MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS BREVES
PLANO ANUAL DE AÇÕES E METAS 2018
DATA: 20/11/2017
META
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Obj. 1 - CONSOLIDAR E
FORTALECER OS CURSOS
OFERTADOS PELO IFPA.

DESCRIÇÃO

m4 - Integrar ações de
Ensino, Pesquisa,
Extensão e Inovação para
atendimento e melhoria da
qualidade da formação do
corpo discente.

Obj. 2 - INSTITUCIONALIZAR A
m2 - Credenciar polos de
EAD NO ÂMBITO DO IFPA,
EaD, nos Campi e nos
CRIANDO INSTRUMENTOS
municípios de sua área de
LEGAIS PARA SUA
abrangência.
CONSOLIDAÇÃO.
Obj. 3 - AUMENTAR A OFERTA DE
CURSOS DE EXTENSÃO E
m2 - Aumentar a oferta de
TÉCNICOS, COMO PARTE DE
cursos técnicos
PROGRAMAS
subsequentes, por meio do
GOVERNAMENTAIS, A PARTIR
PRONATEC / BolsaDAS DEMANDAS SOCIAIS E
Formação.
RECONHECIMENTO DOS
ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS.

Obj. 4 - FOMENTAR PROGRAMAS
E PROJETOS DE EXTENSÃO,
INCENTIVANDO E PRIORIZANDO
PROPOSTAS VINCULADAS AOS
PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS
CURSOS.

m1 - Financiar projetos de
extensão, por meio do
Programa de Apoio às
Atividades de Extensão do
IFPA (PRO-EXTENSÃO)

m1 - Desenvolvimento de
ações articuladas entre
pesquisa científica,
inovação e extensão
Obj. 6 - FOMENTAR POLÍTICAS DE tecnológica que atendam
FORTALECIMENTO DA PESQUISA as demandas regionais.
m2 - Estimular a execução
E DA EXTENSÃO.
de projetos que articulem
pesquisa e extensão ao
ensino, nos diferentes
níveis e modalidades.
m3 - Manter e ampliar o
Programa de Estímulo ao
Desenvolvimento da
Pesquisa e Inovação
(PEDPI) - Edital para apoio
dos projetos de pesquisa.

Obj. 8 - PROMOVER A PESQUISA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.

m4 - Incentivar a
participação de servidores
em eventos científicos por
meio de editais de auxílio a
participação em eventos
científicos.

QUANTIFICAÇÃO DA
META

4

ETAPA
PRAZO
ESTRATÉGIA

INDICADOR

INÍCIO

Celebração de convênios institucionais para a
realização de ações de extensão âmbito do
campus e atender os municipios da área de
abrangência do Campus Breves

RESPONSÁVEL

RESULTADO PREVISTO

Dezembro

DG

Oferta de Cursos Cursos
Técnicos e tecnológicos
com realização de aulas
práticas e realização de
projetos.

Dezembro

DG/DE

Credenciar 01 polo no
município de abrangência
do IFPA Campus Breves

DG/DE

Oferta de 02 cursos via
Pronatec

DE

Aprovação de 04 projetos
de extensão pelo Campus
Breves

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Firmar acordos de cooperação Técnica estão
sendo com Prefeituras, Organizações Sociais
Número de políticas
e Organizações Sociais para oferta dos
articuladas entre as PróJaneiro
Cursos Técnicos e tecnoclógicos e de
reitorias.
Formação continuada no municipio de Breves
e na Area de Abrangência

Inscrever um polo ead no muncípio de
abrangência que pretende fazer ser ofertado
o curso EAD, segundo estudo de viabilidade
se atende os critérios necessários.

VALOR ESTIMADO (R$)

TÉRMINO

20

Credenciar um polo EAD na área de
abrangência do Campus.

1 polo credenciado

19

Pactuação com Proex com os cursos que foram
demandados com previsão de duas turmas

02 cursos pactuados.

Aderir à Cursos disponibilizados pelo
PRONATEC para o Campus caso os cursos
estejam de acordo com os eixo tecnológicos
existentes no campus

Janeiro

Dezembro

36

Estimular a produção de projetos de extensão no
Promover através da Coordenação ações de
campus, através de atividades da coordenação
estimulo aos Docentes a elaboração e
04 Projetos aprovados.
de extensão.
Oferta de
submissão de projetos de extensão de
bolsas de estudo.
acordo com os eixos tecnológicos do Campus

Janeiro

Dezembro

Elaborar projetos que atendam as demandas
regionais e que levem em consideração o
diagnóstico dos arranjos produtivos locais

Janeiro

Dezembro

DE

Produção de 04 Projetos
de Pesquisa e extensão
voltado para as demandas
locais

04 projetos fomentados
Promover debates, discussões sobre a
que utilizem a pesquisa
integração entre as temáticas ensino,
e extensão como
pesquisa e extensão, para diminuir as
instrumento de ensino- dúvidas de como realizar a interação entre as
aprendizagem.
temáticas e haver mais propostas interligadas

Janeiro

Dezembro

DE

Projetos de extensão
executados em diferentes
níveis, segundo o
instrumento de ensino aprendizagem

Incentivar através da Coordenação aos
Docentes e Discentes na submissão de
projetos para os programas e editais
disponibilizados pela PROPPG, com foco nos
eixos temáticos dos Cursos do Campus
Breves.

Janeiro

Dezembro

DE

Projetos Aprovados e
desenvolvidos no Campus

Incentivar os Discentes e Docentes para a
produção científica e apoio com a
viabilização em participação de eventos
cinetíficos com o custeio de diárias e
passagens para aqueles que tiverem
trabalhos aprovados

Janeiro

Dezembro

DE

Atendimento de 10 entre
Docentes e Discentes
participantes de projetos
disponibilizados pela
PROPPG

34

Promover através de oficina de elaboração de
projetos, estimulo a participação em eventos
sendo custeada pelo campus. Com a produção
de 04 projetos de pesquisa e extensão no
campus que atendam as demandas regionais

60

Estimular através de projeto integrador, a
capacitação do corpo docente na articulação do
ensino pesquisa e extensão.

27

Estimular a submissão Discentes e Docentes de
proposta de projeto nos editais disponibilizados
no âmbito da PROPPG

100

Estimular a submissão dos Docentes de
10 beneficiários no Edital
proposta de projeto nos editais disponibilizados de auxílio a participação
no âmbito da PROPPG
em eventos científicos.

04 Projetos voltados
para demandas
regionais.

02 projetos apoiados
pelo PEDPI/IFPA.

Janeiro

R$

2.880,00

A definir (recurso
previsto na fonte de
assistência)

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.
m5 - Realizar eventos
Institucionais de Iniciação
Científica, Tecnológica e
Inovação.

9

03 de eventos
Estimular os alunos a produzirem artigos
Realização de amostras científicas pelos cursos
Institucionais de
entre outros para apresentar na semana
técnicos do campus Breves, como semana do
Iniciação Científica,
acadêmica de cada curso, estimulando o
meio ambiente, semana agropecuaria,
Tecnológica e Inovação desenvolvimento da pesquisa e inovação nas
informática
por ano.
atividades desenvolvidas no Campus

Janeiro

Dezembro

DE

Realização de 03 eventos
acadêmicos (Seminários,
Semana acadêmica, etc)
no âmbito do Campus

m6 - Aprovar projeto de
captação de recursos
externos para a pesquisa.

1

Estimular os Docentes a submeterem
Submeter projetos conforme a disponibilidade de
02 projetos institucionais
propostas de projeto para as agências de
editais de agência de fomento (FAPESPA,
aprovados.
formento, realizar oficinas para elaboração de
CNPQ, FINEP, entre outras)
projetos de fomento, oficinas

Janeiro

Dezembro

DE

Aprovação de 02 projetos
para captação de recursos
externos.

m1 - Manter e ampliar os
convênios de cooperação
técnico-científico e
Obj. 9 - PROMOVER O ENSINO DE
educacional (Minter, Dinter
PÓS-GRADUAÇÃO E A
e cooperações) com IES
QUALIFICAÇÃO.
públicas para a qualificação
do corpo de servidores do
IFPA.
m1 - Atender os alunos
com especificidades e/ou
desigualdades
educacionais, por meio da
política de permanência e
inclusão social no IFPA.
Obj. 11 - FORTALECER AS
m2 - Destinar um
POLÍTICAS DE ACESSO,
quantitativo de vagas nos
PERMANÊNCIA E INCLUSÃO
cursos técnicos ofertadas
SOCIAL NO IFPA.
para a EJA-EPT.
m3 - Destinar um
quantitativo de vagas
ofertadas para os cursos de
Licenciatura.

5

Oferta de Curso de Pós Graduação em
Agroextrativismo Sustentável

Número de convênios
vigentes e firmados.

Ofertar curso de especialização pelo corpo
docente do Campus.

Janeiro

Dezembro

DG/DE

Promoção da
especialização em
Agroextrativismo
Sustentável

80%

Oferta de auxílios (alimentação, moradia),
disponibilidade de transporte, cotas nos
processos seletivos, para alunos que se
encontram em vulnerabilidade social

Percentual de alunos
atendidos pelos
programas de
permanência do IFPA.

Realizar Fórum de Assistência para
avaliarem a destinação dos auxilios.
Identificar os alunos que terão acesso aos
auxilios

Janeiro

Dezembro

DE

80% de alunos atendidos
com auxílio

10%

Oferta de 01 Curso Técnico e 02 cursos FIC

Percentual de vagas
ofertadas para a EJAEPT.

Ofertar cursos previstos no PDC do Campus
Breves e PPC dos Cursos elaborados

Janeiro

Dezembro

DE

Oferta de 140 vagas para
EJA Técnico e FIC

20%

Oferta 01 Turma de Licenciatura em Educação
do Campo

Percentual de vagas
ofertadas para
Licenciaturas.

Oferta do Curso está previstos no PDC do
Campus Breves e PPC do Curso elaborado.

Janeiro

Dezembro

DE

Oferta de 01 turma de
Licenciatura

m4 - Criar os NAPNE e
NEAB nos Campi do IFPA.

50%

Criação do NAPNE no Campus Breves

01 núcleo criado.

Criar Comissão preliminar para identificar os
Docentes para constituir o NAPNE

Janeiro

Dezembro

DE

Instituição do Núcleo
NAPNE

m1 - Diagnosticar as
causas da evasão nos
cursos ofertados em cada
Campus do IFPA, em todos
os níveis e modalidades.

18

Atividade realizada pela comissão de
permanecia e exito e o plano de trabalho é anual

Número de Campi com o
diagnóstico de evasão
realizado anualmente.

Acompanhar das demandas e motivo de
evasão dos Cursos.

Janeiro

Dezembro

DE

Diagnóstico das causas de
evasão dos Cursos do
IFPA Campus Breves

20%

Trabalho realizado com ações da assistência
estudantil, Equipe PPS - Psico Pedagógica
Social, atividades em sala de aula, intervenção
individual com os alunos, visita domiciliar aos
alunos faltosos.

m2 - Reduzir o índice de
evasão.
Obj. 12 - REDUZIR A TAXA DE
EVASÃO E RETENÇÃO DE
ALUNOS

m3 - Diminuir a taxa de
retenção nos componentes
curriculares.

m1 - Efetivar a implantação
das comissões e
subcomissões (quando for
o caso) da CPPD, CIS e
Comissão de Ética.
Obj. 14 - FORTALECER AS
COMISSÕES E A VALORIZAÇÃO
DOS SERVIDORES DO IFPA

Obj. 15 - POLÍTICAS DE
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

20%

Utilizamos e utilizaremos estratégias de
Recuperação paralela, reoferta da disciplina,
atendimento intraescolar

3

Constituir Comissão de ética interna do Campus
Breves

m2 - Implantar as ações de
promoção e prevenção à
saúde dos servidores.

65%

Implantação do Subsistema Integrado de
atenção à Saúde do Sevidor - SIASS no
Campus Breves

m3 - Capacitar os
servidores em cursos de
aprendizagem contínua.

85%

Elaboração do Plano de Capacitação dos
Servidores do Campus Breves

m1 - Normatizar os padrões
de comunicação interna e
externa do IFPA.

Percentual de evasão
escolar.

Realizar acompanhamento psico-social dos
alunos.
Conceder auxílio estudantil para os alunos
em vulnerabilidade social e aqueles que não
residem na cidade de Breves, para pode
permanencer na cidade durante das aulas
(auxílio moradia)

Redução de 50% da
evasão nos cursos do
campus breves
Janeiro

Dezembro

R$

406.000,00

DE

Promover pela Coordenação dos Cursos a
realização de recuperação paralela dos
alunos que apresentam notas inferiores as
Percentual de
necessárias.
reprovação por
Realizar reoferta das disciplinas que os
componente curricular. discentes necessitarem repetir.
Oferta de atentimento de professores para
tirar dúvidas na disciplina que apresentarem
dificuldades de aprendizagem .

Número de comissões
implantadas.

Identificar os Servidores que apresentam
interesse de participar da comissão de ética
para desenvolverem as ações necessarias
referentes a comissão

Diminuição em 20% das
taxas de retenção dos
alunos

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Dezembro

DE

Implantar a comissão de
ética no Campus Breves
DG/DAP/DE

8

Constituir Comissão para implantar a ASCOM no
Campus

Criar da Comissão do SIASS no Campus
Percentual de servidores
Breves para atender as demandas locais do
atendidos anualmente.
Servidor, composta da equipe Psico-Social
Constituir Comissão Interna de Educação
Percentual de servidores Continuada do Campus, para elaboração do
plano e implantar as ações previstas de
capacitados.
Capacitação
05 padrões de
comunicação
normatizados.

Mapear quais os procedimentos necessitam
ser oficializados no Campus e elaborar os
instrumentos necessários

Janeiro

Dezembro

Janeiro

Dezembro
R$

Janeiro

Dezembro

Desenvolver as atividades
previstas no SIASS no
Campus Breves
Capacitar 50% dos
DAP/ Coordenação Técnicos Administrativos e
de Gestão de
60% dos Docentes do
30.000,00 Pessoas
Campus Breves
Coordenação de
gestão de Pessoas

DG/ Relações
Públicas

Normatização de 05
instrumentos de
Comunicação Interna e
externa do Campus Breves

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Obj. 18 - IMPLANTAR O SISTEMA
INTEGRADO DE GESTÃO (SIG) DISPONIBILIZAR RECURSOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

m2 - Implementar as
Assessorias de
Comunicação Social nos
Campi.
m5 - Implantar a
Governança de TI em seus
Processos e
Procedimentos para apoiar
o PDTI, o Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação
(CGTI) e o Comitê Gestor
de Segurança da
Informação (CGSI).
m1 - Monitorar a execução
das metas do PDI.

Obj. 19 - NORTEAR O
DESENVOLVIMENTO DO IFPA
POR MEIO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO.

implantação efetiva da ASCOM Campus Breves

100%

Encaminhar demanadas da TI para compor o
plano de Contratações de Soluções de
Tecnológia da Informação e Comunicação

Percentual da
Governança de TI
implantada

Encaminhar demanda contendo as
informações de produtos a serem adquiridos
(computadores, notebooks, nobreaks,
filmadoras, máquinas, computador tipo
servidor e swich)

Janeiro

Dezembro

R$

100%

Monitorar a execução através do PAM do
Campus

Percentual de metas
monitoradas.

Acompanhar semestralmente a execução do
PAM do Campus e alimentar no SIGPP a
realização das ações e metas

Janeiro

Dezembro

não demanda recurso
financeiro

m2- Implementar Politica de
Meio Ambiente no Campus

m2 - Ampliar a oferta de
bens e serviços, por meio
de procedimentos
licitatórios compartilhados,
de modo a garantir
economia e maior
vantagem nos processos
de contratação, bem como
Obj. 20 - APERFEIÇOAR A
de tempo e pessoal, no
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
âmbito do IFPA.
DO SISTEMA DE
ACOMPANHAMENTO E
PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO.

Implantar a Politica Institucional do Meio
Ambiente

10

m3 - Equipar a Biblioteca
do campus

Obj. 21 - INSTITUIR SISTEMA DE
PLANEJAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DATA: 20/11/2017

m1 - Instituir ações de
acompanhamento e
monitoramento das receitas
próprias, despesas e
cumprimento de metas
orçamentárias.

Número de Campi com
Assessorias de
Oficializar por instrumentos necessários a
Comunicação Social ASCOM do Campus Breves
implementadas.

18

10

Acompanhar a execução da política
Politica de Meio
institucional do meio ambiente no âmbito do
Ambiente Implementada
Campus. E certificação A3P

Janeiro

Janeiro

Dezembro

DG/DAP/DE

327.322,98

Dezembro

Implantar a ASCOM no
IFPA Campus Breves

DG

Aquisição de materiais de
Tecnologia da Informação
para o Campus Breves

DG/DAP/DE

Execução de 100% das
metas previstas no PDI que
contemplem o Campus
Breves

DG/DAP/DE

Implementação das etapas
da Politica de meio
ambiente no Campus
Breves

Utilizar adesão a ATA de registro de preço para
aquisição de materiais comuns que já estejam
sendo adquiridos por outros orgão reduzindo o
tempo dispendido e otimizando os processos

Número de licitações
compartilhadas
realizadas.

Pesquisar quais atas de registro de preço.
Realizar levantamento de demandas de
compras para o campus. Identificar
responsaveis para elaboar os Termos de
referencia necessários

Janeiro

Junho

R$

25.000,00

DAP/DE

Identificação das
necessidades de compras
e responsáveis por
elaboração dos termos de
referência, aquisição de
materiais de consumo.

Aquisição de Materiais bibliográficos

Licitações realizadas

Realizar compra de materiais bibliográficos
para equipar a Biblioteca do Campus

Janeiro

Dezembro

R$

80.000,00

DAP/DE

Compras para Biblioteca
concluídas.

Janeiro

Dezembro

não demanda recurso
financeiro

DAP/Coordenação
Financeira

Recurso Orçamentario e
Financeiro do Campus
Breves monitorado e com
os prazos sendo atendidos.

Realizar monitoramento mensal do planejamento
Unidades Gestoras
Acompanhamento diário por meio de planilha
e execução dos recursos previstos para o
monitoradas anualmente,
e sistemas fianceiros, dos valores
Campus
empenhados e pagos no campus.
in loco .

