PDC BREVES 2019-2023: AÇÕES SUGERIDAS PELA COMUNIDADE ACADÊMICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

SUGESTÃO DE AÇÃO

ÁREA RESPONSÁVEL

Realizar levantamento de servidores com problemas de
saúde, a partir do agendamento individual com o(a)
pscicólogo(a) do Campus e elencar as possíveis causas desses
problemas. Se estão ou não atreladas ao local de trabalho.
Desenvolver a gestão de pessoas com foco em resultados

Realizar palestras motivacionais para iniciar os semestres
letivos, porém que haja um espaço livre no calendário para
que os servidores possam ser liberados se suas atividades
para aquele momento.

Coord. Gestão de Pessoas, Comissão de
Qualidade de Vida

Ginástica laboral uma vez por semana.

Implementar a Governança Institucional

Reunião geral para apresentação mensal dos dados dessa
Setor de Planejamento, Diretoria Geral e Chefes
execução (se o planejado está sendo executado) e
de Departamento
levantamento de alternativas para resolução de problemas e
tomada de decisões

Aumentar a qualidade da formação acadêmica

Realizar levantamento de possíveis instituições parceiras e
elaborar critérios para avaliar se há condições da
continuidade da parceria.

Fortalecer o processo de ensino e aprendizagem

Promover seleção de monitores para os cursos técnicos
Integrados, alunos aprovados, com determinado nível de
desempenho, no ano letivo anterior podem concorrer para
serem monitores.
Direcionar uma parte do recurso para CAES para bolsas de
monitoria

Ampliar a oferta de vagas em pós-graduação e qualificação
dos servidores

Promover pesquisa científica e tecnológica

O campus breves poderia adotar uma metodologia para que
dentro desses cursos de especialização tivesse um percentual
para quem quer ingressar na primeira especialização, visto
que os formandos estão saindo de uma graduação e
precisam de uma especialização. Sendo assim deveria ser
ofertado um percentual de vagas para esses alunos.

Depart. Ensino

JUSTIFICA DE PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO OU
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTÁ-LA

INVIÁVEL

Elaboração e execução de um projeto de pesquisa em saúde e
Abordagem inadequada. Não teria um bom resultado.
qualidade de vida.

INVIÁVEL

Criar estratégias coletivas de defesa, como: espaço de
convivência, sala de música, eventos externos de integração
em datas comemorativas, aniversariantes do mês.

Motivação é subjetiva. Criar ações para o servidor ter
possibilidade de desenvolver suas competências pessoais
e se sentir valorizado.

INVIÁVEL

Investir em atividades continuadas como: atividades
esportivas e dança. Melhora da estrutura, do espaço físico e
ergonômico.

Estratégias de prevenção de saúde e qualidade de vida.

POSSÍVEL COM RESSALVA

Realizar reuniões mensais de avaliação e planejamento das
Reuniões mensais são iviáveis, dado o processo de
atividades dentro de cada departamentos, setores e
atualização das informações e a concorrência com outras
coordenações; e reuniões quadrimestrais com a comunidade
atividades do Campus
acadêmica para apresentar o andamento do planejamento

POSSÍVEL COM RESSALVA

Estabelecer critérios de avaliação das ações realizadas por
meio dos Termos de Cooperação Técnica para garantir a
continuidade da parceria, avaliando mensalmente as
parcerias firmadas

POSSÍVEL

Promover seleção de monitores bolsistas para atuarem nos
cursos de nível médio e de graduação;

-

POSSÍVEL

Destinar recurso financeiro do programa de assistência
estudantil para bolsas de monitoria;

-

POSSÍVEL COM RESSALVA

Estabelecer ação afirmativa para destinar determinada
porcentagem de vagas em cursos de pós-graduação para
egressos dos cursos superiores do Campus Breves;

-

As demandas identificadas na audiência pública realizada
anteriormente ainda estão em processo de atendimento,
não havendo no momento a necessidade de se realizar
outra com a mesma finalidade.

Para a identificação de parceiros, são publicadas
Chamadas Públicas, que contam com disposição
voluntária das instituições.

Atualizar e disponibilizar publicamente o documento que
define os tipos de cursos que a sociedade tem interesse, por
meio de novas audiências públicas.

Direção Geral e Depart. Ensino

POSSÍVEL COM RESSALVA

Elaborar lista atualizada dos editais abertos para submissão
de projetos de pesquisa e divulgar para os docentes

Coord. Pesquisa

POSSÍVEL

Realizar levantamento de editais abertos de fomento as
pesquisas científicas e divulgar para a comunidade acadêmica

-

CAES, Depart. Ensino

POSSÍVEL

Desenvolver ações afirmativas para ingresso de moradores
residentes nos demais municípios do Marajó;

-

CAES

POSSÍVEL

Acompanhamento e avaliação da trajetoria acadêmica dos
discentes do campus

-

CAES, Equipe Pedagógica

POSSÍVEL

Socialização e avaliação dos resultados do acompanhamento
da trajetoria acadêmica dos alunos do campus

-

NAPNE

POSSÍVEL

-

-

NAPNE

POSSÍVEL

-

-

Depart. Ensino

POSSÍVEL COM RESSALVA

-

NAPNE, Coord. Pesquisa, Coord. Extensão

POSSÍVEL

-

Direção Geral, Depart. Ensino

POSSÍVEL COM RESSALVA

Realizar estudo de demanda (reuniões com representantes da
sociedade civil organizada, de instituições educacionais,
poder público e empresariado, pesquisas de campo) para
nortear as ofertas do campus; avaliar e atualizar
continuamente as ofertas de cursos com base em
diagnósticos anuais, pautados na Autoavaliação Institucional
e nos Arranjos Produtivos Locais

As demandas identificadas na audiência pública realizada
anteriormente ainda estão em processo de atendimento,
não havendo no momento a necessidade de se realizar
outra com a mesma finalidade.

Depart. Ensino

POSSÍVEL

-

-

Depart. Ensino

POSSÍVEL

Depart. Ensino

Apresentar em reuniões pedagógicas um feedback desses
alunos e situações enfrentadas
Efetivar o exercício do NAPNE
Adequação da infraestrura para os alunos com necessidades
especiais
Contratação de professores de apoio
Fomentar elaboração de projetos de inclusão

Atualizar o documento de levantamento dos cursos de
preferência da sociedade

Ofertar vagas em cursos dessa preferência
Garantir parceiros de responsabilidade para o curso de
Florestas ser ofertado na comunidade e atenda o público
alvo desejado
Garantir segurança e logística adequada para os servidores
que precisarão se deslocar para fora do Campus, atendendo
a legislação vigente que trata sobre essas questões
Garantir condições adequadas de infraestrutura e
atendimentos para os alunos do campo, bem como seria
realizado se eles estivessem cursando no Campus
Realizar reuniões pedagógicas semestrais, previstas em
calendário, com os professores para avaliar o desempenho
dos alunos e adotar estratégias de recuperação
Definir estratégias para que os alunos com baixo rendimento
participem, obrigatoriamente, do atendimento intraescolar
Implementar conselhos de classe

Garantir manutenção das estruturas já implementadas
como, viveiro (garantir água), estufa (garantir segurança), etc

Garantir profissionais (técnicos) para acompanhamento das
atividades de campo
Implementar coleta seletiva, aproveitamento de água e
reutilização de papel
Precisamos melhorar o planejamento das atividades do
Campus
Estruturar cursos para serem iniciados no calendário regular,
evitando começar cursos no meio do semestre. Desta forma,
teremos um calendário único que possibilitará melhorias
como, a marcação de reuniões pedagógicas em horários que
todos os docentes possam participar
OUTROS

Depart. Ensino

PROPOSTA DE NOVA DESCRIÇÃO DE AÇÃO PELO ÁREA

Realizar estudo de demanda (reuniões com representantes da
sociedade civil organizada, de instituições educacionais,
poder público e empresariado, pesquisas de campo) para
nortear as ofertas do campus; avaliar e atualizar
continuamente as ofertas de cursos com base em
diagnósticos anuais, pautados na Autoavaliação Institucional
e nos Arranjos Produtivos Locais

Buscar estratégias para priorizar os alunos que moram em
comunidades distantes do município e se encontram em
vulnerabilidade
Realizar levantamento dos alunos em situações conflitantes
que prejudicam seu desempenho

Fortalecer as políticas de acesso, permanência, êxito e
inclusão social

Direção Geral, Depart. Ensino

POSICIONAMENTO DA ÁREA

Estamos aguardando um possicionamento da PROEN
sobre esse tipo de contratação
-

Garantir parcerias para oferta do Curso Técnico em Floresta
Integrado

-

POSSÍVEL COM RESSALVA

Garantir a infraestrutura necessária para as ações de
formações fora do espaço do campus

-

Direção Geral, Depart. Ensino

POSSÍVEL COM RESSALVA

Garantir condições de permanência e exito para alunos
oriundo do campo e de outros municípios; Estabelecer
critérios de avaliação das ações realizadas por meio dos
Termos de Cooperação Técnica para garantir a continuidade
da parceria

Equipe Pedagógica, Depart. Ensino

POSSÍVEL

CAES, Depart. Ensino

POSSÍVEL

Depart. Ensino

POSSÍVEL

-

Definir extratégias de êxito escolar para alunos com baixo
rendimento
-

POSSÍVEL COM RESSALVA

Direção Geral, Depart. Administração

INVIÁVEL

-

POSSÍVEL

-

Depart. Ensino

Prever reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões
gerais em calendário e que tenham atas divulgadas por eDepart. Ensino
mail
Garantir transparência e que as considerações feitas e
decididas em reuniões não serão modificadas sem consulta
Direção Geral, Depart. Ensino e Administração
prévia aos tomadores de decisão que estavam presentes na
reunião em questão
Demandas e decisões unilaterais da PROEN sejam repassadas
Depart. Ensino
por meio de documentos e por e-mail

-

-

A definição de orçamento mínimo para a manutenção das
estruturas permite ao servidor, equipe ou coordenação
responsável que execute os procedimentos necessários à
Garantir orçamento mínimo para manutenção das estruturas
manutenção do espaço físico, bem como realize a
já implementadas, tais como, para o viveiro e estufa
concessão de bolsas de pesquisa, de monitoria ou de
extensão para melhorar as atividades desenvolvidas no
campus.

Depart. Ensino, Depart. Administração

Depart. Administração, Comissão Meio
Ambiente
Setor de Planejamento, Direção Geral, Depart.
Ensino e de Administração

Os Termos de Cooperação Técnica contam com
responsabilidades atribuídas às partes envolvidas,
cabendo ao Campus o acompanhamento e verificação do
cumprimento do Termo.

Ação condicionada ao recurso financeiro disponibilizado
para o Campus
-

POSSÍVEL

Acompanhar, propor soluções e estratégias às áreas para a
execução das atividades previstas ao Campus

Adequação do texto com verbo de ação

POSSÍVEL

Desenvolver calendário anual de ofertas de cursos e
processos seletivos

Adequação do texto com verbo de ação

POSSÍVEL

POSSÍVEL COM RESSALVA

POSSÍVEL

Prever nos calendários acadêmicos reuniões de avaliação e
planejamento do departamento de ensino, coordenações de
cursos e colegiados;
Compartilhar com a comunidade acadêmica possíveis
mudanças que ocorram em decisões tomadas em reuniões,
Adequação do texto com verbo de ação
devido à necessidade de adequá-las aos objetivos estratégicos
descritos no PDI e PDC
Realizar socializações com a comunidade acadêmica das
decisões a nível de reitoria

