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MISSÃO DO IFS 

 

Promover a educação profissional, científica e tecnológica de qualidade, em diferentes níveis e 

modalidades, através da articulação entre ensino, extensão, pesquisa e inovação para formação integral 

dos cidadãos capazes de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e cultural. 

 

Ser uma instituição de educação profissional científica e tecnológica de qualidade, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Diante do encerramento do exercício 2018, o Campus Propriá apresenta o Relatório de Gestão do 

referido ano, a fim de expor os resultados alcançados, com vistas a dar publicidade às atividades 

desenvolvidas, abordando as ações efetivas de cada área na busca de alcançar a missão e os objetivos do 

Instituto Federal de Sergipe. 

 

O Instituto Federal de Sergipe, a exemplo das demais instituições de ensino que integram a rede 

federal de educação profissional, científica e tecnológica, de acordo com a Lei nº 11.892/2008, tem por 

finalidades:  

a) ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

b) desenvolver a educação profissional e tecnológica com o processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

c) promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação 

superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

d) orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal de Sergipe; 

e) constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 

aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

f) qualificar-se com o 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; 

g) desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

h) realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. 

A instituição possui como competências:  
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I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; 

II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 

áreas da educação profissional e tecnológica; 

III. Realizar pesquisas a plicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, es tendendo seus benefícios à comunidade; 

IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 

profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase 

na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; 

VI. Ministrar em nível de educação superior: 

a) Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores 

da economia; 

b) Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional; 

c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes 

setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação 

de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; 

e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover 

o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração 

e inovação tecnológica. 

O ensino como principal atividade fim do IFS/Campus Propriá se desenvolve no nível Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, com a oferta de Cursos Técnicos Subsequentes ao Nível Médio, que 

são destinados somente a alunos que concluíram o ensino médio. 
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Sobre o Campus Propriá destacamos as seguintes informações: 

a. Possui autorização de funcionamento atribuída pelo Ministério da Educação, está instalado na 

cidade de Propriá, no Estado de Sergipe, com foro da Seção Judiciária respectiva, da Justiça Federal, 

sendo parte da estrutura do IFS, sendo a Reitoria o órgão executivo do Instituto.  

b. É dirigido por um Diretor Geral, nomeado pelo Reitor nos termos do art. 13 da Lei 11.892/2008 

e do Decreto 6.986/2009.  

c. Possui proposta orçamentária anual própria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos 

sociais e benefícios dos servidores.  

d. Possui a Auditoria Interna do IFS (AUDINT) como órgão de controle institucional, a 

Controladoria Geral da União (CGU) como órgão de controle interno e o Tribunal de Contas da União (TCU) 

como órgão de controle externo.  
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ORGANOGRAMA 

 

 

Figura 1: Organograma organizacional do IFS Campus Propriá 
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DIREÇÃO GERAL 

 

A Direção Geral do Campus Propriá, diretamente subordinada ao Reitor, é o órgão executivo 

responsável pela gestão do Campus, cabendo-lhe a direção, a supervisão e o acompanhamento das 

atividades desenvolvidas nos aspectos técnico-pedagógicos, administrativos, orçamentários, 

patrimoniais e disciplinar, bem como a articulação com a comunidade escolar. 

 

I – Coordenadorias e Assessorias da Direção Geral (DG): 

 

 Gabinete da Direção Geral (GAB); 

 Assessoria de Comunicação Social e Eventos (ASCOM); 

 Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI); 

 Coordenadoria de Planejamento (COPLAN) 

 

1. GABINETE DA DIREÇÃO GERAL 

 

O Gabinete da Direção Geral do Campus, diretamente subordinado à Direção Geral, é responsável por 

secretariar, organizar, assistir e coordenar as atividades da Direção Geral. Além de receber e revisar a 

documentação submetida à Direção, preparando-a para assinatura. 

 

2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS 

 

A Assessoria de Comunicação Social e Eventos do Campus, diretamente subordinada à Direção Geral, 

é responsável pelo planejamento e execução das ações de comunicação, edição e divulgação do 

Campus e seus eventos, em consonância com as diretrizes da Coordenadoria de Comunicação da 

Reitoria. 

 

3. COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação, diretamente subordinada à Direção Geral, é responsável 

por promover aos usuários do Campus a qualidade no serviço de Tecnologia da Informação, em 

consonância com as diretrizes da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI. A seguir serão 

apresentadas as seguintes informações sobre a CTI: 
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 GLPI – Chamados atendidos anualmente 

 GLPI – TOP 5 Chamados por Categoria - Campus Propriá 

 Aquisições DTI para o Campus Propriá 

 

GLPI – CHAMADOS ATENDIDOS ANUALMENTE 

Tabela 1: Quantitativo de chamados por mês realizados pela CTI. 

2018 Quantidade 

Janeiro 18 

Fevereiro 35 

Março 34 

Abril 11 

Maio 17 

Junho 20 

Julho 42 

Agosto 19 

Setembro 19 

Outubro 17 

Novembro 22 

Dezembro 12 

Total 266 

 

 

Figura 2: Quantitativo de chamados atendidos por mês pela CTI 

 GLPI – TOP 5 - CHAMADOS POR CATEGORIA 
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Tabela 2: Classificação dos chamados atendidos pela CTI 

Classificação dos Chamados Quantidade 

Solicitar instalação de softwares aplicativos 30 

Solicitar redefinição de senha de acesso ao e-mail institucional 26 

Solicitar correção de defeito ou mau funcionamento de 
equipamento de TI 

15 

Solicitar o acesso/criação de pasta compartilhada na rede 14 

E-mail 10 

 

 AQUISIÇÕES DTI PARA O CAMPUS PROPRIÁ 

 

Tabela 3: Aquisição e custo de equipamentos comprados pela CTI. 

 

4. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

 

A Coordenadoria de Planejamento, diretamente subordinada à Direção Geral, é responsável pela 

coordenação, assessoramento e execução do Planejamento Estratégico e Tático, no âmbito do Campus, 

em consonância com as diretrizes da Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional – PRODIN. 

A Coordenadoria de Planejamento – COPLAN do Campus Propriá desenvolveu diversas atividades 

de suporte para a gestão do campus, no tocante ao planejamento do mesmo, através: da análise e 

diagnóstico dos indicadores componentes do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2018; da participação ativa na 

confecção do PAT 2018; da elaboração do Boletim Informativo “Você Sabia? ”; e do mapeamento de 

processos administrativos. 

A confecção do PAT 2018 objetivou: abordar a grande maioria das atividades administrativas, 

ampliando a mensuração nas unidades organizacionais; assim como, abordar diversos aspectos do ensino, 

mensurando as dimensões quantitativas e qualitativas das atividades que promovem a melhoria da 

qualidade no processo de ensino-aprendizagem de todo o corpo estudantil. 

Aquisição Classificação Valor unitário Quant. Total 

Microcomputadores Dell Optiplex 5050 
SFF 

Equipamento R$ 3.877,00 20  R$ 77.540,00,00  

FIREWALL TIPO VI FG80E 80E - HW 
FG-80E 

Equipamento R$17.301,00 1 R$ 17.301,00 

     Total  R$  94.841,00  
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O Boletim Informativo “Você Sabia? ” atua como um canal de divulgação interno do Campus para as 

atividades administrativas e do ensino que, por sua importância para a comunidade acadêmica, merecem 

destaque. Este boletim, após sua elaboração ficou a cargo da ASCOM, sendo responsável por sua 

divulgação. 

O mapeamento de processos das atividades administrativas iniciou-se em 2017, objetivando 

padronizar as atividades e, por conseguinte torná-las mais eficientes. O mapeamento se faz necessário em 

especial devido a rotatividade de pessoal para a realidade do Campus. 

 

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

A GADM é diretamente ligada à Direção Geral do campus, sendo de sua responsabilidade 

administrar e gerir processos licitatórios, contratos, recursos materiais, contabilidade, orçamento, finanças e 

patrimônio da unidade. 

A prestação de um serviço de qualidade na educação profissional, priorizando a formação pessoal e 

acadêmica dos indivíduos, depende de forma incisiva das atividades administrativas, sem as quais não 

seria possível a manutenção das atividades pedagógicas. É de responsabilidade da Administração zelar 

pelo patrimônio público, garantir a plena execução dos contratos administrativos, executar as licitações e 

compras necessárias ao funcionamento da instituição, liquidar todas as despesas nos prazos estipulados, 

entre tantas outras atribuições que, por fim, dão subsídios para que o ensino ofertado atenda à sociedade 

com eficiência. 

Conforme Regimento Interno do Campus Propriá a estrutura organizacional da Gerência de 

Administração compreende a Coordenadoria de Administração e a Coordenadoria de Contabilidade, 

Orçamento e Finanças, assim descritas: 

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO (GADM): 

a) Coordenadoria de Administração (CADM); 

i. Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (COALP); 

ii. Coordenadoria de Protocolo e Arquivo (CPRA); 

iii. Coordenadoria de Produção Gráfica (CPG); 

iv. Coordenadoria de Manutenção (CM); 

v. Coordenadoria de Transporte (COTRANS); 
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vi. Coordenadoria de Licitações (COLIC); 

vii. Coordenadoria de Contratos (COC); 

b) Coordenadoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (CCOF); 

i. Coordenadoria de Conformidade de Registro de Gestão (CCRG); 

Atualmente, somente a Coordenadoria de Produção Gráfica não se encontra estabelecida na 

GADM do Campus Propriá, tendo em vista que a mesma tem o objetivo de executar e acompanhar as 

atividades de Produção Gráfica e não há grande demanda no campus. Tais atividades são solicitadas à 

Reitoria, que possui um setor consolidado para atender aos campi em expansão sempre que necessário. 

Esta seção apresentará, portanto, o desempenho dos setores administrativos do IFS/Campus 

Propriá, expondo os resultados alcançados por eles no ano de 2018 com a estreita supervisão e 

direcionamento das ações por parte da Gerência de Administração. 

 

1. COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

 

A Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (COALP) é responsável pela gestão de materiais e 

patrimonial do campus, estando entre suas principais atribuições: 

a) coordenar, supervisionar e orientar as atividades de controle, guarda, conservação, distribuição e 

alienação de bens; 

b) solicitar a aquisição de materiais e efetuar o seu controle e distribuição. 

 

Entre 2017 e 2018, a quantidade de bens tombados no Campus Propriá aumentou cerca de 14%. 

Em valores, o montante total de bens foi acrescido em mais de R$ 111 mil reais. 
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Figura 3: Valor total de Bens do Campus Propriá – em reais 

 

2. COORDENADORIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO 

 

A Coordenadoria de Protocolo e Arquivo (CPRA) está diretamente subordinada à Coordenadoria de 

Administração e é responsável pela coordenação, execução e acompanhamento das atividades de gestão 

de documentos, processos e arquivos do campus. Dentre as principais responsabilidades deste setor, estão: 

 Protocolização de processos administrativos, observando a classificação, registro, distribuição, 

tramitação, expedição dos processos e documentos, com vistas também aos usuários tanto internos 

como externo à unidade. O registro dos processos é feito no Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos – SIPAC. 

 Envio e recebimento do malote, sendo este o serviço de coleta, transporte e entrega de 

correspondência agrupada exclusivo dos Correios. 

 

3. COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO 

 

A Coordenadoria de Manutenção (CM) é responsável por coordenar os serviços de manutenção em 

geral do campus. Neste ponto, é preciso salientar que o Campus Propriá funciona numa sede provisória, 

cujo prédio possui estrutura antiga, não pertencente à União. Dessa forma, nem todas as necessidades de 
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adequação do prédio podem ser sanadas. Vale ressaltar, contudo, que no dia 29 de novembro de 2016 foi 

assinado o termo de contrato para continuidade da obra da sede definitiva (1ª etapa), com prazo de até 24 

meses para finalização, sendo iniciada em outubro/2018. 

Apesar das limitações do prédio provisório, única estrutura da cidade adequada para o 

funcionamento das atividades fins do IFS. Os técnicos administrativos e docentes, além dos discentes, 

fazem uso de todos os ambientes, cujos reparos necessários para garantir a segurança e qualidade do 

serviço prestado são executados constantemente. 

Dentre os principais serviços citados, podemos destacar: a manutenção dos condicionadores de ar, 

limpeza da caixa d’água, instalação de várias luminárias de LED nos diversos ambientes do campus, pintura 

das paredes da maioria das salas administrativas e acadêmicas, reforma dos banheiros do térreo e primeiro 

andar. 

 As ações de manutenção preventiva e corretiva realizadas pela unidade no ano pretérito, atuaram 

na melhoria da qualidade de vida dos servidores no ambiente de trabalho assim como dos discentes nos 

horários de aula e de permanência no Campus. 

 

4. COORDENADORIA DE TRANSPORTE 

 

Acerca da Coordenadoria de Transportes, o Campus Propriá possui apenas um veículo oficial em 

uso da unidade para atender as suas demandas. Foram gastos R$ 9.116,92 com combustível e R$ 4.947,27 

com serviços de manutenção veicular, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Dados do veículo em 2018 – Campus Propriá 

MÊS 
VALOR GASTO COM 

COMBUSTÍVEL 
VALOR GASTO COM 

MANUTENÇÃO 
TOTAL DE KM 

RODADO 

JAN R$ 578,51 R$ 1.820,77 571 

FEV R$ 544,63 R$ 0,00 809 

MAR R$ 512,78 R$ 0,00 997 

ABR R$ 862,70 R$ 0,00 1452 

MAI R$ 478,65 R$ 0,00 1045 

JUN R$ 501,84 R$ 1.942,00 675 

JUL R$ 895,09 R$ 383,00 1247 

AGO R$ 1.041,52 R$ 571,50 789 

SET R$ 890,11 R$ 0,00 2001 

OUT R$ 1.267,52 R$ 0,00 2887 

NOV R$ 776,18 R$ 230,00 1939 
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DEZ R$ 767,39 R$ 0,00 1302 

TOTAL 
R$ 9.116,92 R$ 4.947,27 15714 

R$ 14.064,19 R$ 0,895/km rodado 

 

Vale ressaltar que a utilização do veículo pelo Campus Propriá é estritamente ligada à agenda de 

atendimento das demandas do ensino ou no suporte às atividades administrativas, sendo vedada a 

utilização diversa do interesse público. 

5. COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

 

A Coordenadoria de Licitações (COLIC) tem como objetivo gerir os processos licitatórios do 

campus. Sabe-se que previamente às obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e 

locações da Administração Pública, contratadas com terceiros, deve-se ocorrer uma licitação, a fim de que 

se obtenha a proposta mais vantajosa e seja garantido o princípio constitucional da isonomia, no qual todos 

são iguais perante a lei (Art. 2º e 3º da Lei 8.666/1993). 

A esse respeito, a COLIC do Campus Propriá cumpriu o seu papel, executando, dentre as 

modalidades e procedimentos previstos nas legislações vigentes: dispensa, pregão eletrônico (participação 

em licitação e adesão à ata de registro de preços), 70 processos licitatórios foram abertos, dos quais 40 

foram concluídos, representando 57% do total. 

 

 

Figura 4: Situação dos processos de licitações em 2018 – Campus Propriá 
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Predominam dentre os processos licitatórios aqueles que o campus efetuou Adesão à Ata de 

Registro de Preço, a denominada “carona”, com 36 processos, representando 51% do total de processos 

abertos. 

Em seguida, aparecem os processos de solicitação manifestação de interesse na licitação de outro 

campus (participação em licitação), somando 28 processos. Os demais são por inexigibilidade, dispensa ou 

pregão.  

 

Figura 5: Licitações por modalidade em 2018 – Campus Propriá 

 

A modalidade com maior demanda de recursos orçamentários foi Participação à Ata de Registro de 

Preço, seguida pela de Adesão e das demais modalidades de Licitação, conforme tabela e gráfico 

seguintes: 
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Figura 6: Valores das licitações por modalidade 

 

Tabela 5: Valores das licitações por modalidade 

Tipo Valor 
% dos gastos por 

modalidade 

Participação em Licitação R$                   30.310,28 48,3% 

Licitação por adesão R$                   28.363,26 45,2% 

Dispensa de Licitação R$                     4.025,00  6,4% 

TOTAL R$                   62.698,54 100% 

 

6. COORDENADORIA DE CONTRATOS 

 

A Coordenadoria de Contratos (COC) tem a responsabilidade de gerir os contratos firmados pelo 

campus. São eles que, após concluídos os processos licitatórios pertinentes, esclarecem os direitos e 

deveres das partes interessadas, estabelecendo um acordo com cláusulas previstas em legislação (Lei 

8.666/1993). 

As contratações planejadas para o exercício de 2018 foram concluídas com uma ressalva apenas: a 

renovação do contrato de prestação de serviço de manutenção predial não obteve êxito, tendo em vista que 

a empresa contratada apresentava pendências fiscais impeditivas de renovação contratual. 

A categoria mais representativa foi a locação de mão de obra, cujo montante contratado equivale a 

65% de todos os contratos. Isto deve-se ao valor contratado nos serviços de vigilância armada e 



 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 

CAMPUS PROPRIÁ 
Rua Rotary, 330, Centro, Propriá/SE, CEP 49.900-000 - (79) 3711-3274/3272 

 

 
23 

desarmada, que incluem tanto a sede provisória quanto ao terreno da obra do campus definitivo. O campus 

possui, atualmente, 09 terceirizados, sendo 06 (oito) vigilantes, 02 (dois) auxiliares de limpeza, e 01 (um) 

motorista. 

Tabela 6: Contratos vigentes em 2018 – Campus Propriá 

Nº CONTRATOS DO IFS/CAMPUS PROPRIÁ 
VALOR EFETIVADO 

EM 2018 

01 Serviço de manutenção predial R$                  18.074,65 

02 Serviço de Internet R$                  41.246,97 

03 Serviço de malote e postagem R$                    1.831,05 

04 Serviço de água e esgoto R$                  17.198,67 

05 Serviço de aluguel R$                120.000,00 

06 Serviço de manutenção veicular R$                    4.947,27 

07 Serviço energia elétrica R$                  58.222,38 

08 Serviço de publicação oficial R$                    1.453,76 

09 Serviço de limpeza R$                  61.528,87 

10 Serviço de motorista R$                  35.353,44 

11 Serviço de outsourcing de impressão R$                    6.133,98 

12 Serviço de vigilância R$                371.032,44 

13 Serviço de abastecimento de frota R$                    9.116,92 

TOTAL R$                746.140,40 

 

As demandas contratuais do Campus Propriá revelam quão grande é a relevância deste setor no 

funcionamento da unidade. Os contratos requerem muito cuidado na gestão e acompanhamento de sua 

execução, a fim de garantir que não haja desperdícios de recursos públicos. Para tanto, a unidade conta 

com fiscais de contratos, exigidos por lei, que devem fiscalizar e relatar à Administração todas as 

irregularidades ou condições não previstas nos termos contratuais.  

O Campus Propriá tem buscado, através de levantamento de demandas setoriais e análise do 

crescimento da unidade, planejar suas ações a fim de que todas as necessidades sejam alcançadas dentro 

das previsões legais e em tempo hábil. No setor de contratos não é diferente. Os gestores estão atentos 

aos anseios do campus e às necessidades de serviços e aquisições que garantam uma melhoria dos 

serviços prestados à sociedade. Com a expansão do campus, certamente, novos contratos serão 

demandados e a gestão buscará os recursos orçamentários necessários a sua efetivação. 
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7. COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

A Coordenadoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (CCOF) tem a função de coordenar, 

orientar e executar as atividades de movimentação orçamentária, financeira e contábil do campus. Um dos 

setores muitos importantes para gerência de administração, dentre o rol de suas atividades, estão 

atividades que servirão para concretizar compras, firmar contratos, pagar fornecedores e auxílios aos 

alunos, por exemplo. Além disso, a CCOF auxilia a gestão na tomada de decisões, principalmente no que 

diz respeito à alocação de recursos, execução financeira e nos procedimentos de natureza contábil. 

Para 2018, os recursos orçamentários do Campus Propriá, previstos na Matriz LOA, após 

aprovação pelo Governo Federal, foram descentralizados pela Reitoria ao campus os seguintes valores: 

 

Tabela 7: Execução do orçamento em 2018 – Campus Propriá 

OBJETIVO DA DESPESA RECEBIDO EMPENHADO 
TOTAL EMPENHADO EM 

RELAÇÃO AO RECEBIDO (%) 

FUNCIONAMENTO R$ 819.809,13  R$ 819.809,13  100% 

CAPACITAÇÃO R$ 7.251,87  R$ 7.251,87  100% 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL R$ 101.598,00                           R$ 101.598,00                           100% 

CAPITAL R$ 23.832,24 R$ 23.832,24 100% 

TOTAL R$ 952.491,24  R$ 952.491,24  100% 

Fonte: Matriz LOA 2018 e dados SIAFI 

 

Com a crise política e consequentemente orçamentária e financeira enfrentada pelo país, repercutiu 

nas ações de toda a Administração Pública Federal. A gestão priorizou os contratos continuados de forma 

cautelosa, e ajustando de acordo com as necessidades; e em relação as compras, foram adotadas de forma 

rigorosa e sustentável. A gestão planejou as despesas anuais, priorizando a garantia de execução de todos 

os contratos de serviços continuados. 

No início do ano foi feito um planejamento para o ano de 2018, foi com base nos 80% da LOA, por 

causa do corte anunciado de 20% no início do ano, porém a Reitoria no final do ano descentralizou esse 

saldo. Ou seja, as despesas foram planejadas considerando somente os 80% da LOA. 

Outros fatos ocorreram como o da empresa de prestação de serviço de limpeza, que não renovou o 

contrato e por problemas de natureza fiscais, o que impossibilitou a renovação.  

A gestão reduziu o contrato de vigilância, considerando também a retomada da construção do 

campus, ocasionando a redução de um posto do contrato. 
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Em relação ao orçamento para as outras naturezas de despesas, inclusive para aquisição de 

materiais de consumo (expediente, limpeza, água etc.) para continuidade das atividades no campus. 

Tabela 8: Orçamento descentralizado ao Campus Propriá em 2018 

OBJETIVO DA DESPESA 
PREVISÃO DA 
MATRIZ LOA 

2018 

ORÇAMENTO 
RECEBIDO 

EM 2018 
% 

FUNCIONAMENTO R$ 1.039.380,73 R$ 819.809,13 78,87% 

CAPACITAÇÃO (diárias + 
passagens) 

R$ 15.264,33 R$ 7.251,87 47,51% 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL R$ 77.350,00 R$ 101.598,00 131,00% 

CAPITAL R$ 0,00 R$ 23.832,24 - 

TOTAL R$1.131.995,06 R$ 952.491,24 84% 

Fonte: Matriz LOA 2018 e dados SIAFI 

 

O Recurso da Assistência Estudantil recebido, foi 31% a mais que o previsto na LOA, graças ao 

remanejamento dos recursos de funcionamento, visto a importância das ações direcionadas aos discentes, 

garantindo assim, um melhor atendimento e concretização do que foi planejado. Houve algumas anulações 

de empenhos em virtude dos alunos que perderam suas bolsas ao longo do ano letivo por descumprimento 

das cláusulas editalícias e políticas de permanência dos programas. 

Tabela 9: Detalhamento da execução orçamentária de custeio em 2018 

Despesas de custeio 

Contratações Valor em R$ % do gasto   

Vigilância               371.250,11  44,89% 

 Locações de imóveis               120.000,00  14,51% 

 Demais gastos de custeio                 50.942,14  6,16% 

 Limpeza                 65.574,16  7,93% 

 Energia                 61.970,00  7,49% 

 Apoio administrativo - Motorista                 60.742,30  7,34% 

 Internet                 41.569,91  5,03% 

 Diárias e passagens (Funcionamento)                  15250,47 1,84% 

 Diárias e passagens (capacitação)                    7.251,87  0,88% 

 Água                 16.000,00  1,93% 

 Material de expediente                    9.510,04  1,15% 

 Manutenção em automóveis                    5.000,00  0,60% 

 Publicidade Oficial                    2.000,00  0,24% 

 
   

 Total               827.061,00  100,00%   
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Fonte: SIAFI  
    

 

Figura 7: Detalhamento das despesas gerais de custeio em 2018 

 

Em relação as despesas de custeio, estas com a maior participação no orçamento, destacamos as 

despesas com: vigilância e locação do prédio, estas que consumiram uma maior fatia do orçamento do 

campus. Quanto aos demais gastos de custeio, esses envolvem: Despesas com locação de impressoras, 

serviços de correspondências e combustível etc. 

Tabela 10: Detalhamento das despesas de capital em 2018 

Detalhamento despesas de capital 

  valor em R$ % do gasto 

Aquisição de material permanente                 23.832,24  100% 

   Total                 23.832,24  100,00% 

Fonte: SIAFI 
   

As despesas de capital, conforme tabelas apresentadas acima, não estavam previstas na LOA, 

porém a reitoria descentralizou no último trimestre de 2018 os recursos na medida que foram solicitados 

pela Gestão do Campus, onde realizou 100% do que foi descentralizado.  

Por fim, a execução financeira do Campus Propriá encerrou o ano com dados satisfatórios, 

atingindo 84% da matriz LOA do campus, buscando manter o bom funcionamento e reduzindo custos no 

geral.  
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GERÊNCIA ENSINO 

 

A Gerência de Ensino (GEN) está diretamente subordinada à Direção Geral, sendo responsável por 

planejar, coordenar, executar e controlar as ações de ensino voltadas às distintas modalidades da educação 

profissional e àquelas de apoio ao discente, de acordo com as diretrizes da Diretoria de Assuntos Estudantis 

da Reitoria (DIAE) e Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). 

No campus Propriá, a oferta de ensino ocorre no nível técnico subsequente, com os cursos de 

Redes de Computadores e Manutenção e Suporte em Informática, na formação inicial e continuada e com 

os cursos de extensão. Ao longo do ano letivo, diversas atividades pedagógicas e atendimentos à 

comunidade acadêmica são realizados com o propósito de não apenas contribuir na formação do 

profissional, mas também nas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

A concretização das ações do setor de ensino é resultado do envolvimento e dedicação da equipe 

docente e técnica ligada tanto ao ensino como aos setores administrativos, que buscam, conjuntamente, 

discutir e promover estratégias ligadas ao ensino-aprendizagem a fim de garantir a permanência e êxito dos 

estudantes no campus.   

Deste modo, o presente relatório será composto pelas atividades realizadas pela Gerência de 

Ensino (GEN) do IFS/CPR e suas respectivas coordenadorias para o ano civil de 2018. 

 

Tabela 11: Início e término dos semestres letivos 

Semestre Início Final 

2018.1 17/01/2018 19/06/2018 

2018.2 11/07/2018 07/12/2018 

 

No ano de 2018, o Campus Propriá ofertou 145 (cento e quarenta e cinco) vagas para o curso 

técnico subsequente em Manutenção e Suporte em Informática e 120 (cento e vinte) para o curso FIC 

Programador Web. O ano também foi marcado pela realização de formatura das turmas do curso de Redes 

de Computadores e Manutenção e Suporte em Informática. 

No decorrer do ano, foram realizadas doze reuniões ordinárias com os servidores ligados à 

Gerência de Ensino, devidamente registradas em atas assinadas pelos presentes nelas. 

 

Tabela 12: Reuniões marcadas pela Gerência de Ensino no ano de 2018 

Reunião Data 

Ordinária 12/01/2018 

Ordinária 06/02/2018 
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Ordinária 07/03/2018 

Ordinária 05/04/2018 

Ordinária 07/05/2018 

Extraordinária 15/05/2018 

Ordinária 20/06/2018 

Ordinária 05/07/2018 

Ordinária 09/08/2018 

Ordinária 11/09/2018 

Ordinária 11/10/2018 

Ordinária 13/11/2018 

Ordinária 05/12/2018 

  

 De acordo com o Regimento Interno de Campus Propriá, a estrutura da Gerência de Ensino 

compreende as seguintes assessorias, coordenadorias e núcleos, as quais desenvolve suas atividades em 

articulação:  

 

GERÊNCIA DE ENSINO (GEN): 

 - Assessoria Pedagógica (ASPED) 

 - Coordenadoria de Ensino a Distância (CEAD) 

 - Coordenadoria de Pesquisa e Extensão (COPEX) 

 - Coordenadoria de Biblioteca (COBIB) 

 - Coordenadoria de Registro Escolar (CRE) 

 - Coordenadoria de Controle Docente e Discente (CCDD) 

 - Coordenadoria de Saúde Escolar (COSE) 

 - Coordenadoria de Assistência Estudantil (COAE) 

 - Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) 

 - Núcleo de Apoio ao Estágio (NAE) 

 - Coordenadoria de Informática (COINF)  
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1. ASSESSORIA PEDAGÓGICA (ASPED) 

 

Assessoria pedagógica sob a subordinação da Gerência de Ensino, que tem como prerrogativa 

técnica a de realizar o acompanhamento do estudante em toda a sua vida acadêmica, bem como ser a 

coparticipante no planejamento de ações que visem a permanência e êxito do estudante. Também tem sua 

participação na construção de propostas de cursos, sejam eles permanentes ou pontuais, contribuindo 

assim com as atividades de assessoria pedagógica do campus. 

Dentre os objetivos há o de zelar pela permanência e êxito do estudante na instituição, através do 

monitoramento de dados, a princípio, quantitativos em relação à evasão, reprovação e frequência. Dados 

obtidos através do SIGAA e da emissão de encaminhamentos pelos docentes à ESPED. 

Também dentre os objetivos destaque para o de intervir no processo de construção do saber a partir 

de orientações e apoio pedagógico aos alunos no contato direto em visita às salas de aula e individualmente 

por meio de conversas no setor ou por contato telefônico. 

Dentre as ações junto a estudantes no ano de 2018, destaque para: 

a) Semana Acadêmica Campus-Propriá; 

b) Acolhimento aos novos e veteranos estudantes; 

c) Conversando Sobre; 

d) Participação em ventos externos a instituição; 

e) Jornadas pedagógicas; 

f) Workshop de Segurança de Informação; 

g) Curso de Extensão de Música do Campus Propriá; 

h) Curso de Extensão de Matemática e Física - Campus Propriá; 

I) Curso Básico (PORTUGUÊS/MATEMÁTICA). 

A IV Semana Acadêmica (SEMAC) ocorreu entre os dias 21 a 25 de maio de 2018. Nesse evento foi 

disponibilizado aos estudantes e público externo: oficinas, minicursos e a exposição de trabalhos 

acadêmicos (pôster e painel). Seu público foi majoritariamente o estudante com a participação de todos os 

períodos dos dois cursos regulares do campus e no MEDIOTEC. Também teve a participação de servidores 

como ouvintes. 

Neste evento as inscrições foram via plataforma do Sispubli (Sistema de Publicações do IFS). O 

evento teve como coordenadora a professora Msc. Josiane de Nazaré Silva Lopes. 

O acolhimento (AcolhIfs) é um trabalho de recepção dos estudantes novos e dos veteranos. Nessa 

recepção é feito a apresentação de toda a instituição desde o seu corpo funcional até as diretrizes que são 

utilizadas para nortear quanto a procedimentos, por exemplo, de abono de faltas ou revisão de avalições 

pelo discente. Para a execução dessa atividade tanto novatos quanto veteranos estiveram juntos num 

primeiro momento com vistas a integração social entre os participantes. Num segundo momento as ações 
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foram distintas para atender a necessidades distintas dos estudantes naquele novo tempo. 

Para isso atividades como: apresentação da casa, descrevendo nossos objetivos e fins 

institucionais fizeram parte dessa ação. Essa atividade teve como objetivo o de possibilitar ao novo 

estudante uma apresentação física de setores e seus respectivos corpos funcionais com um boas-vindas e 

a apresentação sobre os direitos e os deveres dos estudantes registrados no Regulamento da Organização 

Didática (ROD), palestras sobre o mercado de trabalho e orientação de carreira, entre outras atividades. 

Essa ação fora realizada nos dois turnos em que a instituição opera com o desenvolvimento 

acadêmico (tarde e noite). 

Conversando Sobre e Bibliocine. São que visaram a discussão sobre temas apontados pelos 

discentes e que estes se fizeram importante compreender como as temáticas estão sendo tratadas de forma 

ampla como também dentro da instituição a qual fazem parte. Temas como; etnia; sexualidade; lazer e 

gênero foram alguns dos temas tratados. A participação teve como recurso didático-pedagógico a literatura, 

o cinema e os relatos de vivências e experiências trazidas à baila pelos discentes. Essa troca de vivências 

possibilitou a revisão de concepções e acepções sobre o discorrido e então a reavaliação de conceitos 

éticos e morais já em desenvolvimento e aplicação pelos participantes. 

Participação em eventos externo a instituição. No ano em descrição os estudantes tiveram 

participações em eventos distintos realizados por instituições como a UFS e a UNIT. 

Na universidade Federal participaram na exposição de painel com alunas do terceiro período, como 

o tema: “Utilização da computação desplugada como metodologia para ensinar conceitos computacionais 

em escolas públicas do município de Propriá", no qual 

Os alunos são convidados a aprender sobre como os códigos binários ajudam no processamento de 

dados do computador. As alunas do IFS Campus Propriá, foram Adja Maíra e Paloma da Hora, expuseram o 

trabalho desenvolvido com a professora Msc. Josiane Lopes. Na UNIT os estudantes participaram do 

evento “XVIII ERBASE - Escola Regional de Computação Bahia Alagoas–Sergipe”. Nesse evento as trocas 

de experiências foram a singularidade entre os participantes. Alunas e alunos do Campus Propriá relataram 

a imensa satisfação que tiveram ao estarem participando do referido evento. Disse uma das estudantes “o 

ERBASE estimulou ainda mais o interesse pela área da computação, pois pode conhecer mais 

possibilidades oferecidas para os profissionais da informática”. 

Jornada Pedagógica. Ação que tem como objetivo a discussão a respeito de ações didático-

pedagógicas entre os docentes e a equipe multidisciplinar do campus. A primeira ocorreu no início do ano 

letivo de 2018. Foram dois dias de atividades em que temas como motivação troca de experiências com 

relação a didática seus desafios e possibilidades como também o contexto do ensino técnico 

profissionalizante com ênfase no IFS. 

Na edição de 2018/02, a jornada foi realizada em com o formato único (em que os campi 

participariam todos num único dia) e nos campi especificadamente. Em Propriá, as discussões perpassaram 

pelo discurso docente e perspectiva discente no IFS. Nesse momento pode-se discutir sobre as percepções 
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docentes a respeito do ensino técnico profissionalizante a perspectiva discente no mesmo caminho. Iniciou-

se pela história do Ensino técnico no Brasil e seguiu-se pela sua estruturação e desenvolvimento em 

Sergipe e em particular o Baixo São Francisco. 

Sobre o evento Workshop de Segurança de Informação. Este esteve sob o comando do professor 

Msc. Cleberton. Este trouxe convidado externo a instituição para dialogar sobre as possibilidades de manter 

a seguridade da informação nas diferentes redes existentes. Teve a participação de alunos de todos os 

períodos. 

Três cursos de extensão foram disponibilizados a comunidade acadêmica externa a ela. Foi o curso 

de música, o curso de matemática e o de física. Cursos ofertados duas vezes no ano de 2018. Primeiro e 

segundo semestre respectivamente. 

O curso básico de matemática. Essa ação foi devido à observância por parte dos docentes e equipe 

pedagógica da retomada de conceitos básicos na área em tela. Esse teve um direcionamento bem diferente 

do mencionado a seguir, pois foi exclusivo aos estudantes do campus que mantinham baixo rendimento nas 

disciplinas com cálculos. Realizado entre 19/03/2018 a 24/04/2018. As aulas foram ministradas pelo 

servidor Gustavo Barros Costa. 

Os cursos que abarcaram áreas das licenciaturas (matemática e física) tiveram a coordenação 

também da professora Msc. Joseane Lopes e, como docentes, os servidores Flávio Fontes Fraga licenciado 

em matemática e o servidor Ângelo dos Santos Santana, licenciado em física. Estes tiveram a duração de 

um mês. Aulas foram realizadas no período matutino. Cada uma das áreas ocorria em dias distintos. Esses 

dois cursos foram para embasar os alunos para sua participação no ENEM. Realizado entre 01/10/2018 a 

31/10/2018. 

Ao longo do 1º e 2º semestre do ano de 2018 registramos os seguintes quantitativos: 

- Na relação direta com o discente: 

· Visitas domiciliares: 04; 

· Recepção de encaminhamentos pelo docente: 07 

· Atendimento no setor por livre busca estudantil: aproximadamente 20 estudantes; 

· Contato via voz (telefone): 21; 

· Contato via meio eletrônico (e-mail): 21; 

· Visitas às salas de aula para informes: 08; 

· Visitas às salas de aula para comunicações de ordem disciplinar: 05; 

· Trabalho orientado e estudo orientado: 01 

- Na relação indireta com o discente: 

· Reunião de acompanhamento e monitoramento tendo o docente como instrumento de 

captação de dados: 04; 

· Reuniões para planejamento de ações pedagógicas com caráter instrucional (jornada 

pedagógica): 02; participação de 09 docentes. 
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· Reunião de Conselho de Classe (não deliberativo): As reuniões propostas foram traduzidas 

por encontros com os docentes na modalidade informal do ponto de vista massivo, mas sim 

sob o viés qualitativo independente da predefinição desses encontros, assim sendo, sempre 

que houve necessidade de intervenção pelo pedagogo identificado ou pelo docente, ambos se 

reunião para tratar das questões pertinentes. Assim sendo, fora um total de 28 encontros com 

todos os docentes o período de um ano. 

· Reuniões com os integrantes da Comissão Permanente de Monitoramento do Plano 

Estratégico Institucional para a Permanência e Êxito dos Estudantes no IFS, no âmbito do 

campus Propriá: 01. Nessa reunião fora oficializado a construção do projeto “compartilhando 

saberes”. Nessa proposta fora selecionado, por meio de edital, 55 estudantes entre partilha dor 

e participante. O total de vagas ofertado fora de 46. 32 discentes se colocaram com 

partilhadores e 32 como participante. Estes por se encontrarem com médias abaixo de 6,0. O 

êxito dessa proposta foi o de possibilitar com que todos os participantes conseguissem 

alcançar a nota igual ou superior a 6,0. Saliente-se que a distorção entre o número de vagas e 

quantidade de inscrições deferidas se dá somente porque uma dupla será beneficiada pelo 

pagamento de bolsa. Isso quer dizer que, independente de quantas participações estejam 

partilhador e participante, somente por uma participação será beneficiado quando atingido os 

objetivos da ação. 

 

2. COORDENADORIA DE ENSINO À DISTÂNCIA (CEAD) 

 

Ainda não foi implantada no campus. Entretanto, o curso MédioTec foi ofertado na modalidade à 

distância e concluído no ano de 2018 com 50 alunos. 

 

3. COORDENADORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO (COPEX)  

 

Subordinada à Gerência de Ensino, é responsável por planejar, coordenar e supervisionar a 

execução das atividades de pesquisa e extensão do campus, em consonância com as diretrizes da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Extensão.  

Os seguintes projetos foram desenvolvidos, e alguns ainda estão, pelo corpo docente: 

 

Profa. Josiane de Nazaré Silva Lopes 

Título: Conhecendo a Computação Desplugada e Scratch 

Programa: IFS Voluntário – Extensão 

Área: Ciência da Computação 
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Subárea: Informática 

Vigência: Maio/2017 – novembro/2017 

 

Profa.: Josiane de Nazaré Silva Lopes e Profa. Danielle Amaral Menéndez 

Título: Utilizando o Scratch no processo de ensino-aprendizagem de programação para o 

desenvolvimento de jogos educacionais. 

Nº de edital: 06/2016 

Empresa de fomento: Fapitec/CNPQ 

Início/término: 12/2016 a 11/2017  

 

Prof. José Augusto Andrade Filho 

1- Edital 30/2016/PIBEX/PROPEX/IFS - Criação De Website Para Divulgação E Exposição Da Marca, 

Produtos E Ações Desenvolvidos Na Ilha Mem De Sá - (Alunos do Campus Aracaju). 

2- Edital 15/2016/PROPEX/PIBITI/IFS - IMUNEWARS: Uma Nova Abordagem Metodológica para o Ensino 

de Sistemas Imunológicos, Utilizando Plataformas Mobile e a Engine Unity3D- (Alunos do Campus Aracaju) 

3- Edital 14/2016/PROPEX/PIBIC/IFS - Predição de Resultados de Eventos Esportivos Considerando 

Resultados Históricos e Outras Variáveis - (Alunos do Campus Propriá) 

4- Edital 23/2016/PROPEX/PIBITI2/IFS - Armazenamento 3 Validação de comprovações para 

Gerenciamento e Pontuação do Currículo Lattes- (Alunos do Campus Aracaju) – Co-orientador 

5- Edital 20/2016/PROPEX/PTA/IFS - Desenvolvimento de Dispositivos de Acessibilidade para Deficientes 

Visuais - (Alunos do Campus Propriá) 

6- Edital 20/2016/PROPEX/PTA/IFS - Desenvolvimento de Acessório de Localização em Ambientes Internos 

para Deficientes Visuais utilizando Arduino e RFID - (Alunos do Campus Propriá) – Co-orientador 

 

Pesquisador (a): Gabriela Regina Dantas Santos 

Título: Educação especial inclusiva no Ifs Campus Propriá 

Tipo: Pesquisa Programa: PPTAE Início/término: De 05/09/2018 à 22/07/2019 

Pesquisador (a): Graziela Lins Santos 

Título: Coletivo IFS: solidariedade e ensino prático 

Tipo: Extensão Programa: PPTAE Início/término: De 02/05/2018 à 02/03/2019 

 

4. COORDENADORIA DE BIBLIOTECA (COBIB) 

 

Diretamente subordinada à Gerência de Ensino, é responsável por administrar o acesso e o uso do 

acervo, fontes de informação e pesquisa nas bases de dados, em consonância com as diretrizes da 
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Diretoria Geral de Biblioteca (DGB). 

A Biblioteca Florival Santos, do Campus Propriá, permaneceu realizando o projeto da "Bibliotroca" 

durante o ano de 2018. Houve também modificação no layout com o intuito de atender as necessidades dos 

docentes e discentes com inclusão de mesas de estudos e terminais para pesquisa.  

Em seguida, apresentam-se as estatísticas da Biblioteca Florival Santos, ilustradas nas tabelas 

abaixo: 

Tabela 13: Estatística de inclusão de material 

Inserção de material bibliográfico – 2018 

Período 
Quantidade de 

títulos 

Quantidade de 

exemplares 

jan 1 1 

fev 32 106 

mar 12 44 

abr 2 2 

mai 7 14 

jun 0 0 

jul 25 90 

ago 27 115 

set 3 5 

out 5 28 

nov 33 78 

dez 33 70 

Total/18 179 553 
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Tabela 14: Estatística mensal de empréstimos realizados 
 

Empréstimos 

Período Quantidade 

janeiro  9 

fevereiro 28 

março 47 

abril 76 

maio 36 

junho 34 

julho 41 

agosto 68 

setembro 80 

outubro 51 

novembro 25 

dezembro 7 

Total/18 502 

 

Tabela 15: Formação do acervo 

 
Recursos informacionais 

Material Título Exemplar 

Livros 172 536 

DVDs e CDs 4 4 

Recursos eletrônicos 0 0 

Periódicos 2 12 

Audiolivro 1 1 

Total/18 179 553 

 

Tabela 16: Estatística geral do acervo 

 
Quantitativo do acervo 

Material 2014 2015 2016 2017 2018 

Livros  21 1089 372 315 536 

Periódicos 1 1 9 7 12 

Folhetos 16 1    

CDs e DVDs  27 10 8 4 

Audio livros  201   1 

Total 38 1319 391 330 553 

    Total/18 2631 
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5. COORDENADORIA DE REGISTRO ESCOLAR (CRE) 

 

A Coordenadoria de Registro Escolar (CRE), diretamente subordinada à Gerência de Ensino, é 

responsável pelo recebimento, controle, verificação, registro e guarda da documentação acadêmica dos 

discentes do campus.  

O atendimento ao público externo é voltado para prestação de informações sobre os cursos existentes 

no Campus, editais, realização de inscrições e matrículas e todos os esclarecimentos sobre a atuação 

acadêmica do Campus Propriá, seja de forma presencial ou por telefone. Já o atendimento interno fornece 

suporte e orientação aos alunos e professores, prestando esclarecimentos acadêmicos de acordo com o 

Manual de Rotinas e Procedimentos da CRE, Regulamento de Organização Didática (ROD), Regimento 

Interno, o Sistema Acadêmico e os Princípios Éticos concernentes ao serviço Público. 

Entre os principais esclarecimentos e atendimentos aos discentes, os mais frequentes são: 

- Segunda chamada de prova; 

- Justificativa de faltas; 

- Declarações de matrículas; 

- Mudanças de turno; 

- Exame de proficiência; 

- Ementa de disciplinas; 

- Histórico escolar parcial e final; 

- Cancelamento de curso 

 

No que diz respeito ao número de matrículas em 2018, o campus Propriá apresentou o seguinte 

quadro, conforme tabela 8: 

 

Tabela 17: Número de matrículas por curso 

 
Cursos Turno 2018.1 2018.2 TOTAL 

Manutenção e Suporte em Informática Vespertino 26 13 39 

Manutenção e Suporte em Informática Noturno 31 36 67 

FIC Matutino - 13 13 

TOTAL 119 

 

Todas as informações de matrícula dos estudantes estão registradas no Sistema Acadêmico. As 

informações das turmas dos cursos técnicos subsequentes estão no SIGAA, enquanto a turma do FIC tem 

seus dados no Q-Acadêmico. 

No tocante à Educação a Distância, a CRE deu assistência acadêmica aos alunos que fizeram 
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requerimentos com diversos pedidos, além de esclarecer dúvidas ou orientar como proceder no AVA.  

Em relação ao curso FIC de Programador Web, A CRE deu assistência e suporte aos alunos dos 

cursos do FIC no intuito de promover o desenvolvimento do curso, esclarecendo as respectivas dúvidas 

quanto ao Campus Propriá. 

6. COORDENADORIA DE CONTROLE DOCENTE E DISCENTE (CCDD)  

 

Diretamente subordinada à Gerência de Ensino, responsáveis pelo controle e orientação de ações de 

ensino dos docentes e controle disciplinar discente do campus. Formada apenas por uma técnica em 

assuntos educacionais. 

A Coordenadoria de Controle Docente e Discente, no âmbito do campus, desenvolveu atividades de 

acompanhamento e orientações sobre o lançamento de informações nos diários de classe, frequência, 

pessoalmente e via e-mail, além de auxiliar os docentes com a disponibilização de equipamentos e 

materiais necessários ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem, zelando pela manutenção e bom 

funcionamento dos mesmos.  

Além disso, a coordenadoria deu assistência a professores e estudantes durante as ações promovidas 

no decorrer do ano, em comissões de formatura e demais organizações de eventos ocorridos no campus. 

7. COORDENADORIA DE SAÚDE ESCOLAR (COSE) 

 

Diretamente subordinada à Gerência de Ensino, responsável por executar as ações referentes à 

saúde preventiva e curativa. Entretanto, esta coordenadoria não foi implantada no campus.  

 

8. COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (COAE) 

 

Diretamente subordinada à Gerência de Ensino, responsável pela gestão, operacionalização e 

promoção de programas e projetos relacionados à Assistência Estudantil, em consonância com as diretrizes 

da Diretoria de Assistência Estudantil (DIAE). 

A Assistência Estudantil, no Instituto Federal de Sergipe (IFS), possui como principal finalidade a 

permanência e o êxito dos estudantes regularmente matriculados, através do Programa de Assistência e 

Acompanhamento Estudantil – PRAAE, considerando os aspectos da Política Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), da Política de Assistência Estudantil do IFS (Resolução 37/2017/CS/IFS) e das 

Resoluções 45 e 51 aprovadas pelo Conselho Superior do IFS em 2015.  

 Desta forma, as ações realizadas pela equipe psicossocial da Coordenadoria da Assistência Estudantil 

(COAE), no ano vigente, estão elencadas abaixo, sendo baseadas no acompanhamento sistemático da 
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equipe. Por fim, salientamos a importância da avaliação dos projetos desenvolvidos e de um planejamento 

consistente que possa levar em conta as necessidades de projetos que corroborem com as atividades de 

ensino e com os anseios e expectativas da comunidade escolar. 

 AÇÕES REALIZADAS PELA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Reuniões Técnicas Interinstitucionais 

 08/01/2018 – Reunião com Assistentes Sociais 

 25/01/2018 - Reunião com Secretaria Municipal de Saúde 

 26/01/2018 - Reunião DIAE 

 02/02/2018 - Reunião dos psicólogos 

 22/02/2018 - Reunião com Secretaria Municipal de Saúde 

 23/02/2018 - Reunião com Assistentes Sociais 

 01/03/2018 - Reunião Coordenadora de Instituição de Ação Social  

 28/03/2018 – Reunião com Assistentes Sociais 

 09/04/2018 – Reunião com Assistentes Sociais 

 12/04/2018 - Reunião Secretaria Municipal de Assistência Social  

 27/04/2018 - Reunião dos Psicólogos 

 09/05/2018 - Reunião Secretaria Municipal de Assistência Social  

 10/05/2018 - Reunião na DR6 

 11/05/2018 – Reunião com Assistentes Sociais   

 14/05/2018 - Reunião Grupo de Pesquisa (NEPPEP) 

 22/05/2018 - Reunião Secretaria Municipal de Educação  

 30/07/2018 - Reunião dos Psicólogos  

 26/10/2018 - Reunião dos Psicólogos  

 05/11/2018 - Reunião Grupo de Pesquisa (NEPPEP) 

 06/12/2018 - Reunião dos Psicólogos  

 

Reuniões de planejamento 

 05/01/2018 - Reunião com a COAE 

 09/01/2018 - Reunião ACOLHIFS 

 10/01/2018 - Reunião Jornada Pedagógica 

 12/01/2018 - Reunião com a Gerência de Ensino 

 06/02/2018 - Reunião com a Gerência de Ensino 

 15/02/2018 - Reunião com a COAE 

 16/02/2018 - Reunião com a COAE 
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 06/03/2018 - Reunião do Conversando sobre. 

 07/03/2018 – Reunião com a Gerência de Ensino 

 16/03/2018 - Reunião com a COAE 

 05/04/2018 – Reunião com a Gerência de Ensino 

 06/04/2018 - Reunião com NAPNE 

 12/04/2018 - Reunião Conversando sobre 

 18/04/2018 - Reunião Comissão JAE 

 07/05/2018 - Reunião com a Gerência de Ensino 

 15/05/2018 – Reunião extraordinária com a Gerência de Ensino 

 15/05/2018 -  Reunião Conversando sobre 

 18/05/2018 - Reunião JAE (DIAE) 

 29/05/2018 - Reunião Comissão dos Festejos Juninos 

 04/06/2018 - Reunião JAE (DIAE) 

 04/06/2018 - Reunião Acolhifs e Jornada Pedagógica 

 06/06/2018 - Reunião Conversando sobre 

 07/06/2018 - Reunião NAPNE 

 11/06/2018 - Reunião NAPNE (DIAE) 

 15/06/2018 - Reunião NAPNE (DIAE) 

 18/06/2018 - Reunião JAE (Nossa Senhora da Glória) 

 19/06/2018 - Reunião Acolhifs 

 19/06/2018 - Reunião Jornada Pedagógica 

 20/06/2018 – Reunião com a Gerência de Ensino 

 05/07/2018 - Reunião com a Gerência de Ensino 

 02/08/2018 - Reunião COAE 

 09/08/2018 – Reunião com a Gerência de Ensino 

 11/09/2018 - Reunião com a Gerência de Ensino 

 21/08/2018 - Reunião Comissão Divulgação do Processo Seletivo  

 29/08/2018 - Reunião com o Comitê de Planejamento (COPLAN) 

 31/08/2018 - Reunião NAPNE (Estância) 

 01/10/2018 - Reunião NAPNE (Tobias Barreto) 

 11/10/2018 – Reunião com a Gerência de Ensino 

 18/10/2018 - DIAE INTINERANTE  

 25/10/2018 - Reunião COAE 

 31/10/2018 - Reunião PAT 2019 

 07/11/2018 - Reunião PAT 2019 
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 13/11/2018 -Reunião com a Gerência de Ensino  

 13/11/2018 - Reunião COAE 

 13/11/2018 - Reunião COAE 

 14/11/2018 - Reunião PAT 2019 

 05/12/2018 - Reunião com a Gerência de Ensino 

 

Promoção em palestras/atividades/cursos 

 16/01/2018 –Jornada Pedagógica 

 17/01/2018 - Acolhifs 

 18/01//2018 - Acolhifs 

 26/02/2018 - BIBLIOCINE 

 05/03/2018 - II Encontro de Assistência 

 20/03/2018 - Apresentação do Relatório de Gestão Anual 2017 

 09 A 11/04/2018 - Semana da Saúde IFS Propriá 

 24/04/2018 – Curso de Combate a incêndio 

 26/04/2018– Conversando Sobre - Política de Assistência 

 10/05/2018 - I Seminário Nacional de Educação Profissional 

 10/07/2018 – Jornada Pedagógica de Propriá 

 13/08/2018 - Comemoração do Dia do Estudante  

 21/08/2018 - Oficina sobre PCMs 

 24/08/2018 – Jornada de Assuntos Estudantis em Nossa Senhora da Glória 

 22/05/2018 - Conversando Sobre e Bibliocine 

 08/06/2018 - Café com Prosa (GADM) 

 14/06/2018 - IV Forró PIAU 

 03/08/2018 - Café com Prosa (GADM) 

 13/08/2018 - Atividade Dia do Estudante 

 21/08/2018 - Pré JAE 

 24/08/2018 - JAE GLÓRIA/PROPRIÁ 

 05/09/2018 - Viagem para divulgação do processo seletivo superior, subsequente e disciplinas 

isoladas na cidade de Neópolis. 

 30/10/2018 - Conversando Sobre 

 31/10/2018 - Reunião Projeto Coletivo IFS 

 13 e 14/11/2018 - Aplicação questionário de Saúde Mental no Estudante do IFS 

 20/11/2018 - Conversando Sobre e Bibliocine 

 04/12/2018 - Visita ao Museu de Sergipe 
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 10/12/2018 - Reunião Projeto Coletivo IFS 

 18/12/2018 - Oficina de Gestão e fiscalização de contratos (GADM) 

 

Reuniões em grupo: 

 22//01/2018 -. Reunião de orientação quanto aos procedimentos do Edital de Atualização 03/2018 

(Tarde) 

 25/01/2018 - Reunião de orientação quanto aos procedimentos do Edital de Atualização 

03/2018(Noite) 

 14/03/2018 - Reunião de Orientação do PRAAE, assinatura de termo de compromisso e 

recebimento de dados bancários (Atualização 2018/1) -Tarde e Noite 

 30/07/2018 - Reunião de Orientação quanto aos procedimentos do Edital de Atualização 

24/2018(Tarde e Noite) 

 17/08/2018 – Reunião de Orientação do PRAAE, assinatura de termo de compromisso e 

recebimento de dados bancários (Atualização 2018/1) -Tarde e Noite 

 11/09/2018 - Reunião de orientação quanto aos procedimentos para o Edital de Cadastramento 

29/2018(Tarde e Noite) 

 17/10/2018 - Reunião de Orientação do PRAAE, assinatura de termo de compromisso e 

recebimento de dados bancários (Cadastramento 2018) -Tarde e Noite 

 06/11/2018- Reunião de Orientação do PRAAE, assinatura de termo de compromisso e recebimento 

de dados bancários (Cadastramento –EXCEDENTES 2018) - Tarde e Noite 

 

Visitas Institucionais 

 

 06/04/2018 - Visita de divulgação do processo seletivo  

 12/04/2018 - Visita SEMAS, Casa LAR 

 06/06/2018 - Visita a associações de ação social (Coletivo IFS) 

 12/06/2018 - Visita à Secretaria Municipal de Educação (Coletivo IFS) 

 27/07/2018 - Visitas escolas da Rede Municipal de Ensino (Coletivo IFS) 

 05/09/2018 - Viagem para divulgação do processo seletivo superior, subsequente e disciplinas 

isoladas na cidade de Neópolis (Escolas, Unidades de saúde, CRAS, CREAS, Igreja, Instituto de 

Identificação, Centro Comercial. 

 01/11/2018 - Visita Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde de São Francisco- SE 

 20/11/2018 - Visitas escolas da Rede Municipal de Ensino (Coletivo IFS) 

 05/12/2018 - Visitas escolas da Rede Municipal de Ensino (Coletivo IFS) 

 11/012/2018 - Visitas associações de ação social (Coletivo IFS) 
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Ações Administrativas 

 22/01/2018 - Abertura do Edital de Atualização Cadastral do PRAAE nº 03/2018. 

 26/07/2018 - Abertura do Edital de Atualização do PRAAE nº 24/2018. 

 10/09/2018 - Abertura do Edital de Cadastramento nº 29/2018. 

 19/10/2018 - Abertura do Edital Partilhando Saberes Edital nº 32/2018. 

 29/10/2018 – Convocação dos excedentes do Edital nº 29/2018. 

 Quantidade de auxílios pagos aos alunos até dezembro de 2018: 723 auxílios. 

Tabela 18: Atividades técnicas da COAE 

Atividades Quantitativo 

Atendimento interdisciplinar em grupo (nº de participantes) 9 

Atendimento individual e/ou familiar (Serviço Social) 28 

Atendimento individual e/ou familiar (Psicologia) 47 

Visitas institucionais 76 

Visitas domiciliares 36 

Reuniões técnicas interinstitucionais 34 

Reuniões de planejamento 41 

Reuniões de Orientação PRAAE 68 

Promoção e participação de palestras/atividades/cursos 80 

Atendimento individual e/ou familiar (Serviço Social) 51 

Atendimento individual e/ou familiar (Psicologia) 25 

Visitas institucionais 7 

Total/18 502 

 

 

No ano de 2018, foram pagos aos estudantes o total de 723 auxílios, distribuídos entre: 

Permanência Estudantil, auxílio evento e bolsa Partilhando Saberes, de acordo com o que se segue: 

No corrente ano de 2018, foram pagos aos estudantes o total de 776 auxílios permanência 

estudantil, de acordo com o que se segue: 

 Referente ao Edital de Atualização Cadastral do PRAAE nº 03/2018, com 46 alunos deferidos, 

foram pagos 230 auxílios foram pagos entre os meses janeiro e maio, totalizando o montante de R$ 

35.750,00. 

 Referente ao Edital de Atualização do PRAAE nº 24/2018, com o total de 14 alunos deferidos, 70 

auxílios foram pagos entre os meses de julho e novembro, totalizando o montante de R$ 9.500,00. 
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 Referente ao Edital de Cadastramento nº 29/2018, com o total de 53 alunos deferidos e 

excedentes, 265 auxílios foram pagos entre os meses de agosto a dezembro, totalizando o 

montante de R$ 41.200,00. 

 Referente ao Edital Partilhando Saberes Edital nº 32/2018, com o total de 46 alunos deferidos, 46 

auxílios foram pagos no mês de dezembro, totalizando o montante de R$6.900,00. 

 Referente aos Auxílios eventos, 112 auxílios foram pagos durante o ano de 2018, totalizando o 

montante de R$ 2.875,00. 

Tabela 19: Auxílios pagos em 2018 

Editais 
Qtde de auxílios 

pagos em 2018 
Valor total pago 

Edital de Atualização Auxílio permanência 

03/2018 
230 R$ 35.750,00 

Edital de Atualização Auxílio Permanência 

nº 24/2018. 
70 R$ 9.500,00 

Edital de Cadastramento Auxílio 

Permanência  nº 29/2018. 
265 R$ 41.200,00 

Auxílios evento 112 R$ 2.875,00 

Partilhando saberes edital  nº32/2018 46 R$ 6.900,00 

 

9. NÚCLEO DE APOIO AO ESTÁGIO (NAE) 

 

Diretamente subordinado à Coordenadoria de Assistência Estudantil, é responsável pelo 

acompanhamento da prática de estágios obrigatórios e não-obrigatórios em consonância com as diretrizes 

da Diretoria de Assistência Estudantil (DIAE). 

Nenhum aluno realizou estágio no ano de 2018. 

 

10.  COORDENADORIA DOS CURSOS TÉCNICOS 

 

Diretamente subordinada à Gerência de Ensino, a Coordenadoria de Informática (Coinf) é 

responsável por planejar, coordenar, executar e controlar as ações de ensino voltadas aos cursos da área 

de Informática do Campus Propriá. No ano letivo de 2018, esta coordenadoria gerenciou os seguintes 

cursos: (1) Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática; e (2) Formação Inicial e 

Continuada em Programação Web. 

Durante o ano letivo de 2018, a Coinf realizou cinco reuniões de coordenação para discutir com os 

docentes as questões pertinentes ao andamento dos cursos da área de informática do campus. A tabela 
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abaixoErro! Fonte de referência não encontrada. apresenta uma visão geral acerca das reuniões 

efetuadas pela Coinf durante o ano de 2018. 

 

Tabela 20: Reuniões ordinárias realizadas pela Coinf durante o ano letivo de 2018 

Reunião Data Finalidade 

1 31-01-2018 
Informes diversos 
Deliberação sobre oferta de curso superior de Gestão de TI  

2 21-03-2018 
Informes diversos 
Deliberação sobre oferta de curso FIC de Programação Web 
Deliberação sobre oferta de curso concomitante de Manutenção 

3 25-04-2018 
Informes diversos 
Deliberação sobre o horário das aulas do segundo semestre. 
Deliberação sobre a data de realização da festa junina do campus 

4 06-06-2018 
Deliberação sobre alterações no horário das aulas 
Balanço geral sobre a realização da IV Semana Acadêmica do 
Campus 

5 01-08-2018 

Informes diversos 
Deliberação sobre localização da sala dos professores 
Deliberação sobre o desenho curricular do curso superior de 
Gestão de TI 

 

Outra ação desempenhada pela Coinf diz respeito ao atendimento das diversas solicitações 

encaminhadas pelos estudantes via a abertura de processos na Coordenadoria de Registro Escolar. Sobre 

esse aspecto, a Coinf emitiu 109 pareceres para processos iniciados durante o ano letivo de 2018. A tabela 

acima apresenta uma visão geral acerca dos pareceres emitidos pela Coinf durante o ano de 2018. 
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Figura 8: Distribuição de pareceres emitidos pela Coinf durante o ano letivo de 2018 

 

Por fim, a Coinf participou das seguintes atividades: (1) construção do Projeto Pedagógico do Curso 

de Superior de Tecnologia de Gestão de TI, participando das reuniões da comissão de construção do projeto 

e; (2) planejamento e acompanhamento da IV Semana Acadêmica realizada entre os dias 21 e 24 de maio 

de 2018; e (3) construção de Pedidos de Compra de Material para a aquisição de materiais para as aulas 

práticas dos cursos de Manutenção de Computadores. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma, o presente relatório procura apresentar as atividades educacionais desenvolvidas pela 

equipe da Gerência de Ensino, idealizadas e implementadas para o crescimento do campus Propriá, no 

Baixo São Francisco e adjacências, de modo a contribuir no desenvolvimento pessoal e profissional de 

todos os envolvidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações e os dados apresentados neste relatório demonstram os caminhos realizados durante o 

ano de 2018 para o pleno funcionamento e consolidação do Campus Propriá, além de sua contribuição no 

desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade do Baixo São Francisco e adjacências.  

O trabalho realizado por cada setor e o empenho de todos os servidores foram fundamentais para a 

organização e realização das demandas do campus. Ao longo do ano, a equipe buscou não apenas 

estratégias para promover a permanência e êxito dos estudantes, mas as condições necessárias para a 

realização das aulas e demais atividades.  

Os recursos orçamentários foram executados pela Administração a partir do planejamento voltado 

ao discente, proporcionando à atividade fim da instituição a melhor estrutura com os recursos existentes. 

Prezando pela eficiência administrativa e em respeito aos preceitos legais. 

Apesar do Campus Propriá possuir apenas pouco mais de quatro anos o amadurecimento e 

fortalecimento das atividades administrativas e de ensino apresentam-se nos diversos indicadores 

elencados ao longo deste documento, por exemplo, aumento do número de matrículas, contratação de 

novos serviços de apoio administrativo, aquisição de acervo bibliográfico, pagamento de auxílio estudantil 

acima do inicialmente disposto no orçamento da instituição, acompanhamento contínuo com a equipe 

pedagógica e psicossocial. Enfim, as ações do campus estão dispostas à promoção da educação 

profissional, científica e tecnológica, juntamente com a formação cidadã, propiciando o desenvolvimento 

pessoal dos discentes, bem como o socioeconômico e cultural da região. 


