2016

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

Eixo

Fragilidades apontadas

Métodos e questionários de avaliação
acompanhamento das ações institucionais

adotados

Ações realizadas ou a realizar em
conformidade com o PDI

Propostas de ações não
contempladas no PD

Responsável

Prazo
(dd/mm/aa)

Situação

----

Divulgação em todos os meios de comunicação
do campus

Direção Geral

30/6/17

Ultrapassou data limite

----

Divulgação em todos os meios de comunicação
do campus

Direção Geral

30/6/17

Ultrapassou data limite

----

Reuniões em nível de direção.
Reunião em setores.
Reunião com o Conselho de Gestão.

Direção Geral

30/6/17

Ultrapassou data limite

Diretoria de Pesq. Pós
Grad. e Extensão

31/3/18

Dentro do Prazo

30/9/17

Ultrapassou data limite

31/3/18

Dentro do Prazo

30/9/17

Ultrapassou data limite

31/3/18

Dentro do Prazo

para

1–
Planejamento e Divulgação dos resultados da autoavaliação
Avaliação
Institucional

Utilização dos resultados da autoavaliação para planejamento das
ações da avaliação institucional

Oferta de novos cursos de pós-graduação Fortalecimento dos grupos de pesquisa.
Ações da gestão do campus de acordo com as metas e os articulada com os eixos tecnológicos do
objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional campus.
Parcerias com empresas do setor produtivo.
(PDI) referentes Pesquisa Científica e Tecnológica.
Criação da revista científica do campus.
Convênios de cooperação técnico-científico.
Palestras e eventos relacionados à temática de
forma multidiplinar e tranversal.
Ações da gestão do campus de acordo com as metas e os
objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) referentes a Diversidade, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Criação da Comissão de Sustentabilidade.
----

Diretoria de Ensino e

Diretoria de Pesq. Pós
Campanhas de conscientização da importância
Graduação e Extensão
do meio ambiente.
Plantação de árvores.

Fortalecimento da incubadora do campus, em
parceria com a Fapes.
Novos editais de pré incubação, incubação e
pós-incubação de empreendedores e empresas.
Ações da gestão do campus de acordo com as metas e os
Direção Geral, e
objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional Acompanhamento de estagiários no setor do Criação de Portfólio de consultores para
(PDI) referentes a Extensão e Desenvolvimento Econômico e trabalho.
empresas incubadas.
Diretoria de Pesq. Pós
Social.
Graduação e Extensão
Novas parcerias com setores públicos e
privados para o desenvolvimento de soluções de
2–
base tecnológica (por meio do Lab. Leds).
Desenvolvimen
to Institucional
Ações da gestão do campus de acordo com as metas e os
Promoção de seminários para todos
objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional
servidores com temas relacionados
(PDI) referentes a Inclusão Social (Acessibilidade e Direitos
humanidades.
Humanos).
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.

os
às ----

Diretoria de Ensino

Criação de parcerias internacionais para os
Diretoria de Ensino e
servidores e docentes.
Diretoria de Pesq. Pós
Internacionalização
dos
laboratórios
de
Graduação e Extensão.
pesquisa,com a inclusão de alunos e
pesquisadores estrangeiros.

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

Criação:
Diretoria de Ensino e
- Núcleo de Arte e Cultura.
- Agenda anual de eventos culturais e artisticos,
Diretoria de Pesq. Pós
integrados ao Calendário Acadêmico.
Graduação e Extensão.
- Coral do Campus.
- Banda do Campus.

31/3/18

Dentro do Prazo

Registrado nas observações: necessidade de se contratar
professores com conhecimentos técnicos e pedagógico-didático
---(Por. ex: incluir Físicos e matemáticos para lecionarem estas
disciplinas e não somente Engenheiros).

Contratação de novos docentes, de acordo com
Direção Geral.
o perfil específico das disciplinas que lecionam.

31/3/18

Dentro do Prazo

31/3/18

Dentro do Prazo

Registrado nas observações: necessidade de se conduzir mais Promoção de seminários para todos
palestras no campus para fins de desenvolvimento dos alunos e servidores com temas relacionados
servidores
humanidades.

Diretoria de Ensino e
os Oficinas de trabalho para capacitação de
às servidores,
ministradas
pelos
próprios
Diretoria de Pesq. Pós
servidores de acordo com a sua aptidão.
Graduação e Extensão.
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Observações

Data de conclusão

Situação (Campo
automático)

2016

Atualização dos PPCs dos cursos Técnicos.
Atualização
Graduação.
Desenvolvimento e atualização de material didático-pedagógico.

dos

PPCs

dos

cursos

de

Criação da revista científica do campus.

Diretoria de Ensino.

31/3/18

Dentro do Prazo

Diretoria de Ensino.

31/3/18

Dentro do Prazo

31/3/18

Dentro do Prazo

Diretoria de Ensino e
Incentivo e participação na difusão das produções acadêmicas, Sediar e participação de eventos técnico- Incentivo à publicação de artigos nas revistas de
científicas e tecnológicas (PRODIF).
científicos / feiras tecnológicas.
pesquisa e extensão do Ifes.
Diretoria de Pesq. Pós
Graduação e Extensão.

31/3/18

Dentro do Prazo

Realização de convênios com entidades locais
Levantamento de empresas parceiras para
para realização de projetos envolvendo alunos.
oportunidade de estágios e empregos para os Diretoria de Pesq. Pós
alunos.
Graduação e Extensão.
Criação
de
parcerias
tecnológicas
e
comunitárias.

31/3/18

Dentro do Prazo

31/3/18

Dentro do Prazo

31/3/18

Dentro do Prazo

Confeccção de apostilas para os alunos dos
cursos técnicos.
Revisão bibliográfica dos cursos.
Programas de monitoria.

----

Expansão do programa de monitoria.
Incentivo à pesquisa aplicada.

Incentivo e participação nos Programas de Iniciação Científica.

Comunicação da instituição com a comunidade externa.

Programa de atenção e acessibilidade (NAPNE).

Estímulo à criação de novos grupos de
Aumento do número de propostas de iniciação pesquisa.
Diretoria de Pesq. Pós
científica.
Graduação e Extensão.
Parcerias com empresas para obtenção de
bolsas.

----

3 – Políticas
Acadêmicas

Expansão das atividades do Napne.
Compra de novos equipamentos.
Campanhas de divulgação do setor e suas
Diretoria de Ensino
ações.
Publicação de edital para reformular apoio
aoNapne.
Elaboração de especialização técnica para
egressos.

Políticas e ações de acompanhamento de egressos.

Novos programas
Elaboração de cursos de extensão para
egressos.
egressos.

de

pós-graduação

Acompanhamento por parte
Relações Institucionais dos
campus.

do setor
egressos

para
de
do

Diretoria de Ensino e
Diretoria de Pesq. Pós
Graduação e Extensão

Políticas e ações da inovação tecnológica e propriedade Estímulo à criação de grupos de pesquisa.
intelectual.

Incentivo às empresas incubadas para obtenção
de patentes.
Publicação de edital para registro de software Diretoria de Pesq. Pós
para servidores e alunos.
Graduação e Extensão.
Palestras e eventos, sobre a importância da
propriedade intelectual.

31/3/18

Dentro do Prazo

Políticas Públicas da relação étnico-raciais e à diversidade de
gênero.

----

Palestras e eventos ligados à esta temática.

31/3/18

Dentro do Prazo

----

Oferta de cursos noturnos.
Apoio pedagógico.
Diretoria de ensino e
Procedimentos pedagógicos para o aluno que Coord. Pedagógica.
trabalha de escala.

31/3/18

Dentro do Prazo

----

Aumento da oferta de estagiários dentro do
Todas as diretorias
próprio campus Serra.

31/3/18

Dentro do Prazo

----

Palestras sobre a temática.

Diretoria de Ensino

30/9/17

Ultrapassou data limite

Registrado nas observações: solicitação para que a instituição
contribua no fomento dos coletivos estudantis (grêmios estudantis,
Centros Acadêmicos) do campus.

----

Institucionalização dos grêmios e centros
acadêmicos.
Diretoria de Ensino
Disponibilização de novos espaços para os
coletivos estudantis.

30/9/17

Ultrapassou data limite

Registrado nas observações: necessidade de se atualizar o
ementário tecnológico do campus, principalmente a parte de
engenharia eletrônica no curso de engenharia

----

Atualização
Graduação.

Diretoria de Ensino.

31/3/18

Dentro do Prazo

Registrado nas observações: necessidade de se estipular uma
data de pagamento da assistência estudantil.

----

Reunião com o setor de Assistência estudandil

Diretoria de Ensino.

30/6/17

Ultrapassou data limite

Registrado nas observações: que se oportunize condições
igualitárias aos alunos que trabalham e estudam e aos que
somente estudam.
Registrado nas observações: solicitado ofertas de estágios dentro
da instituição para os alunos dos cursos técnicos e superiores.
Registrado nas observações: solicitações de fomento de debates
políticos dentro dos campi

dos

PPCs

dos

cursos
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Diretoria de Ensino.

de

2016

Avaliação docentes semestrais.
Processo de aplicação da avaliação de desempenho dos
servidores.

Atingir a capacidade operacional projetada
para o campus.

Política de sustentabilidade financeira da instituição

4 – Políticas de
Gestão

----

Avaliações dos servidores de acordo com os
procedimentos de progressão funcional.

Direção Geral

31/3/18

Dentro do Prazo

31/3/18

Dentro do Prazo

31/3/18

Dentro do Prazo

Previsão dos gastos em contratos continuados e
Direção Geral e
despesas fixas.
Acompanhamento sistemáticos dos custos.
Política de economia de energia.

Incentivo à participação dos servidores (TAEs e
docentes) nos projetos de pesquisa e
extensão.
Criação de uma política para liberação de
Política de formação e capacitação dos servidores, considerando recursos para capacitações.
incentivo/auxílio à participação em eventos, formação continuada, Elaboração de regras e estratégias para ---qualificação acadêmica e divulgação das ações.
qualificação continuada do servidor.
Oferta de cursos de extensão.
Promoção de cursos de formação técnica de
curta duração (estilo PRONATEC e/ou
PROMINP).

Diretoria de Adminstração
e Planejamento.

Diretoria de Ensino e
Diretoria de Pesq. Pós
Graduação e Extensão.

Palestras sobre a temática.
Registrado nas observações: necessidade de se estipular meios
para lidar com casos de assédios verbais, morais e sexuais,
principalmente os que envolvem a relação professor-aluno.

----

Diretoria de ensino
Esclarecimentos de procedimentos da Comissão
de Ética
Comissão de Ética

30/9/17

Ultrapassou data limite

Laboratórios de biologia, considerando quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança,
acessibilidade e conservação.

----

Definição do ambiente para implantação do Lab.
de Biologia.
Reforma, novas bancadas e móveis.
Diretoria de Ensino
Compra de equipamentos para o Laboratório de
Biologia.

30/9/17

Ultrapassou data limite

Laboratórios de química, considerando quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança,
acessibilidade e conservação.

----.

Compra de equipamentos e reagentes para o
Diretoria de Ensino
Laboratório de Química.

30/9/17

Ultrapassou data limite

Infraestrutura da Comissão Setorial de Avaliação - CSA/CPA,
considerando quantidade, dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, normas de segurança, acessibilidade e
conservação.

----

Disponibilização de ambiente próprio para a
Diretoria de Ensino
CSA/CPA.

30/9/17

Ultrapassou data limite

Salas de professores, considerando quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança,
acessibilidade e conservação.

----.

Aumento da quantidade de salas de
Direção Geral e Diretoria
professores.
de
Adminstração
e
Reforma em sala de professores para aumento
Planejamento.
do espaço útil.

30/9/17

Ultrapassou data limite

Laboratórios de física, considerando quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, normas de segurança,
acessibilidade e conservação.

----.

Compra de equipamentos para o Laboratório de
Diretoria de Ensino
Física.

30/9/17

Ultrapassou data limite

Direção Geral e Diretoria
de
Adminstração
e
Planejamento

30/9/17

Ultrapassou data limite

Direção Geral e Diretoria
Aquisição de computadores e mobiliários novos. de
Adminstração
e
Planejamento

30/9/17

Ultrapassou data limite

31/3/18

Dentro do Prazo

30/4/17

Resolvido

Resolvido

imediato

Resolvido

Resolvido

Reforma da quadra poliesportiva.
5–
Registrado nas observações: falta de uma área poliesportiva.
Infraestrutura
Física
Registrado
obsoletos.

nas

observações:

computadores

e

mobiliários

Construir área de lazer e de esportes no
Construção de campo de futebol society.
campus.
Construção de quadra de volei de areia.
----.

Criação de 8 novos laboratórios de ensino no
Bloco 09 com capacidade para 40 alunos.
Registrado nas observações: laboratórios pequenos.

----.

Criação de 6 novos laboratórios de pesquisa no
Diretoria de Ensino.
Bloco 09 com capacidade para 20 alunos.
Diretoria de Pesq. Pós
Graduação e Extensão.
Ampliação do laboratório do Leds.
Criação do laboratório de Artes.

Registrado nas observações: preços da cantina são elevados.

----.

Direção Geral e
Negociação continuada com a empresa de
gestão da cantina e restaurante, equilibrando a
Diretoria de Adminstração
oferta em relação à demanda.
e Planejamento

Registrado nas observações: horário para se limpar os banheiros
tem sido inadequado, sugerindo que a limpeza seja feita antes ou
depois dos horários de aula, de forma que não impedisse os
alunos de utilizar.

----.

Adequação dos horários de limpeza, fora dos
intervalos das aulas.

Direção Geral e
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Diretoria de Adminstração
e Planejamento.

