Missão: “PROMOVER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA COM ÊNFASE NO ENSINO, NA PESQUISA APLICADA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DO CIDADÃO NA REGIÃO AGRESTE DO ESTADO DE SERGIPE”

RELATÓRIO PARCIAL PLANO DE AÇÕES – I SEMESTRE
Para monitoramento e avaliação do Plano de Iniciativas proposto para o primeiro
semestre de 2018, foi realizada reunião com a Gerência de Ensino no dia 07 de Agosto.
Foram apresentados aos presentes as ações propostas pelo coletivo e analisadas e/ou
repactuadas cada uma delas. Dessa forma, segue abaixo a sistematização das ações
desenvolvidas conforme tratado no Plano Anual de Trabalho 2018 para o campus
Itabaiana.
Em relação ao indicador Número de ações e projetos executados, referente a
iniciativa 4, foi solicitado repactuação da meta inicialmente proposta, tendo em vista
adequação operacional necessária para o desenvolvimento das referidas ações. A meta
inicial era de promover 08 ações e projetos, e diante da situação apresentada foi
solicitada a repactuação para 04 ações e projetos a serem desenvolvidos até o final do
ano. Dessa forma, a meta proposta inicialmente não foi atendida, podendo ser atingida na
execução do 2º semestre.
Iniciativa 1
Meta: Realizar 2 eventos para potencializar a qualidade do ensino e integrar as áreas de
ensino, pesquisa, extensão e inovação.
Ação: Realizar o I Congresso Científico: foi solicitado à direção geral confecção de
portaria para composição de comissão de organização do evento em 07/08/2018
conforme Memorando Eletrônico 145/2018 GEN – ITA. A GEN solicitará portaria para
composição das subcomissões até 17/08/2018. Data proposta para realização do evento:
19 a 23 de Novembro de 2018. (AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA).
Ação: Promover 3ª Semana Bibliocult e 2º Sarau Descobrindo Artistas: não realizado no
primeiro semestre em virtude de questões administrativas (mudança de equipe) e
considerando o ano atípico para a instituição em virtude da mudança de sede realizada
em 28/03/2018. Dessa forma, não será realizado o Sarau, e o Bibliocult ocorrerá no
segundo semestre, com data provável de 15 a 19/10/2018. (AÇÃO NÃO ATENDIDA)

INICIATIVA 03
META: Atingir 35% na relação de ingressos / matrículas atendidas
Ação: Melhorar a divulgação da instituição na cidade e região: divulgação realizada nas
redes sociais e entrevistas nas rádios. (AÇÃO CONCLUÍDA).
Ação: Estabelecer um plano contínuo de divulgação dos cursos ofertados pelo campus –
Feira do Caminhão, Congresso de Educação realizado pela UFS. Nos eventos propostos
não houve iniciativa de divulgação dos cursos. Porém o campus realizou em Maio o IFS
de Portas Abertas com alunos do município de Macambira. Proposições para o segundo
semestre: participação na EXPOINDÚSTRIA a ser realizada de 19 a 21 de Outubro no
Shopping Peixoto e, Workshops para divulgação dos cursos durante os sábados letivos.
(AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA).
INICIATIVA 04:
META: Ampliar em 5% a relação de concluintes / matrícula atendida
Ação:
1) Programa de Monitoria – não foi publicado edital, em virtude de déficit orçamentário.
Proposta da GEN: monitoria voluntária (em análise). (AÇÃO NÃO ATENDIDA)
2) Programa Partilhando Saberes: não foi publicado edital, em virtude de déficit
orçamentário. Orçamento solicitado à DIAE. (AÇÃO NÃO ATENDIDA).
3) Atendimento individualizado do aluno pelos docentes: Ação contínua realizada às
quinta - feiras. ( AÇÃO CONCLUÍDA).
4) Oficinas de leitura e produção de textos: não realizada ação específica. Proposta: será
realizada oficina de produção de textos enquanto extensão no segundo semestre. (AÇÃO
NÃO ATENDIDA).
Ação: Programa de diagnóstico e controle da evasão e retenção: monitoramento dos
dados de evasão e reprovação realizado de forma contínua e através da Busca Ativa.
Monitoramento realizado via SIGAA. (AÇÃO CONCLUÍDA).
INICIATIVA 5
META: Atingir 33% no índice de eficiência acadêmica dos concluintes.

Ação: Programa Piloto de Nivelamento: Programa implantado e executado no período de
Abril a Julho. Ação atendeu todos os alunos do primeiro ano do ensino médio integrado.
(AÇÃO CONCLUÍDA).
INICIATIVA 06
META: Atingir 8% no índice de retenção do fluxo escolar
Ação: Desenvolver ações previstas no Plano Permanência e êxito. Realizada a
implantação do Nivelamento e atendimento individualizado. Programa de monitoria não
ofertado. (AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA).
INICIATIVA 07
META: Limitar a 15% o índice de evasão do fluxo escolar
Ação: Programa de Nivelamento: Realizada a implantação do Nivelamento nos meses de
abril a julho (AÇÃO CONCLUÍDA).
INICIATIVA 08
META: Atingir RAD de 20/1 (relação alunos / docente em tempo integral)
Ação: Programa de diagnóstico e controle da evasão e retenção: Realizado o
monitoramento da frequência e notas dos alunos, em ação contínua e encaminhamento
dos alunos de baixo rendimento e frequência para ações do programa (AÇÃO
CONCLUÍDA).
Ação: Estudo para oferta de novos cursos: solicitação de estudo ao NAEC não realizada.
(AÇÃO NÃO ATENDIDA).
Ação: ampliar a quantidade de turmas ingressantes nos cursos: Foram ofertadas mais
vagas e turma extra de Logística com 45 vagas. (AÇÃO CONCLUÍDA).
Ação: Lançamento de editais para reintegração: foi solicitado a PROEN mas o
lançamento de edital não foi atendido (AÇÃO NÃO ATENDIDA).
Ação: Lançamento de editais para transferência interna / externa: edital lançado (não
encontrado no site do IFS). (AÇÃO CONCLUÍDA)
INICIATIVA 12
META: Manter acima de 4,1 o índice de titulação do corpo docente

Ação: Elaborar Plano de Capacitação: o diagnóstico das demandas para afastamento foi
solicitado as coordenações, porém não foi elaborado o plano de capacitação. Proposta:
Instituir comissão para afastamento de docentes e taes. (AÇÃO NÃO ATENDIDA).
INICIATIVA 13
Meta:

Atender

50%

das

solicitações

de

orientações

dirigidas

à

equipe

interdisciplinar
Ação: Monitorar e orientar os estudantes no que diz ao rendimento e frequência. Ação
contínua realizada. (AÇÃO CONCLUÍDA).
Ação: Assessorar e orientar o corpo docente: Não foram realizadas reuniões para
orientação referente à prática de ensino, sendo as orientações realizadas individualmente.
(AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA)
INICIATIVA 14
Meta: Realizar 8 ações e projetos
Ação: Realizar dois acolhimentos ao ingressante. Realizado 01 acolhimento. (AÇÃO
CONCLUÍDA).
Ação: Realizar ações interdisciplinares que tratem das temáticas transversais. Ação
realizada

parcialmente.

Proposta:

estratégia

para

adequação

aos

horários

disponibilizados. (AÇÃO PARCIALMENTE CONCLUÍDA).
Ação: Projeto Saudavelmente não executado. Projeto Meu Plano de Vida e de Carreira
não implantado. Ações não implantadas em virtude de divergências nos horários.
Estratégia para desenvolvimento das ações: unificar o projeto com as ações
interdisciplinares.(AÇÃO NÃO ATENDIDA)
INICIATIVA 15
Meta: Conceder 80% dos auxílios e bolsas pleiteadas (inscrições homologadas ou
efetivadas)
Ação: Divulgando, executando e acompanhando os editais nas linhas de ações de
vulnerabilidade socioeconômica e de não vulnerabilidade econômica (Monitoria e
Partilhando Saberes). Auxílios permanência publicados / Monitoria e Partilhando Saberes
não houve edital por questões orçamentárias (AÇÃO NÃO ATENDIDA)

INICIATIVA 18
Meta: 15 TAEs capacitados.
Ação: Elaboração de um plano de capacitação com base nas necessidades reais: foi
realizado o levantamento das necessidades de capacitação, porém o Plano de
Capacitação não foi elaborado. (AÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA)
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Coordenação de Planejamento

