Planos de Ação das Iniciativas
ANO DA
2017
UNIDADE
CAMPUS ITABAIANA - CAMPUS ITABAIANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE01 - APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
INICIATIVA:

INICIATIVA 11 - Percentual de evolução do orçamento

Plano de Ação
O QUE
Aumentar o número de alunos na instituição

Identificar as demandas de despesas da unidade para o
exercício

INICIATIVA:

COMO

POR QUE

Incentivando junto a Gerência de ensino e Direção Geral
Para que seja viabilizado maior volume orçamentário,
o desenvolvimento de projetos e cursos que aumentem a
suprindo a necessidade inerente ao crescimento da
oferta de vagas na instituição, desde que atendam a
demanda.
demanda da comunidade
Para verificar se orçamento descentralizado atende as
despesas e, em caso negativo solicitar acréscimo
Através de planilhas e levantamento junto aos setores
orçamentário o que levaria ao aumento percentual do
demandantes
índice e atenderia a demanda reprimida.

QUEM

QUANDO

STATUS

GADM / GEN / DG

31/12/2017

Planejado

GADM

31/12/2017

Planejado

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

31/12/2017

Concluído

INICIATIVA 12 - Percentual de execução orçamentária

Plano de Ação
O QUE
Elaborar projetos para aquisições e contratações das
demandas

Orientar os setores quanto ao planejamento das
aquisições e demais despesas

COMO

POR QUE

QUEM

Para que a partir da disponibilidade orçamentária, o
Elencando ao longo do exercício as demandas e
campus possa efetivar os procedimentos de compras e
instruindo processos de compras e contratações aptos a contratações em tempo hábil, uma vez que os processos GADM / CCOF
empenho
já estarão prontos, apenas aguardando o momento do
empenho da despesa.
Para que o orçamento possa ser utilizado com eficiência
Através de reuniões com a Gestão e emitindo
e eficácia, mediante uma demanda planejada dos
documentos oficiais orientativos quanto ao orçamento e
setores do Campus. Dessa forma, iremos atender aos
GADM
prazos para solicitações de compras e outras despesas.
objetivos propostos pelo MPOG através do calendário do
Governo Federal.
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Planos de Ação das Iniciativas
ANO DA
2017
UNIDADE
CAMPUS ITABAIANA - CAMPUS ITABAIANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE02. AMPLIAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES VISANDO AS ÁREAS DE PRIORIDADES DO IFS E MAPEAMENTO
DAS COMPETÊNCIAS
INICIATIVA:

INICIATIVA 25 - Índice de Titulação do Corpo Docente

Plano de Ação
O QUE
Elaborando um plano e calendário de liberação para
qualificação.

COMO
Através da elaboração de um plano e calendário de
liberação do docente para qualificação.

Impresso por: Carla Cristina Valois Lins Xavier

POR QUE
Para capacitar e qualificar os docentes do campus e
melhorar o índice de titulação do corpo docente da
instituição perante a SETEC/MEC

QUEM
GEN/DG/Coordenadores de cursos

04/10/2018

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Planejado
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ANO DA
2017
UNIDADE
CAMPUS ITABAIANA - CAMPUS ITABAIANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE03. PROMOVER INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES, BUSCANDO MELHORIAS DO CLIMA ORGANIZACIONAL E DA QUALIDADE DE
VIDA
INICIATIVA:

INICIATIVA 13 - Percentual de Terceirização

Plano de Ação
O QUE
Mapear e avaliar os serviços terceirizados existentes e o
atendimento da demanda.
Contratar mais terceirizados para atender a demanda
existente na nova sede do Campus.

COMO

POR QUE

Avaliando a qualidade dos serviços prestados e
atendimento quantitativo do objeto a ser contratado.

Para subsidiar o planejamento das novas contratações.

Através de atas vigentes ou outros procedimentos
licitatórios.

Para atender o aumento da demanda no funcionamento
do Campus.
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QUEM

QUANDO

STATUS

COC e GADM

31/12/2017

Planejado

COC e GADM

31/12/2017

Planejado
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ANO DA
2017
UNIDADE
CAMPUS ITABAIANA - CAMPUS ITABAIANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS
INICIATIVA:

INICIATIVA 01 - Grau médio de adequação do planejamento de compras

Plano de Ação
QUANDO

STATUS

Orientar os servidores quanto a confecção dos PCM's de Através da realização de 01 oficina sobre a elaboração
forma a atender a IN 01/2017 PRODIN.
dos Pedidos de Compra de Material.
Orientar os servidores quanto a confecção dos Termos
Através da realização de 01 oficina sobre a elaboração
de Referência de forma a atender a IN 01/2017 PRODIN.
dos Termos de Referência.

O QUE

Para capacitação dos diversos setores do campus sobre
a confecção dos PCM's.

COLIC/GADM

02/02/2017

Concluído

Para capacitação dos diversos setores do campus sobre
elaboração dos Termos de Referência.

COLIC/GADM

07/07/2017

Planejado

Aumentar o número de pregões realizados pelo Campus.

Para atender as demandas dos Pedidos de Compras.

COLIC/GADM

31/12/2017

Em andamento

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

COTRANS/GADM

30/04/2017

Concluído

COTRANS/GADM

31/10/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

INICIATIVA:

COMO

Realizar 04 pregões eletrônicos em 2017.

POR QUE

QUEM

INICIATIVA 02 - Tempo médio de pesquisa de mercado

Plano de Ação
O QUE
Utilizar o software para pesquisa de preços.

INICIATIVA:

COMO
Garantir as manutenções durante o ano de 2017 do
software para pesquisa de preços.

POR QUE
Para otimizar o tempo de pesquisa de preços.

QUEM
COLIC/GADM

INICIATIVA 03 - Custo operacional de manutenção dos veículos

Plano de Ação
O QUE

COMO

Realizar duas manutenções preventivas ao ano.

Realizar as manutenções preventivas na rede
credenciada, conforme contrato administrativo.

Realizar duas manutenções preventivas ao ano.

Realizar as manutenções preventivas na rede
credenciada, conforme contrato administrativo.

INICIATIVA:

POR QUE
Para reduzir a necessidade de manutenções corretivas,
as quais em geral possuem um custo operacional mais
elevado.
Para reduzir a necessidade de manutenções corretivas,
as quais em geral possuem um custo operacional mais
elevado.

QUEM

INICIATIVA 04 - Consumo médio de combustível

Plano de Ação
O QUE
Agregar as solicitações de viagens dos setores em uma
única viagem, sempre que possível.

COMO
Analisando previamente as solicitações, conforme datas
e objetivos da viagem.
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POR QUE

QUEM

Para otimizar a utilização dos veículos oficiais e reduzir o
CONTRANS/GADM
consumo de combustível.

04/10/2018
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INICIATIVA:

INICIATIVA 05 - Número de serviços de manutenção realizados

Plano de Ação
O QUE
Conscientizar os setores do campus sobre a
necessidade de utilizar o SIPAC - módulo Infraestrutura.
Elaborar um plano de prevenção.

INICIATIVA:

COMO
Realizar reunião com os setores da unidade.
Fazer vistorias periódicas com a equipe de apoio para
verificar a situação das instalações prediais.

POR QUE
Para minimizar a informalidade no atendimento das
demandas de manutenção e otimizar as solicitações via
sistema.
Para se antecipar aos desgastes de equipamentos e
estruturas e viabilizar cronogramas das manutenções a
serem realizadas.

QUEM

QUANDO

STATUS

CM/GADM

31/03/2017

Em andamento

CM/GADM

31/12/2017

Em andamento

QUANDO

STATUS

GADM/COLIC/CCOF

31/12/2017

Concluído

GADM/CCOF

31/12/2017

Em andamento

QUANDO

STATUS

30/06/2017

Planejado

30/06/2017

Planejado

QUANDO

STATUS

INICIATIVA 06 - Produtividade na emissão de empenhos

Plano de Ação
O QUE

COMO

Aumentar o número de compras e contratações da
unidade.

Planejamento das compras e contratações dos serviços,
conforme IN 01/2017, e levantamento de atas e IRPs
vigentes.

Garantir a segregação de funções na CCOF

Definindo o servidor que irá desempenhar as atribuições
relativas apenas ao orçamento.

INICIATIVA:

POR QUE
Para viabilizar as aquisições necessárias à unidade e
consequentemente aumentar o número de processos
despachados à CCOF para emissão dos empenhos das
despesas.
Com a especificação do servidor que irá desempenhar
as atribuições inerentes apenas ao orçamento, a
administração garantirá o aumento na produtividade de
empenhos, bem como, a melhoria da qualidade e na
realização de cada processo de despesas, além de
auxiliar a gestão na tomada de decisões.

QUEM

INICIATIVA 07 - Índice de atendimento de materiais do almoxarifado

Plano de Ação
O QUE
Orientar os setores em relação a necessidade de
planejamento e requisições via sistema dos materiais do
almoxarifado.
Orientar os setores quanta necessidade de concentrar
setorialmente as requisições.

INICIATIVA:

COMO
Através de memorandos eletrônicos e reuniões com
chefes das unidades.
Através de memorandos eletrônicos e reuniões com
chefes das unidades.

POR QUE

QUEM

Para que as requisições sejam feitas com antecedências
e dessa forma atendidas em tempo hábil.
COALP/GADM
Para que as requisições reflitam a demanda do setor.

COALP/GADM

INICIATIVA 08 - Índice de Eficiência Veicular

Plano de Ação
O QUE
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COMO

POR QUE

QUEM
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Acompanhar a quilometragem e a litragem dos veículos
oficiais.
Definir calendário de abastecimento

INICIATIVA:

Utilizar planilhas de acompanhamento

Definindo uma data base para abastecimento

Para identificar se os valores apurados se diferenciam
dos valores referenciais de eficiência para os veículos.

COTRANS/GADM

31/12/2017

Concluído

Para que os dados levantados de abastecimento possam
refletir o consumo real dos veículos oficiais dentro da
COTRANS/GADM
frequencia mensal de acompanhamento estabelecida
previamente.

31/12/2017

Planejado

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

Para incentivar a otimização dos recursos naturais e
eficiência na aplicação do recurso público, qualificando o GADM
consumo.

31/12/2017

Concluído

Para incentivar a otimização dos recursos naturais e
eficiência na aplicação do recurso público, qualificando o GADM
consumo.

31/12/2017

Planejado

Para atender a IN nº 001/2010-SLTI e garantir a
eficiência da administração nas compras públicas.

31/12/2017

Em andamento

INICIATIVA 09 - Percentual de utilização do SIPAC

Plano de Ação
O QUE
Identificar o número de módulos em utilização pela
unidade.

INICIATIVA:

COMO

POR QUE

Para verificar quantos módulos estão sendo utilizados e
por quais motivos os demais não estão sendo utilizados,
Realizando um levantamento por setores administrativos
e dessa forma seja possível viabilizar junto a CTI a
dos módulos utilizados.
habilitação dos módulos e capacitação dos setores.

QUEM
GADM

INICIATIVA 10 - Número de ações sustentáveis implantadas no Campus

Plano de Ação
O QUE
Aprimorar a Gestão do uso de energia elétrica no
Campus.

Aprimorar a Gestão do uso da água no Campus.

Realizar contratações sustentáveis.

COMO
Sensibilizando a comunidade interna através de
informativos, placas de orientação e outras atividades
sobre a utilização racional de energia.
Definir escalonamento de horários para uso do ar
condicionado.
Aprimorar a Gestão do uso da água no Campus
Fomentar o reaproveitamento de água no desempenho
das funções de manutenção.
Buscando fornecedores nos processos licitatórios que
melhorem o objeto adquirido em relação a um dos três
vieses da sustentabilidade: econômico, social e
ambiental.
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POR QUE

QUEM

GADM
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ANO DA
2017
UNIDADE
CAMPUS ITABAIANA - CAMPUS ITABAIANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE13. DIVERSIFICAR A OFERTA DE CURSOS EM DIFERENTES NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO
INICIATIVA:

INICIATIVA 23 - Relação candidato/vaga

Plano de Ação
O QUE

COMO

Divulgando e publicando edital de processo
Estabelecer um plano contínuo de divulgação dos cursos
seletivo/vestibular em diversas mídias (rádio, TV, redes
ofertados pelo Campus visando à ampliação na relação
sociais, cartazes, faixas, visitas e outras), bem como os
candidato/vaga
cursos ofertados na instituição.

INICIATIVA:

POR QUE
Para ampliar a quantidade de candidatos inscritos no
processo seletivo e vestibular.

QUEM
GEN/DG/ASCOM/ Coordenações de Cursos/Comissão
de Divulgação

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Planejado

INICIATIVA 24 - Número de cursos ofertados com foco na verticalização do ensino

Plano de Ação
O QUE
Ofertar novos cursos que viabilizem a verticalização
além de observar os Arranjos Produtivos Locais (APL)

COMO
Através da escolha de cursos que proporcionam a
verticalização além da análise do mercado local.
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POR QUE

QUEM

Para ampliar a quantidade de alunos e opções de cursos
GEN/DG/Coordenações de cursos
na instituição.
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ANO DA
2017
UNIDADE
CAMPUS ITABAIANA - CAMPUS ITABAIANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE20. POTENCIALIZAR A QUALIDADE DE ENSINO COM INOVAÇÕES
INICIATIVA:

INICIATIVA 16 - Relação ingressos/aluno

Plano de Ação
O QUE

COMO

Divulgando a instituição em diversas mídias (rádio, TV,
Estabelecer um plano contínuo de divulgação dos cursos redes sociais, cartazes, faixas, visitas e outras), bem
ofertados pelo campus visando à ampliação das
como os cursos ofertados e suas qualidades, os
inscrições.
programas sociais, a possibilidade no desenvolvimento
de projetos de pesquisa.

INICIATIVA:

POR QUE
Para ampliar a quantidade de candidatos inscritos no
processo seletivo vestibubar.

QUEM
GEN/DG/ASCOM/Coordenações de Cursos/Comissão
de Divulgação

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

INICIATIVA 17 - Relação concluintes/aluno

Plano de Ação
O QUE
Implantar e/ou ampliar programas de melhoria da
educação:
Programa de diagnóstico e controle da evasão e
retenção;
Programa de nivelamento;
Programa de monitoria.
Implantar programas da qualidade da educação:
Programa de supervisão pedagógica;
Programa de supervisão psicológica;
Programa de supervisão social.

INICIATIVA:

COMO

Desenvolvendo ações específicas que provocam a
melhoria contínua na qualidade da educação ofertada
pela instituição.

POR QUE

Para ampliar a quantidade de alunos que concluírem o
curso.

QUEM

GEN/CCDD/ASPED/Coordenações de Cursos

INICIATIVA 18 - Índice de eficiência acadêmica de concluintes

Plano de Ação
O QUE
Implantar e/ou ampliar programas de melhoria da
educação:
Programa de diagnóstico e controle da evasão e
retenção;
Programa de nivelamento;
Programa de monitoria.
Implantar programas da qualidade da educação:
Programa de supervisão pedagógica;
Programa de supervisão psicológica;
Programa de supervisão social.

COMO

Desenvolvendo ações específicas que provocam a
melhoria contínua na qualidade da educação ofertada
pela instituição e que contribua diretamente para a
redução na retenção de alunos nos cursos.
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POR QUE

Para ampliar o percentual de conclusão dos alunos
(matrículas), nos cursos com previsão de término
compreendido no período de análise.

QUEM

GEN/CCDD/ASPED/Coordenações de Cursos

04/10/2018

página 8 de 11

Planos de Ação das Iniciativas

INICIATIVA:

INICIATIVA 19 - Índice de retenção do fluxo escolar

Plano de Ação
O QUE
Implantar e/ou ampliar programas de melhoria da
educação:
Programa de diagnóstico e controle da evasão e
retenção;
Programa de nivelamento;
Programa de monitoria.
Implantar programas da qualidade da educação:
Programa de supervisão pedagógica;
Programa de supervisão psicológica;
Programa de supervisão social.

INICIATIVA:

COMO

Desenvolvendo ações específicas que provocam a
melhoria contínua na qualidade da educação ofertada
pela instituição e que contribua diretamente para a
redução na retenção de alunos nos cursos.

POR QUE

QUEM

Para reduzir o percentual de retenção escolar dos cursos
que tenham data final prevista para um determinado
GEN/CCDD/ASPED/Coordenações de Cursos
período (data inicial e data).

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

INICIATIVA 20 - Índice de evasão escolar

Plano de Ação
O QUE
Implantar e/ou ampliar programas de melhoria da
educação:
Programa de diagnóstico e controle da evasão e
retenção;
Programa de nivelamento;
Programa de monitoria.
Implantar programas da qualidade da educação:
Programa de supervisão pedagógica;
Programa de supervisão psicológica;
Programa de supervisão social.

INICIATIVA:

COMO

Desenvolvendo ações específicas que provoca a
melhoria contínua na qualidade da educação ofertada
pela instituição e que contribua diretamente para a
redução na evasão de alunos nos cursos.

POR QUE

Para reduzir o percentual de evasão escolar dos alunos
nos cursos.

QUEM

GEN/CCDD/ASPED/Cordenações de Cursos

INICIATIVA 21 - Relação de alunos/docentes em tempo integral

Plano de Ação
O QUE
Implantar e/ou ampliar programas de melhoria da
educação:
Programa de diagnóstico e controle da evasão e
retenção;
Programa de nivelamento;
Programa de monitoria.
Implantar programas da qualidade da educação:
Programa de supervisão pedagógica;
Programa de supervisão psicológica;
Programa de supervisão social.

COMO

Desenvolvendo ações específicas que provocam a
melhoria contínua na qualidade da educação ofertada
diretamente para o atingimento da meta 20/1, ou seja, a
relação de alunos/docentes (RAP) em tempo integral.
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POR QUE

Para atingir a meta RAP

QUEM

GEN/Coordenações de Cursos
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INICIATIVA:

INICIATIVA 22 - Número de programas de melhoria da qualidade da educação básica

Plano de Ação
O QUE
Implantar e/ou ampliar programas de melhoria da
educação:
Programa de nivelamento;
Programa de monitoria;
Programa de regulação dos processos acadêmicos e
didático-pedagógicos;
Programa de formação continuada de professores.

COMO
Desenvolvendo ações específicas que ampliem o
número de programas que focam na melhoria da
qualidade da educação básica.
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POR QUE

Para proporcionar a comunidade um ensino ofertado
cada vez com mais qualidade.

QUEM

GEN/ASPED/Coordenações de Cursos

04/10/2018

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Em andamento
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ANO DA
2017
UNIDADE
CAMPUS ITABAIANA - CAMPUS ITABAIANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE21. DISSEMINAR POLÍTICAS DE EXTENSÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
INICIATIVA:

INICIATIVA 14 - Número de projetos de pesquisa, extensão e inovação

Plano de Ação
O QUE
Promover evento de integração entre os cursos através
da apresentação de resultados obtidos em projetos das
áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação
desenvolvidos no campus.

INICIATIVA:

COMO

POR QUE

QUEM

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

QUANDO

STATUS

31/12/2017

Concluído

Planejando e executando o evento juntamente com as
coordenações de cursos e seus pares.
Divulgando e mobilizando as comunidades acadêmica,
empresarial, e a sociedade em geral para a participação
no evento.

Para propagação do conhecimento gerado através dos
projetos desenvolvidos na instituição.

GEN/COPEX/Coordenações de Cursos

INICIATIVA 15 - Percentual de projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnólogico

Plano de Ação
O QUE
Desenvolver projetos nas áreas de pesquisa, inovação
e/ou desenvolvimento tecnológico no campus.

COMO
Através da submissão de projetos em editais (PROPEX,
FAPITEC, FINEP entre outras agências de fomentos e
instituições públicas e/ou privadas) que proporcionam a
capitação de recursos financeiros.
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POR QUE
Para incentivar o desenvolvimento e a inicialização dos
alunos na execução de projeto de pesquisa, inovação
e/ou desenvolvimento tecnológico.

QUEM
GEN/COPEX
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