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RELATÓRIO DE AÇÕES, RESULTADOS E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO ADMINISTRATIVA – RAPA
Hoje:

Eixo

Fragilidades Apontadas
Melhorar a divulgação das ações executadas como resultado da
autoavaliação.

Ações realizadas ou a realizar em
conformidade com o PDI
Divulgar os resultados na Instituição como um todo.

Terceirização da reprografia com possibilidade de venda de
insumos.

3 meses

13/11/18

Situação
Concluída

Concluída

6 meses

Em execução

Reuniões em nível de direção, reunião em
setores e reunião com o Conselho de Gestão.

Direção Geral

1 ano

Em execução

Fragilidades apontadas são usadas para
definição das ações estratégicas da direção.

Direção Geral

1 ano

Em execução

Direção Geral

1 ano

Em execução

Ações da gestão do campus de acordo com as metas e os
Promover a produção, o desenvolvimento e a
objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional
transferência de tecnologias sociais, notadamente as Eventos e Palestras.
(PDI) referentes a Diversidade, Meio Ambiente e Sustentabilidade voltadas à preservação do meio ambiente.

Direção Geral

1 ano

Em execução

Ações da gestão do campus de acordo com as metas e os
objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) referentes a Extensão e Desenvolvimento Econômico e
Social

Desenvolver programas de extensão e de divulgação
científica e tecnológica;

Direção de Pesquisa,
Pós-graduação e
Extensão.

1 ano

Em execução

Atualização pedagógica dos professores.

Qualificar-se como centro de referência no apoio à
oferta do ensino de ciências nas instituições públicas
de ensino, oferecendo capacitação técnica e
atualização pedagógica aos docentes das redes
públicas de ensino;

Capacitações pedagógicas no início de cada
semestre. Reuniões pedagógicas frequentes
com os professores. Apoio pedagógico
individual.

Direção de Ensino

1 ano

Em execução

Melhorar divulgação de oportunidades esportivas do Ifes.

Fomento às práticas esportivas, participação
dos alunos no Jifes.

Direção de Ensino

6 meses

Em execução

Melhorar a divulgação de como os alunos podem se desenvolver
academicamente (oportunidades de iniciação científica, eventos,
etc.), e das oportunidades oferecidas (assistência estudantil, etc.)
através e palestras.

Foi melhorada a comunicação com os alunos.
Os CAs e grêmio têm email institucional para
divulgação. Além do site, o Campus possui
conta no Facebook e Instagram para facilitar a
divulgação das oportunidades e eventos.

Direção de Ensino

3 meses

Concluída

Apoio à inclusão de alunos e política de egressos.

Foi elaborado um questionário e aplicado para
os egressos do Campus Serra. Já tem mais de
120 respostas.

Direção de Ensino

1 mês

Concluída

Melhorar envolvimento de todos na gestão da qualidade do ensino.

Foram criados grupos dentro do ensino para
melhorar o envolvimento na gestão. Onde
participam vários setores do Campus.

Direção de Ensino

3 meses

Concluída

A direção de Ensino precisa ocupar-se da aplicação das políticas
de ensino determinadas em lei e pelo Ifes. Precisa trabalhar a
resolução de conflitos e reposicionar os serviços acadêmicos para
os alunos.

A Direção de Ensino sempre busca aplicar as
políticas. São realizadas reuniões para
resolução de conflitos. Infelizmente existem
Direção de Ensino
problemas que não estão no planejamento e
não pertencem à Direção de Ensino, no entanto
são resolvidas pela mesma.

3 meses

Concluída

Participação coletiva, com divulgação do que acontece nas
políticas acadêmicas.

Reuniões frequentes pedagógicas, de
coordenação e de Conselho de Gestão.
Divulgação pelas redes sociais e site do
campus.

1 ano

Em execução

6 meses

Concluída

Ações da gestão do campus de acordo com as metas e os
objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) referentes a Programas de Internacionalização e
Intercâmbio

Desenvolvimento e implantação de programas que
possibilitem o fortalecimento da internacionalização
do Ifes com redes acadêmicas, ampliando as
oportunidades de mobilidade acadêmica, divulgação
e produção científica e tecnológica.

Direção de Ensino - não há rotina sistematizada de reuniões
intersetoriais entre os servidores do ensino, gerando ações
pontuais, compartimentadas e descontextualizadas no processo
de formação acadêmica dos estudantes

5 – Infraestrutura
Física

Prazo
(dd/mm/aa)

Direção Geral

Ampliar e aperfeiçoar os canais e os processos de
comunicação interna e com a sociedade.

Os relatórios finais contendo os resultados e
diagnósticos apresentados nas avaliações servirão
como indicadores para a atualização e o
Utilização dos resultados da autoavaliação para planejamento das
redimensionamento do plano de desenvolvimento
ações da avaliação institucional
institucional, definição de programas e projetos e
embasarão novos procedimentos da gestão
administrativa e acadêmica.

4 – Políticas de
Gestão

Divulgação em todos os meios de comunicação
Direção Geral
do Campus.
Comissão criada e identificado que não há
demanda para a terceirização.

1 – Planejamento e
Envolver os servidores nas tomadas de decisão.
Avaliação
Institucional

3 – Políticas
Acadêmicas

Responsável

Direção de Administração
1 mês
e Planejamento

Melhorar uso dos canais de comunicação.

2–
Desenvolvimento
Institucional

Propostas de ações não
contempladas no PDI

Direção Geral e Direção
de Ensino

Com o crescimento do campus e dos cursos,
aumentou o número de reuniões entre os
setores de ensino e também com outros
setores. Também foram criados grupos entre os Direção de Ensino
setores para agilizar a comunicação e a
resolução de problemas.

Comunicação da instituição com a comunidade externa

Parceria com a ASES (Associação de
Empresários da Serra), promoção de eventos e
palestras, visita de estudantes de escolas de
ensino fundamental ao campus.

Direção de Ensino e
Direção de Pesquisa,
Pós-graduação e
Extensão.

1 ano

Em execução

Incentivo e participação na difusão das produções acadêmicas,
científicas e tecnológicas (PRODIF)

Parceria com a ASES (Associação de
Empresários da Serra), incubação de
empreendimentos, projetos de pesquisa com
empresas.

Direção de Pesquisa,
Pós-graduação e
Extensão.

1 ano

Em execução

Desburocratizar procedimentos da biblioteca (multas); ampliar
acervo e atendimento.

Para as multas, está sendo agendada uma
reunião com o Banco do Brasil para facilitar o
pagamento. O acervo tem uma previsão de
compra com processos abertos, mas depende
da verba. O atendimento foi ampliado com a
contratação de mais um estagiário.

Direção de Ensino

3 meses

Em execução

Mais clareza nos procedimentos da assistência estudantil; ampliar
atendimento.

Verificação da criação de uma cartilha da
assistência estudantil. O atendimento foi
ampliado com a contratação de um estagiário.

Direção de Ensino

3 meses

Em execução

Direção Geral

1 ano

Em execução

6 meses

Em execução

Fomentar e apoiar a capacitação de servidores em
Política de formação e capacitação dos servidores, considerando áreas estratégicas, alinhadas com as diretrizes
incentivo/auxílio à participação em eventos, formação continuada, nacionais e vocações regionais, visando à criação de
qualificação acadêmica e divulgação das ações.
novos cursos e programas de pós-graduação e ao
fortalecimento da pesquisa no Ifes;

Mais informações sobre o funcionamento do campus para a
comunidade interna (vigilância, limpeza, etc.)

Reestruturação do site institucional.

Direção Geral

Política de sustentabilidade financeira

Controle financeiro em sintonia com o
orçamento do campus. Recursos federais do
Mec, emendas parlamentares, fonte própria,
projetos de pesquisa e extensão.

Direção de Administração
1 ano
e Planejamento

Melhorar infraestrutura básica de sala de aula e laboratórios

Ampliação da infraestrutura com o uso do Bloco
Direção Geral
08 e Bloco 09

1 ano

Em execução

Ausência de quadra poliesportiva e melhorar áreas de vivência e
lazer.

Construção de Ginásio Poliesportivo com área
de lazer e para atividades culturais.

Direção Geral

1 ano

Em execução

Disponibilizar sala de estudos.

Criação de sala de estudos para os alunos.

Direção Geral

3 meses

Em execução

Redefinir alocações dos docentes

Reuniões de Coordenação

Direção de Ensino

1 ano

Em execução

Melhorar aspectos do restaurante e da cantina.

Reforma do Restaurante e da Cantina

Direção Geral

3 meses

Em execução

Formalização de espaço para realização de atividades artísticas e
culturais.

Construção de Ginásio Poliesportivo com área
Direção Geral e Direção
de lazer e para atividades culturais. Laboratório
de Ensino
de Artes.

1 ano

Em execução

Comissão Setorial de Avaliação - CSA/CPA

Disponibilização de espaço próprio para a
CSA/CPA

3 meses

Em execução
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Direção Geral

Em execução

Observações

Data de conclusão

