através da

Consolidar parcerias com os
municípios e entidades de
pesquisa e inovação para
promover, como organizador
ou parceiro, feiras científicas
e de inovação, além de trocas
de experiências.

janeiro

dezembro

Corpo docente

23/mar

23/jun

CGPPI, DEPEPI, NIDCJ,
CAE, DAP, DG
PIBICTI implementado no
IFPA - Campus
Abaetetuba.

fevereiro

dezembro

PROPPG / CAMPI

fevereiro

dezembro

PROPPG / CAMPI

08 editais de fomento a
projetos de pesquisa
institucional publicados no
IFPA - Campus
Abaetetuba.
10 servidores beneficiados
pelo Campus com vagas
para a participação em
eventos científicos durante
o ano de 2017.

fevereiro

dezembro

PROPPG / CAMPI

janeiro

dezembro

Coordenção, corpo
docente e direção

-

-

META 5 – Realizar o IX Seminário
Institucional de Iniciação Científica,
Tecnológica e Inovação.

Rede de parceiros para
oferta de estágio e emprego
criada no IFPA - Campus
Abaetetuba.

05 bolsas de iniciação
científica ofertadas ao IFPA
- Campus Abaetetuba.

Realização de evento anual
que fortaleça a identificação
com o curso de graduação
Número de Seminários
Institucionais de Iniciação
Científica, Tecnológica e
Inovação realizados

Laboratório Móvel
implantado no IFPA Campus Abaetetuba.

-

META 3 – Publicar edital de fomento viabilizar a participação dos
projetos cadastrados na
para 08 (oito) projetos de pesquisa
CGPPI, para concorrência nos
institucional.
editais internos e externos.
Revisar a Instrução Normativa
META 4 – Publicar resoluação para
a ser aprovada pelo CONDIR
atender 10 (dez) servidores com apoio
na forma de resoluação que
à participação eventos científicos.
trata da participação dos
servidores em eventos.
Planejar a I Feira de
Aquicultura e Pesca do baixo
Tocantins

01 (Um) produto ou
PROEX/PROEN CAMPI serviço criado no Campus
Abaetetuba.

fevereiro

Apoiar e incentivar à
produção acadêmica e
Espera-se que sejam
inovação tecnológica no
disponibilizados 20 mil
IFPA, bem como a iniciação
reais para apoio a este
científica de estudantes do
programa de iniciação
ensino técnico de nível médio
científica.
e superior no
desenvolvimento de projetos e
atividades científicas.

Implantar o Programa de
Iniciação Científica,
Tecnológica e Inovação
(PIBICTI) do Campus
Abaetetuba.
Número acumulado de
projetos apoiados pelo
PEDPI/IFPA

-

Primeira
Semana do
ano Letivo
2017.01

Primeira
COORDENAÇÃO DO
Semana do
CURSO DE LICENCIATURA
ano Letivo EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Seminário Institucional de
2017.02
Iniciação Científica,
Tecnológica e Inovação
realizado com sucesso pelo
Instituto Federal do Pará.

fevereiro

novembro

fevereiro

novembro

fevereiro

novembro

PROPPG / CAMPI

-

-

COORDENAÇÃO DO
02 de Setembro 3 de Setembro
CURSO DE LICENCIATURA
de 2017
de 2017
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Evento Realizado

-

-

Fim do
Semestre
2017.1

abril

COORDENAÇÃO DO
Fim do
CURSO DE LICENCIATURA
Semestre 2017.2
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

dezembro
(SETEMBRO)
??????

CGPPI,
COORDENAÇÃO DE
EXTENSÃO E NIDCJ

Participação efetiva alunos
e professores do IFPA
campus Abaetetuba nos
eventos realizados.

Número de editais anuais de
incentivo à pesquisa aplicada

META 10 – Promover a pesquisa
aplicada através de parcerias com o
setor produtivo. Implantar um
Programa Institucional de incentivo a
parceria entre o pesquisador e o setor
produtivo. Estabelecer parcerias com
empresas e associações do setor
produtivo, visando à elaboração de
pesquisa aplicada através da

Consolidar parcerias com os
municípios e entidades de
pesquisa e inovação para
promover, como organizador
ou parceiro, feiras científicas
e de inovação, além de trocas
de experiências.

-

Estudar a demanda com a
comunidade e, de acordo com
a infraestrutura do Campus e
Equipe especializada,
demandar a criação de Cursos
de pós-graduação latu.
9 – Promover o ensino de
Pós-graduação e a
qualificação.

Número de Campi com
oferta de cursos lato sensu

abril

dezembro
(SETEMBRO)
??????

fevereiro

junho

META 4 – Ofertar 3 (três) cursos de
pós-graduação lato sensu .
Criação de 03 (três) Curso de
Pós Graduação

-

CGPPI,
COORDENAÇÃO DE
EXTENSÃO E NIDCJ

Participação efetiva alunos
e professores do IFPA
campus Abaetetuba nos
eventos realizados.

CGPPI, GRUPOS DE
PESQUISAS, DEPEPI

3 cursos de graduação latu
sensu em funcionamento
no IFPA - Campus
Abaetetuba.
Coordenação de Pesquisa/
Coordenação do Curso/
GT de Biologia

janeiro

dezembro

fevereiro

dezembro

PROPPG / CAMPI

fevereiro

agosto

PROPPG / CAMPI

janeiro

dezembro

COORDENAÇÃO DO
CURSO DE
LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

janeiro

dezembro

Coordenador do Curso de
Informática

Ofertar 03 Cursos Lato Sensu
no Campus Abaetetuba. Nas
áreas de (Educação, Ciências
Biológicas e Meio Ambiente).
Fortalecer ações do NIDCJ
em parceria com o
NIT/PROPPG.
META 1 – Consolidar as atividades do
Participação em eventos
Número de patentes
Núcleo de Inovação Tecnológica do
regionais, nacionais ou
registradas
IFPA. Iniciar processos de patentes e
internacionais sobre temas
registro das marcas do NIT/PROPPG.
10 – Implementar um
abordados na matriz
ambiente acadêmico no
curricular no curso de
IFPA para estimular a
biologia
inovação tecnológica, sua
Assegurar a participação em
proteção e transferência
congressos
para atualização
META 4 – Promover aos servidores
para a sociedade.
docente
do IFPA capacitações que visem à
Número visitas realizadas aos
aplicação da Lei Federal de Inovação.
Campi para capacitação dos
Realizar anualmente visita nos Campi Promover oficina de formação
servidores
para a realização de palestras e
em Propriedade Intelectual
reuniões sobre inovação tecnológica.
por meio do NIDCJ em
parceria com o NIT/PROPPG.

-

-

5.000,00

Servidores do IFPA Campus Abaetetuba
capacitados sobre a LFI.

fevereiro

agosto

PROPPG / CAMPI

Percentual de alunos
atendidos pela política de
assisntência estudantil do
IFPA

META 1 – Atender 70% do total de
alunos em vulnerabilidade social com o
auxílio da política de assistência
estudantil.

Criação de Programa de
Atendimento a alunos com
vulnerabilidade social

fevereiro

agosto

PROEN / CAMPI

70% dos alunos em
vulnerabilidade atendidos
pela política de assistência
estudantil no IFPA Campus Abaetetuba.

11 - Fortalecer as
políticas de acesso,
permanência e inclusão
social no IFPA.

META 2 - Ofertar 10% do total de
Percentual de vagas ofertadas
vagas nos cursos técnicos para o
para o PROEJA
PROEJA.

Implementar a oferta do curso
técnico em agroecologia na
modalidade PROEJA.
Ampliar a oferta do número
de vaga para os cursos de
Percentual de vagas ofertadas META 3 - Ofertar 15% do total de
Licenciatura através da
para Licenciaturas
vagas para os cursos de Licenciatura.
implantação do Curso de
Educação do Campo.
Transformar o NEAB em
Percentual de Campi com
META 4 – Criar em 45% dos Campi
NEABI
núcleos criados
do IFPA os núcleos NAPNE e NEAB. fortalecer os núcleos NAPNE
e NEAB
Realizar avaliação
antropométrica, verificação de
glicemia eaferição de pressão
arterial
Atualizar o calendário oficial
de vacinação.
Verificação de Glicemia e
Aferir a pressão arterial e
detectar os discentes com
HAS e diabetes e
levantamento de outras
doenças crônicas, doenças
raras e Gestantes.

Número de relatórios
apresentados

Fortalecer o enfrentamento
das vulnerabilidades, no
campo da saúde, que possam
comprometer o pleno
desenvolvimento escolar.
META 1 - Apresentar relatório com
Realizar oficina de
diagnóstico das causas da evasão nos
treinamento em primeiros
cursos ofertados em cada Campus do
socorros
IFPA, em todos os níveis e
Realizar Campanhas de
modalidades.
conscientização de acordo
com o Calendário Nacional de
Saúde ( Outubro Rosa,
Novembro Azul, Dia
Nacional da Saúde, Dia
Mundial de Combate ao HIV,
entre outros temas)

fevereiro

agosto

PROEN / CAMPI

10% do total de vagas em
cursos técnicos ofertados
pelo IFPA - Campus
Abaetetuba direcionados a
alunos do PROEJA.

fevereiro

agosto

PROEN / CAMPI

15% do total de vagas em
cursos de licenciatura
ofertadas a alunos do
PROEJA.

janeiro

abril

NEAB

fevereiro

agosto

PROEN / CAMPI

-

-

1.000

maio

maio

700

agosto

agosto

Técnicos de enfermagem
Assistentes de alunos

dezembro

Técnicos de enfermagem
Assistentes de Alunos
Acessoria
psicopedagogica e social
CAE LIFE Setor de
Esporte e Lazer

março

dezembro

Técnicos de enfermagem
Assistentes de Alunos
Acessoria
psicopedagogica e social
CAE LIFE Setor de
Esporte e Lazer

1.000

abril

dezembro

Relatório de diagnóstico de
Técnicos de enfermagem causas de evasão concluído
e apresentado.

1.000

Calendário
Nacional de
Saúde

Calendário
Nacional de
Saúde

Técnicos de enfermagem

fevereiro

agosto

PROEN/PROEX/CAMPI

fevereio

dezembro

PROEN / CAMPI

abril

500

160.000,00
Fomentar atividades de
práticas de ensino. Por meio
de aqusições de material de
consumo e estimulo à
utilização dos Ambientes de
Práticas Integradas

NAPNE e NEAB criados e
implantados no IFPA Campus Abaetetuba.

Técnicos de enfermagem
Assistentes de alunos
CAE

Consolidar o Plano de
Permanencia exito e
diagnostigar através dos
indicadores acadêmicos
12 – Reduzir a taxa de
evasão e retenção de
alunos

Atividades do NIT
consolidadas no Campus
Abaetetuba; Processos de
patentes e registros de
marcas iniciado.

12 – Reduzir a taxa de
evasão e retenção de
alunos

Concluir projeto e contratar
empresa para atuar nas obras
de cobertura e ampliação da
quadra de esportes.
Elaborar estudo para o
fornecimento de merenda
escolar para os alunos.

Índice de evasão escolar

fevereio

dezembro

fevereiro

abril

fevereiro

dezembro

fevereiro

dezembro

fevereiro

dezembro

PROEN / CAMPI

fevereiro

dezembro

??????????????

fevereiro

dezembro

??????????????

janeiro

dezembro

GABINETE

Agendamento Convocações
para reunião

janeiro

dezembro

GABINETE

Sistema implantado

META 1 – Implantar o e-sic no âmbito Sistematização de processos e
do IFPA.
Verificação e solução dos
processos no SIPAC e
encaminhar todos aos setores.

janeiro

dezembro

GABINETE

Impantar o e-sic

janeiro

dezembro

GABINETE/CAMPI

Informar a comunidade como
ele deve proceder para se
comunicar com Gabinete

janeiro

dezembro

GABINETE/CAMPI

META 2 – Implantar a transparência
da LAI nos 18 Campi.

Atuar em parceria com o
Gabinete da Reitoria na
Implantação da LAI no IFPA
Campus Abaetetuba.

PROEN / CAMPI

Índice de evasão escolar
reduzido em 25% até o
final do ano letivo de 2017.

Buscar parceria na esfera
Municipal e Estadual

Fortalecer o Atendimento
Interescolar
Implementar o Projeto
Integrador
META 3 – Reduzir a taxa de retenção Fortalecer a implementação
nos componentes curriculares para
dos Projetos de nivelameto.
30%.
Prestar assistência ao Diretor
Geral em suas atribuições
institucionais.

13 – Implantar a Lei de
Acesso à Informação.
Número de Campi com a
LAI implantada

-

Buscar recursos junto a
Elaborar o projeto básico para
reitoria e emenda
a Construção restaurante (e
parlamentar
META 2 - Reduzir o índice de evasão
refeitório) estudantil no
escolar para 25%.
Campus Abaetetuba

Fortalecer e ampliar o serviço
de transporte escolar

Índice de reprovação por
componente curricular

Recursos Garantidos
pela Reitoria

Número de comissões
implantadas

Número de servidores
atendidos
14 – Fortalecer as
Comissões e a
valorização dos
servidores do IFPA

META 3 – Capacitar 100% dos
servidores para uso da LAI.

Incluir a formação em LAI no
Plano de Formação Continuda
do IFPA Campus Abaetetuba.

META 1 – Efetivar a implantação das
3 comissões e subcomissões (quando Constituir a subcomissão de
for o caso) da CPPD, CIS e Comissão Ética do Campus Abaetetuba.
de Ética.
Implantar ações, via CGP,
para mapear pricipais causas
de absenteismo entre os
servidores para subsidiar
Criar equipe multidisciplinar
para atuar em programas de
prevenção à doenças dos
META 2 – Implantar as ações de
servidores
promoção e prevenção à saúde de
100% dos servidores.
Realizar a Semana do servidor
com atividades de promoção
da saúde com atividades
diárias para alcançar o maior
número de servidores

fevereiro

dezembro

GABINETE/CAMPI

fevereiro

dezembro

GABINETE/CAMPI

100% dos servidores do
IFPA - Campus Abaetetuba
capacitados sobre a LAI.

REITORIA

Comissão de Ética e
Subcomissões da CPPD e
CIS implementadas no
IFPA - Campus
Abaetetuba.

Capacitar 100% dos
servidores em cursos de
aprendizagem contínua.
Percentual de servidores
capacitados

15 – Definir políticas de
Comunicação
Institucional

Número de políticas
reguladas

META 3 – Capacitar 100% dos
servidores em cursos de aprendizagem
contínua.
Elaborar e Executar Programa
de Formação Continudas no
Campus Abaetetuba para os
servidores.

META 1 – Regulamentar política de
comunicação interna e o
relacionamento externo do IFPA.

janeiro

dezembro

fevereiro

março
DGP/CAMPI

-

3.000

e-SIC implantado no
Campus Abaetetuba.

LAI implantada no IFPA Campus Abaetetuba.

-

Percentual de servidores
capacitados

Taxa de retenção nos
componentes curriculares
reduzida para 30% no ano
de 2017.

fevereiro

dezembro

23/10/2017

27/10/2017

janeiro

dezembro

100% dos servidores
atendidos em programas de
prevenção
à saúde no
Técnicos de enfermagem
exercício de 2017.
Acessoria
psicopedagogica e social
Setor de Comunicação e
Eventos
CGP
Setor de Esportes e Lazer

DGP/CAMPI
100% de servidores
capacitados em cursos de
aprendizagem contínua no
exercício de 2017.

-

fevereiro

dezembro

DGP/CAMPI

Definir políticas de
Comunicação Institucional.

janeiro

dezembro

DCOM/CAMPI

Regulamentar 7 políticas de
comunicação interna e o
relacionamento externo do
IFPA nos Campi.

janeiro

dezembro

DCOM/CAMPI

Política de comunicação
interna e relacionamento
externo implementada no
IFPA - Campus Abaetetuba.

15 – Definir políticas de
Comunicação
Institucional

Número de políticas
reguladas

Política de comunicação
interna e relacionamento
externo implementada no
IFPA - Campus Abaetetuba.

META 1 – Regulamentar política de
comunicação interna e o
relacionamento externo do IFPA.

Criar A Comissão de Politicas
de Comunicação Interna e
Externa para regulamentação
dos procedimentos técnicos
do Campus Abaetetuba.
Número de Campi com
META 2 – Regulamentar a Assessoria
Assessorias de Comunicação de Comunicação e Imprensa nos
e Imprensa
Campi.

16 – Ampliar a
comunicação a partir de
Rádios, TVs e a
participação em redes
sociais e outras mídias.

17 – Desenvolver a
cidadania, Marketing
Institucional e
endomarketing.

Percentual de servidores
capacitados

dezembro

DCOM/CAMPI

fevereiro

dezembro

DCOM/CAMPI

Assessoria de
Comunicação
regulamentada no Campus
Abaetetuba.

janeiro

dezembro

DCOM/CAMPI

Almeja-se servidores
capacitados e
melhoramento no
atendimento ao público.

fevereiro

dezembro

DCOM/CAMPI

60% dos servidores
capacitados durante o
exercício de 2017.

Fortalecer e regulamentar a
Assessoria de Comunicação
do Campus Abaetetuba.

Firmar parcerias com
META 2 – Implantar serviço de envio entidades sem fins lucrativos
Número de servidores com
de mensagens via celular para 80% dos
afim de melhorar a
celulares cadastrados e aptos
servidores.
disseminação de informações
do campus à comunidade.

META 1 – Capacitar 60% dos
servidores na área de Marketing
Institucional, Marketing Pessoal,
Oratória, Endomarketing, estrutura
administrativa brasileira e relações

fevereiro

Incluir a formação
continuada para este público,
no Plano de Formação
Continuada do IFPA Campus
Abaetetuba.
-

fevereiro

dezembro

DCOM/CAMPI

Atividades do setor de
Comunicação e Eventos do
IFPA - Campus
Abaetetuba,
regulamentadas via
portaria.

janeiro

março

DCOM/CAMPI

SIGGA - Módulo
Contratos 100%
Alimentado, Atualizado e
Monitorado.

janeiro

dezembro

DCOM/CAMPI

Criado e Aplicado

janeiro

março

Setor de Comtabilidade

100% Alimentado,
Atualizado e Monitorado

Janeiro

Abril

Administrador

Janeiro

março

Concluir a revisão do PDC
IFPA – Campus Abaetetuba

janeiro

Abril

Auxiliar a elaboração, junto à
comissão de prestação de
contas anual, na elaboração
META 1 – Acompanhar e monitorar a do Relatório de Gestão 2016.
execução de 100% do PDI.

janeiro

março

META 2 - Regulamentar as atividades
do setor de Eventos e Comunicação do
Campus.

Normatizar as competências
dos referidos setores via
portaria expedida pela
Direção Geral do Campus.
-

18-Implantar o Sistema
META 1Status de Monitoramento do
ABAETETUBA:Alimentar,Atualizar e
Integrado de Gestão
Módulo
Monitorar os Módulos Sistema SIG
SIG

Gerenciar SIGAA - Módulo
Contratos.

18 – Implantar o Sistema
Integrado de Gestão –
SIG

Número de módulos
implantados

META 1 – Implantar módulos do
Sistema Integrado de Gestão.

Criar e aplicar o Manual do
Formando com orientações
gerais sobre as solenidades
de formatura nas reuniões.

-

Gerenciar SIGAA modulo
Contratos
Alimentar no SIGPP 100%
das metas constantes no Plano
Anual de Metas do IFPA –

-

Elaborar o Plano Anual de
Metas 2017, IFPA – Campus
Abaetetuba

Percentual de execução do
PDI

100% das metas do PDI,
referentes ao ano de 2017,
acompanhadas.

Elevar a capacidade técnica
dos servidores na elaboração
e execução do Planejamento
das unidades/ Setores.

janeiro

dezembro

junho

setembro

janeiro

fevereiro

PRODIN/CAMPI

abril

dezembro

Coord. Gestão de Materiais

Instituir a Coordenação de
Planejamento e Indicadores
Institucionais;

Criar a Comissão de
Orientação e
Acompanhamento de
Processos (COAP)
Atualizar em 100% os
Termos de responsabilidades

Gerênciar o Licenciamento
Anual de veículos oficiais do
Campus.

janeiro

dezembro

Setor de Manutenção

janeiro

dezembro

Setor de Manutenção/
Engenharia

janeiro

dezembro

setor de manutenção

janeiro

dezembro

janeiro

dezembro

janeiro

dezembro

janeiro

dezembro

Coord. Gestão de Materiais

abril

dezembro

80 % das demandas
relativas a atividades meio
concluídas no exercício de
2017.
Coord. Gestão de Materiais

janeiro

dezembro

Coord. Gestão de Materiais

Conferir e inspencionar em
100% os materiais junto ao
demandante.

janeiro

dezembro

Coord. Gestão de Materiais

Otimizar Gerenciamento de
Faltas Docentes

fevereiro

maio

COGEN

Otimizar Acesso a
Formulários de Controles

fevereiro

maio

COGEN

Finalizar produção do Horário
Escolar antes do início do
semestre seguinte.

fevereiro

maio

COGEN

Disponibilizar dados online
educacionais mais relevantes
para a comunidade

abril

abril

COGEN

Oportunizar encontros para
planejamentos de projetos

janeiro

maio

COGEN

janeiro

maio

COGEN

abril

dezembro

PROAD/CAMPI

Gerênciar a manutenção
preventiva e corretiva dos
veículos do Campus.
Gerênciar a manutenção
preventiva e corretiva de ar
condicionados do Campus
Gerênciar a manutenção e
recarga de Extintores do
Campus.

19 – Nortear o
desenvolvimento do IFPA
por meio do
Planejamento Estratégico.

Média aritimética em
Percentual das atividades
Meio.

META 2 - Concluir 80% das metas
referentes as atividades Meio previsto
para ano de 2017.

Gerênciar a manutenção
predial do Campus, reformas,
ampliações e construções.

-

Fiscalizar os contratos
relacionados ao
abastecimento dos veículos,
motoristas, manutenção de
veículos, limpeza e
conservação predial e
Manutenção de ar
condicionados.

-

Realizar o registro através do
sistema de gestão patrimonial,
após variação positiva

-

Atender as solicitações de
dados da contabilidade

Realizar 100% do Inventário

-

Fomentar Oficinas de
Formações a docentes
-

Número de eventos
realizados

META 1 - Realizar 2 Fóruns e
Seminários de discussão acerca das
necessidades Orçamentárias do
Campus.

Compartilhar a efetiva
necessidade orçamentária do
Campus
Articula com a PROAD a
realização de um seminário de
discussão acerca das
necessidades Orçamentárias
do Campus Abaetetuba.

2 eventos realizados no
exercício.

fevereiro

dezembro

PROAD/CAMPI

abril

dezembro

PROAD/CAMPI

-

20 – Aperfeiçoar a
Estrutura e
Funcionamento do
Sistema de
Acompanhamento e
Planejamento
Orçamentário.

Número de licitações
compartilhadas realizadas

META 2 - Ampliar a oferta de bens e
serviços, através de 1 (um)
procedimentos licitatórios
compartilhados, de modo a garantir
economia e maior vantagem nos
processos de contratação, bem como
de tempo e pessoal, no âmbito do
IFPA.

Otimizar o recurso
orçamentário por meio de
licitações compartilhadas

01licitação compartilhada
realizada durante o
exercício de 2017.

20 – Aperfeiçoar a
Estrutura e
Funcionamento do
Sistema de
Acompanhamento e
Planejamento
Orçamentário.

Número de licitações
compartilhadas realizadas

Percentual de licitações
sustentáveis realizadas

META 2 - Ampliar a oferta de bens e
serviços, através de 1 (um)
procedimentos licitatórios
compartilhados, de modo a garantir
economia e maior vantagem nos
processos de contratação, bem como
de tempo e pessoal, no âmbito do
IFPA.

Participar como unidade
executora de 01 (um)
procedimentos licitatório
compartilhado

fevereiro

dezembro

PROAD/CAMPI

Adequar os procedimentos
licitatórios às legislações de
sustentabilidade

abril

dezembro

PROAD/CAMPI

META 3 - Realizar 75% das
aquisições de bens e serviços, através
de licitações sustentáveis.

Quantidade de Campi
monitorados

META 1 - Instituir 04 ações de
acompanhamento e monitoramento das
receitas próprias, despesas e
cumprimento de metas orçamentárias.

75% de licitações
sustentáveis realizadas no
ano de 2017.

Realizar 100% das aquisições
de bens e serviços, através de
licitações sustentáveis.

fevereiro

dezembro

PROAD / CAMPI

Encerrar o exercício de 2017
sem pendências de
lançamentos.

janeiro

dezembro

Setor de Comtabilidade

janeiro

dezembro

Setor de Comtabilidade

janeiro

dezembro

Setor de Comtabilidade

janeiro

dezembro

PROAD/CAMPI

janeiro

dezembro

Setor de Contabilidade
Coordenação de Gestão
de Materiais

janeiro

dezembro

Setor de Contratos e
Setor de Infraestrutura

Desenvolver planilha de custo
e formação de preços do
campus

janeiro

dezembro

Setor de Contratos e
Setor de Infraestrutura

Revisar mensalmente os
processos de pagamentos

janeiro

dezembro

PROAD/CAMPI

Monitorar diariamente a
execução orçamentária

abril

dezembro

PROAD/CAMPI

Apropriar todas as Notas
Fiscais que chegam à
Coordenação
Controle das Contas a
receber de contratos de
Cessão
Manter os processos de
pagamentos atualizados e
aconpanhar os repasses de
recurso financeiro.
Regularizar Contas contábeis
relacionadas aos bens
permanentes e de
almoxarifado
21 – Instituir Sistema de
Planejamento,
Acompanhamento e
Execução Orçamentária

01licitação compartilhada
realizada durante o
exercício de 2017.

-

-

-

-

Diminuir fragilidades nos
contratos de obras

Designar comissões de
fiscalização

Garantir formação aos
membros das comissões de
fiscalização.

-

fevereiro

fevereiro

dezembro

dezembro

PROAD / CAMPI

PROAD / CAMPI

04 ações de
acompanhamento e
monitoramento de
despesas orçamentárias
realizadas durante o ano
de 2017.

