Revisado

PLANO DE AÇÃO ANUAL - 2021

CAMPUS AVANÇADO MARICÁ
Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Efetivar o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNEE) no campus
Avançado Maricá
Descrição do Objetivo: O campus Avançado Maricá não possui uma equipe completa de servidores das áreas multidisciplinares para compor o NAPNEE .
Assim, com este objetivo, espera-se executar as ações que possibilitem a estruturação deste núcleo de forma efetiva e completa em nosso campus.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 1
AÇÃO 1

Identificação de equipe preexistente

Resultado esperado: Formar a equipe inicial para a efetivação do NAPNEE

Área da gestão: Atendimento ao discente
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Janeiro de 2021
Final previsto: Março de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 1

Atividade: A identificação da equipe de servidores que já desempenham funções que podem agregar experiência na
efetivação do NAPNEE.

1

Justificativa da atividade: Alguns servidores atualmente já desempenham funções que são associadas àquelas referentes ao NAPNEE. A identificação
desta equipe e suas capacidades permitirá formar a base para a efetivação do NAPNEE.

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Fevereiro de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 1

Atividade: Agregar a estrutura e ações do NAPNEE a equipe de servidores identificada na atividade anterior.

2

Justificativa da atividade: Ao reunir a equipe que já atua no atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais na estrutura do
NAPNEE da-se a investidura necessária a sua sistematização.

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Março de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1
AÇÃO 2

Identificação das carências de pessoal e seus reflexos para a efetivação do NAPNEE

Resultado esperado: Mapeamento das carências específica de pessoal e seus efeitos sobre as atividades do NAPNEE

Área da gestão: Atendimento ao discente
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Março de 2021
Final previsto: Abril de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 2

OBJETIVO 1

Atividade: Identificação de equipe multidisciplinar existente em outros campi

1

Justificativa da atividade: A identificação da composição mínima do NAPNEE em outros campi servirá como base comparativa das necessidades do
campus Avançado Maricá

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 2

OBJETIVO 1

Atividade: Identificação das carências correlacionadas na equipe multidisciplinar no campus Avançado Maricá

2

Justificativa da atividade: A partir das funções relacionadas ao efetivo funcionamento do NAPNEE e da base de comparação referendada pela
atividade anterior poderemos traçar com mais efetividade as carências de pessoal na equipe multidisciplinar no campus Avançado Maricá

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

OBJETIVO 1
AÇÃO 3

Efetivação do NAPNEE a partir da readequação de funções e abrangência

Resultado esperado: Efetivo estabelecimento do NAPNEE

Área da gestão: Atendimento ao discente
Responsável pela Ação: Direção Geral e Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Maio de 2021
Final previsto: Maio de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 3

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 1

Atividade: Reorganizar as ações do NAPNEE baseado na equipe presente no campus Avançado Maricá

1

Justificativa da atividade: A reorganização das ações do NAPNEE possibilitam seu funcionamento , mesmo que ainda não plenamente, considerando a
ausência de equipe multidisciplinar completa no campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

OBJETIVO 1
AÇÃO 4

Buscar o diálogo com as instâncias do IFFluminense para a solução da questão de carência de pessoal

Resultado esperado: Solução da questão de carência na equipe multidisciplinar no campus

Área da gestão: Atendimento ao discente
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Abril de 2021

Final previsto: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 4

OBJETIVO 1

Atividade: Articular junto as instâncias do IFFluminense a solução da ausência de equipe multidisciplinar no campus
Avançado Maricá

1

Justificativa da atividade: A solução da falta de uma equipe multidisciplinar completa não pode ser garantida em nosso campus . Assim, a articulação
com as instâncias do IFFluminense, em particular as pró-reitorias e reitoria, possibilitará que esta discussão seja efetivamente pautada.

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 2

Estabelecer o núcleo de estágio e oportunidades para os alunos e egressos no âmbito do campus Avançado Maricá

Descrição do Objetivo: As recentes reformulações dos PPCs de nossos cursos integrados possibilitaram o encaminhamento dos discentes para o estágio
profissional. Ao mesmo tempo, depois de três ciclos formativos, já possuímos uma conjunto de egressos significativos. Assim, com este objetivo, pretende-se
estabelecer de forma efetiva e eficaz um núcleo de estágio e oportunidades no campus Avançado Maricá , alavancando a conexão entre nossa instituição e
as empresas de nossa região eampliando a preparação de nossos alunos para o mundo do trabalho.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 2
AÇÃO 1

Identificação de equipe para a formação do núcleo de estágio e oportunidades

Resultado esperado: Identificação de docentes para formação do núcleo

Área da gestão: Atendimento ao discente
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Fevereiro de 2021

Final previsto: Abril de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 2

Atividade: Identificação entre os docentes de equipe para a formação do núcleo de estágio e oportunidades

1

Justificativa da atividade: A composição completa da equipe envolverá a adesão de docentes que atuarão na captação de campos de estágio e no
acompanhamento da execução dos mesmos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Abril de 2021

OBJETIVO 2
AÇÃO 2

Formalização do núcleo de estágio e oportunidades no campus Avançado Maricá

Resultado esperado: Criação do núcleo de estágio e oportunidades no campus Avançado Maricá

Área da gestão: Atendimento ao discente
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Maio de 2021

Final previsto: Maio de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 2

OBJETIVO 2

Atividade: Ciação do núcleo de estágio e oportunidades no campus Avançado Maricá

1

Justificativa da atividade: A criação estrutural do núcleo de estágio e oportunidades no campus Avançado Maricá é etapa necessária para seu efetivo
funcionamento

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 2

ATIVIDADE 2

OBJETIVO 2

Atividade: Inclusão do núcleo de estágio e oportunidades no organograma do campus, com a aprovação pelo Conselho de
Campus

2

Justificativa da atividade: A mudança no organograma do campus possibilita a inclusão do núcleo de estágio e oportunidades efetivamente na
estrutura funcional do campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

OBJETIVO 2
AÇÃO 3

Promover uma aproximação das empresas da região de Maricá e entorno que possam ofertar estágio e
oportunidades para os alunos e egressos
Resultado esperado: Abertura de campos de estágio

Área da gestão: Atendimento ao discente
Responsável pela Ação: Núcleo de Estágio e Oportunidades
Início previsto: Maio de 2021

Final previsto: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 3

OBJETIVO 2

Atividade: Busca por empresas na região de Maricá que possam ofertar campo de estágio e oportunidade

1

Justificativa da atividade: A criação de uma rede de contatos e parcerias possibilitará a inclusão de nossos alunos e egressos em campos de estágio e
oportunidades de emprego

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 3

OBJETIVO 2

Atividade: Estabelecimento de parcerias e convênios com as empresas para oferta de estágio e oportunidade

2

Justificativa da atividade: A efetivação destas parcerias garantirá aos nossos alunos o acompanhameneto e segurança de efetivo ganho pedagógico
na prática de estágio

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 2
AÇÃO 4

Acompanhamento dos alunos efetivamente encaminhados ao campo de estágio

Resultado esperado: Acompanhamento dos estágios em andamento

Área da gestão: Atendimento ao discente
Responsável pela Ação: Núcleo de Estágio e Oportunidades
Início previsto: Maio de 2021

Final previsto: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 4

OBJETIVO 2

Atividade: Acompanhamento pedagógico dos alunos efetivamente encaminhados para estágio

1

Justificativa da atividade: As ações e funções desenvolvidas pelos alunos no campo de estágio passam necessariamente pelo acompanhamento
pedagogico dos mesmos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 3

Propor a implementação de cursos FIC associados aos eixos tecnológicos existentes no campus Avançado Maricá

Descrição do Objetivo: O campus Avançado Maricá ainda não realizou muitas experiências de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Contudo, a
recepção das ações já realizadas, assim como, o horizonte de desenvolvimento regional demonstram a necessidade e a boa aceitação desta modalidade de
ensino. Assim, com este objetivo, espera-se avaliar, discutir e elaborar ações dentre as possibilidades para a implementação de cursos FIC ligados aos eixos
temáticos de nossos cursos.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

OBJETIVO 3
AÇÃO 1

Envolver a equipe de docentes com a proposição de oferta de vagas de cursos FIC

Resultado esperado: Despertar a participação

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Fevereiro de 2021
Final previsto: Abril de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 3

Atividade: Apresentação ao corpo docente de possibilidades e abrangências dos cursos FIC

1

Justificativa da atividade: A apresentação dos vários aspectos e possibilidades de realização de oferta FIC visa mobilizar os docentes para a
participação nesta modalidade de ensino

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Março de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 3

Atividade: Estabelecimento de grupos para proposição de ações FIC

2

Justificativa da atividade: A formação de tais grupos sistematiza a avaliação e apresentação de possíveis propostas FIC

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Abril de 2021

OBJETIVO 3
AÇÃO 2

Levantamento de propostas de cursos FIC associados aos eixos tecnológicos existentes no campus Avançado
Maricá
Resultado esperado: Apresentação de propostas de cursos FIC

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Coordenações de cursos
Início previsto: Abril de 2021

Final previsto: Julho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 2

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 3

Atividade: Avaliação das possibilidades e potencialidades imediatas para oferta de FIC no campus

1

Justificativa da atividade: Os grupos formados entre os docentes farão a avaliação das possibilidades de oferta FIC

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 2

OBJETIVO 3

Atividade: Sistematização de propostas para FIC

2

Justificativa da atividade: As possíveis propostas de cursos FIC serão sistematizadas e organizadas para implementação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Julho de 2021

OBJETIVO 3
AÇÃO 3

Efetivação das primeiras ofertas de cursos FIC

Resultado esperado: Oferta de cursos FIC

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Agosto de 2021
Final previsto: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 3

OBJETIVO 3

Atividade: Organização de matriz e horário para execução dos cursos FIC

1

Justificativa da atividade: A organização dos aspectos que evolvem a execução do curso FIC colaborará para garantir sua efetiva implementação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 3

ATIVIDADE 2

OBJETIVO 3

Atividade: Aproximação com a prefeitura e secretarias para parceria para manutenção do curso e para o processo seletivo
diferenciado

2

Justificativa da atividade: A aproximação com a prefeitura poderá garantir parcerias para a execução do curso FIC , bem como seu processo seletivo
que poderá envolver também ações de EJA

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 3

AÇÃO 3

OBJETIVO 3

Atividade: Execução do processo seletivo diferenciado

3

Justificativa da atividade: A execução de um processo seletivo adequado ao curso FIC objetiva o efetivo atendimento daques que mais necessitam
desta modalidade de formação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 4

AÇÃO 3

OBJETIVO 3

Atividade: Efetivo início das atividades

4

Justificativa da atividade: Início das atividades

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 4

Propor a implementação de cursos EJA EPT associados aos eixos tecnológicos existentes no campus Avançado
Maricá
Descrição do Objetivo: A carência de oferta pública de formação profissional e tecnológica na região onde se insere o campus Avançado Maricá associada ao
horizonte de desenvolvimento regional pode causar a exclusão de uma parcela significativa da população. Assim, com este objetivo, pretende-se fomentar
dentro de nosso campus ações de formação que possibilite a jovens e adultos acesso a formação profissional de qualidade.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
5. Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 4
AÇÃO 1

Envolver a equipe de docentes com a proposição de oferta de vagas de cursos EJA EPT

Resultado esperado: Despertar a participação

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Fevereiro de 2021
Final previsto: Abril de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 4

Atividade: Apresentação ao corpo docente de possibilidades e abrangências dos cursos EJA EPT

1

Justificativa da atividade: A apresentação dos vários aspectos e possibilidades de realização de oferta EJA EPT visa mobilizar os docentes para a
participação nesta modalidade de ensino

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Abril de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 4

Atividade: Estabelecimento de grupos para proposição de ações EJA EPT

2

Justificativa da atividade: A formação de tais grupos sistematiza a avaliação e apresentação de possíveis propostas

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Abril de 2021

OBJETIVO 4
AÇÃO 2

Levantamento de possibilidades de cursos EJA EPT associados aos eixos tecnológicos existentes no campus
Avançado Maricá
Resultado esperado: Apresentação de propostas de cursos EJA EPT

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Coordenação de cursos
Início previsto: Abril de 2021

Final previsto: Julho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 2

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 4

Atividade: Avaliação das possibilidades e potencialidades imediatas para oferta de EJA EPT no campus

1

Justificativa da atividade: Os grupos formados entre os docentes farão a avaliação das possibilidades de oferta EJA EPT

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Julho de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 2

OBJETIVO 4

Atividade: Sistematização de propostas para EJA EPT

2

Justificativa da atividade: As possíveis propostas de cursos EJA EPT serão sistematizadas e organizadas para implementação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Julho de 2021

OBJETIVO 4
AÇÃO 3

Encaminhamento das primeiras propostas de cursos EJA EPT na abrangência do campus Avançado Maricá

Resultado esperado: Encaminhamento de propostas

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Agosto de 2021
Final previsto: Novembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 3

OBJETIVO 4

Atividade: Aproximação com a prefeitura e secretarias para parceria para manutenção do curso e para o processo seletivo
diferenciado

1

Justificativa da atividade: A aproximação com a prefeitura poderá garantir parcerias para a execução do curso EJA EPT , bem como seu processo
seletivo que poderá envolver também ações de FIC

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Novembro de 2021
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AÇÃO 3

ATIVIDADE 2

OBJETIVO 4

Atividade: Submeter o projeto de curso EJA EPT não FIC às instâncias do IFFluminense

2

Justificativa da atividade: Os projetos de curso EJA EPT que não pertencem a modalidade FIC precisam ser submetidos às instâncias do
IFFluminense

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Novembro de 2021

ATIVIDADE 3

AÇÃO 3

OBJETIVO 4

Atividade: Organização de matriz e horário para execução dos cursos EJA EPT FIC

3

Justificativa da atividade: A organização dos aspectos que evolvem a execução do curso EJA EPT FIC colaborará para garantir sua efetiva
implementação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Novembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 5

Propor a ampliação de oferta no campus Avançado Maricá

Descrição do Objetivo: A conclusão neste ano das obras de construção de nosso campus nos possibilita o uso pleno dos espaços físicos projetados . Ao
mesmo tempo, as estatísticas obtidas a partir dos últimos processos seletivos do IFFluminense apontam a grande procura pelos cursos ofertados pelo
campus Avançado Maricá. Desta forma, consideramos que as potencialidades plenas de nosso campus ainda não fora alcançadas. Assim, com este objetivo,
pretende-se através de diferentes ações ampliar a oferta de vagas no campus.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
5. Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 5
AÇÃO 1

Levantamento e avaliação das possibilidades de aumento da oferta de vagas nos cursos técnicos existentes no
campus Avançado Maricá
Resultado esperado: Avaliação de oferta de vagas

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Março de 2021
Final previsto: Junho de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 5

Atividade: Avaliação da demanda de vagas nos cursos técnicos existentes

1

Justificativa da atividade: Analisar a demanda e possibilidade de aumento de oferta de vagas

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 5

Atividade: Estabelecimento de matriz de vaga para o próximo processo seletivo

2

Justificativa da atividade: Apresentação de matriz de vagas para os cursos técnicos após a analise de demanda

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

OBJETIVO 5
AÇÃO 2

Levantamento e avaliação das possibilidades de aumento da oferta de vagas de pós-graduação lato sensu no
campus Avançado Maricá
Resultado esperado: Avaliação de oferta de vagas

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Março de 2021
Final previsto: Maio de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 2

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 5

Atividade: Avaliação da demanda de vagas no curso de pós-graduação latu sensu existente

1

Justificativa da atividade: Analisar a demanda e possibilidade de aumento de oferta de vagas

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Abril de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 2

OBJETIVO 5

Atividade: Estabelecimento de matriz de vaga para o próximo processo seletivo

2

Justificativa da atividade: Apresentação de matriz de vagas para os cursos técnicos após a analise de demanda

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

OBJETIVO 5
AÇÃO 3

Levantamento e avaliação das possibilidades de oferta de vagas de cursos FIC

Resultado esperado: Avaliação de oferta de vagas

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Abril de 2021
Final previsto: Junho de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 3

OBJETIVO 5

Atividade: Acompanhar execução de Objetivo Específico 3

1

Justificativa da atividade: As ações que estarão sendo realizadas a partir do Objetivo Específico 3 estão ligadas ao reconhecimento da demanda deste
item

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Junho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 5
AÇÃO 4

Levantamento e avaliação das possibilidades de oferta de vagas de cursos EJA EPT

Resultado esperado: Avaliação de oferta de vagas

Área da gestão: Ensino
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Abril de 2021
Final previsto: Junho de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 4

OBJETIVO 5

Atividade: Acompanhar execução de Objetivo Específico 4

1

Justificativa da atividade: As ações que estarão sendo realizadas a partir do Objetivo Específico 4 estão ligadas ao reconhecimento da demanda deste
item

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Junho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 6

Propor a implementação de novo curso de pós graduação lato sensu no campus Avançado Maricá

Descrição do Objetivo: O campus Avançado Maricá atualmente possui um curso de pós graduação lato sensu , todavia este não envolve a maior parte dos
docentes. Assim, com este objetivo, pretende-se fomentar a criação de outros cursos neste nível, envolvendo outros docentes e ampliando possibilidades do
desenvolvimento de pesquisas.

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 6
AÇÃO 1

Envolver a equipe de docentes com a proposição de oferta de vagas de novos cursos de pós-graduação lato sensu
no campus Avançado Maricá
Resultado esperado: Despertar a participação

Área da gestão: Pesquisa
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Maio de 2021
Final previsto: Junho de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 6

Atividade: Apresentação ao corpo docente de possibilidades e abrangências dos cursos pós-graduação lato sensu no
IFFluminense

1

Justificativa da atividade: A apresentação dos várias possibilidades de oferta de pós -graduação lato sensu visa mobilizar os docentes para a
percepção nesta modalidade de ensino

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Junho de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 6

Atividade: Estabelecimento de grupos para proposição de novas ações de pós-graduação lato sensu

2

Justificativa da atividade: A formação de tais grupos sistematiza a avaliação e apresentação de possíveis propostas de pós-graduação lato sensu

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Junho de 2021

OBJETIVO 6
AÇÃO 2

Levantamento de possibilidades de novos cursos de pós-graduação lato sensu

Resultado esperado: Apresentação de propostas de cursos FIC

Área da gestão: Pesquisa
Responsável pela Ação: Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Início previsto: Junho de 2021
Final previsto: Agosto de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 2

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 6

Atividade: Avaliação das possibilidades e potencialidades imediatas para oferta de novos cursos de pós-graduação lato
sensu no campus

1

Justificativa da atividade: Os grupos formados entre os docentes farão a avaliação das possibilidades de oferta de pós-graduação lato sensu

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Agosto de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 2

OBJETIVO 6

Atividade: Sistematização de propostas para novos cursos de pós-graduação lato sensu

2

Justificativa da atividade: As possíveis propostas de cursos de pós-graduação lato sensu serão sistematizadas e organizadas para implementação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Agosto de 2021

OBJETIVO 6
AÇÃO 3

Encaminhamento de possível proposta de novo curso de pós-graduação lato sensu na abrangência do campus
Avançado Maricá
Resultado esperado: Encaminhamento de propostas

Área da gestão: Pesquisa
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Agosto de 2021

Final previsto: Setembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 3

OBJETIVO 6

Atividade: Submeter o projeto de curso de pós-graduação lato sensu às instâncias do IFFluminense

1

Justificativa da atividade: Os projetos de curso de pós-graduação lato sensu precisam ser submetidos às instâncias do IFFluminense

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Setembro de 2021
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OBJETIVO 7

Implementar ações de bem-estar com comunidade acadêmica do campus Avançado Maricá que se contraponha a
pandemia do Covid-19
Descrição do Objetivo: Os efeitos da pandemia do Covid-19 na comunidade acadêmica de nosso campus vão além da interrupção do calendário letivo,
produzindo questões que podem se manifestar nas perdas pessoais e familiares, nas dificuldades da realizaçãodas ações remotas e nos obstáculos para o
retorno a presencialidade. Assim, com este objetivo, pretende-se trabalhar ações que visem o bem-estar e acolhimento de nossa comunidade.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO 7
AÇÃO 1

Instituir comissão de bem-estar dos servidores do campus

Resultado esperado: Formação da comissão de bem-estar

Área da gestão: Gestão de Pessoas
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Janeiro de 2021

Final previsto: Janeiro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 7

Atividade: Identificação dos servidores para participação de comissão

1

Justificativa da atividade: A identificação dos servidores que possuem o perfil para participação na comissão de bem-estar

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Janeiro de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 7

Atividade: Constituição de comissão de bem-estar

2

Justificativa da atividade: Efetiva constituição da comissão

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Janeiro de 2021

OBJETIVO 7
AÇÃO 2

Estabelecimento de calendário anual de ações a serem desenvolvidas

Resultado esperado: Calendário de ações

Área da gestão: Gestão de Pessoas
Responsável pela Ação: Comissão de Bem-Estar
Início previsto: Fevereiro de 2021

Final previsto: Abril de 2021
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AÇÃO 2

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 7

Atividade: Proposição de ações a serem desenvolvidas

1

Justificativa da atividade: A discussão da temática possibilitará a seleção de ações a serem trabalhadas com a comunidade

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Abril de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 2

OBJETIVO 7

Atividade: Estabelecimento de periodicidade e agendamento de ações

2

Justificativa da atividade: A escolha da periodicidade e o agendamento das ações garantirá a continuidade do processo

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Abril de 2021

OBJETIVO 7
AÇÃO 3

Criação dos espaços de compartilhamento para as ações

Resultado esperado: Criação de espaços para ações de bem-estar

Área da gestão: Gestão de Pessoas
Responsável pela Ação: Comissão de bem-estar
Início previsto: Abril de 2021

Final previsto: Maio de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 3

OBJETIVO 7

Atividade: Criação de espaços de interação, compartilhamento e apoio

1

Justificativa da atividade: A execução das ações de bem-estar é fortalecida pela existência de espaços de interação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Abril de 2021
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AÇÃO 3

ATIVIDADE 2

OBJETIVO 7

Atividade: Criação de espaços digitais para partilhar ações de bem-estar

2

Justificativa da atividade: A execução das ações de bem-estar é fortalecida pela existência de espaços de interação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

ATIVIDADE 3

AÇÃO 3

OBJETIVO 7

Atividade: Estabelecer espaços presenciais para partilhar ações de bem-estar, a partir do retorno das atividades presenciais
no campus

3

Justificativa da atividade: A execução das ações de bem-estar é fortalecida pela existência de espaços de interação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Agosto de 2021

OBJETIVO 7
AÇÃO 4

Realização das ações pertinentes aos temas das campanhas a serem desenvolvidas

Resultado esperado: Realização de ações de bem-estar

Área da gestão: Gestão de Pessoas
Responsável pela Ação: Comissaõ de bem-estar
Início previsto: Abril de 2021

Final previsto: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 4

OBJETIVO 7

Atividade: Realização das ações de bem-estar

1

Justificativa da atividade: Efetiva realização das ações de bem-estar reacionadas

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

DESENVOLVIMENTO: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Campus Avançado Maricá
CONSOLIDAÇÃO E FORMATAÇÃO: Diretoria de Desenvolvimento Institucional - REITORIA

PLANO DE AÇÃO ANUAL - 2021

CAMPUS AVANÇADO MARICÁ

30/04/2021

Página 20 de 34

Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 8

Viabilizar a estruturação física dos laboratórios técnicos e disciplinares

Descrição do Objetivo: A conclusão neste ano das obras de construção de nosso campus nos possibilita o uso pleno dos espaços físicos projetados .
Contudo, os espaços dos laboratórios e galpões das oficinas ainda não estão totalmente equipados. Assim, com este objetivo, espera-se viabilizar a
estruturação dos laboratórios, com a definição dos espaços e processos para aquisição de equipamentos.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 8
AÇÃO 1

Conclusão de levantamento de infraestrutura e equipamentos necessários aos laboratórios técnicos e disciplinares

Resultado esperado: Levantamento de necessidade de infraestrutura e equipamentos

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Março de 2021
Final previsto: Maio de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 8

Atividade: Resgatar levantamentos anteriores com demanda não atendida de equipamentos para laboratórios

1

Justificativa da atividade: Levantamento base para identificar as demandas pendentes

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 8

Atividade: Construção de lista de atuais demandas de infraestrutura e equipamentos para os laboratórios técnicos e
disciplinares

2

Justificativa da atividade: Identificação junto à equipe de docentes das disciplinas responsáveis pelas demandas de estruturação dos laboratórios

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 1

ATIVIDADE 3

OBJETIVO 8

Atividade: Formulação do levantamento final de necessidades de infraestrutura e equipamentos para laboratórios

3

Justificativa da atividade: Construir o levantamento de equipamentos necessários para equipagem dos laboratórios permitirá atender as demandas

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

OBJETIVO 8
AÇÃO 2

Preparação e formatação do levantamento de equipamentos em processos para compra

Resultado esperado: Processos de compra montados

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Coordenação de Administração
Início previsto: Abril de 2021
Final previsto: Junho de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 2

OBJETIVO 8

Atividade: Formatação dos processos de compra dos equipamentos para os laboratórios

1

Justificativa da atividade: Agregar os dados obtidos com a Ação 1 permitirá compor o processo de compra dos equipamentos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Junho de 2021

OBJETIVO 8
AÇÃO 3

Proposição de captação de recursos para a efetivação do projeto

Resultado esperado: Captação de recurso

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Maio de 2021
Final previsto: Junho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 3

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 8

Atividade: Agregar os processos de compras de equipamentos aos esforços relacionados aos Objetivos Específicos 11 e 12

1

Justificativa da atividade: Esta atividade possibilita o direcionamento dos processos para a captação de recurso extra orçamentários que possam
custear a aquisição dos equipamentos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Junho de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 3

OBJETIVO 8

Atividade: Articular junto aos espaços do IFFluminense a possibilidade de execução dos processos de compra

2

Justificativa da atividade: Esta atividade possibilita o direcionamento interno dos processos para aquisição dos equipamentos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Julho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 9

Viabilizar a equipagem dos espaços pedagógicos

Descrição do Objetivo: A conclusão neste ano das obras de construção de nosso campus nos possibilita o uso pleno dos espaços físicos projetados .
Contudo, os espaços pedagógicos das salas de aulas, auditório e espaços comuns ainda não estão totalmente equipados. Assim, com este objetivo,
espera-se viabilizar a estruturação destes espaços, bem como os processos para aquisição de equipamentos.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 9
AÇÃO 1

Conclusão de levantamento de infraestrutura e equipamentos ainda não atendidos nos espaços pedagógicos

Resultado esperado: Levantamento de necessidade de infraestrutura e equipamentos

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Março de 2021
Final previsto: Maio de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 9

Atividade: Resgatar levantamentos anteriores com demanda não atendida de equipamentos

1

Justificativa da atividade: Levantamento base para identificar as demandas pendentes

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 9

Atividade: Construção de lista de atuais demandas de infraestrutura e equipamentos

2

Justificativa da atividade: Identificação junto à equipe de técnica responsável pelas demandas de equipamentos no espaço pedagógico

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 1

ATIVIDADE 3

OBJETIVO 9

Atividade: Formulação do levantamento final de necessidades de infraestrutura e equipamentos

3

Justificativa da atividade: Construir o levantamento de equipamentos necessários para equipagem dos espaços pedagógicos permitirá atender as
demandas

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

OBJETIVO 9
AÇÃO 2

Preparação e formatação do levantamento de equipamentos em processos para compra

Resultado esperado: Processos de compra montados

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Coordenação de Administração
Início previsto: Abril de 2021
Final previsto: Junho de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 2

OBJETIVO 9

Atividade: Formatação dos processos de compra dos equipamentos para os espaços pedagógicos

1

Justificativa da atividade: Agregar os dados obtidos com a Ação 1 permitirá compor o processo de compra dos equipamentos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Junho de 2021

OBJETIVO 9
AÇÃO 3

Proposição de captação de recursos para a efetivação do projeto

Resultado esperado: Captação de recurso

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Junho de 2021
Final previsto: Julho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 3

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 9

Atividade: Agregar os processos de compras de equipamentos aos esforços relacionados aos Objetivos Específicos 11 e 12

1

Justificativa da atividade: Esta atividade possibilita o direcionamento dos processos para a captação de recurso extra orçamentários que possam
custear a aquisição dos equipamentos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Julho de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 3

OBJETIVO 9

Atividade: Articular junto aos espaços do IFFluminense a possibilidade de execução dos processos de compra

2

Justificativa da atividade: Esta atividade possibilita o direcionamento interno dos processos para aquisição dos equipamentos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Julho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 10

Elaborar diretrizes para a construção de espaço físico específico para os setores administrativos

Descrição do Objetivo: O projeto original que deu origem a estrutura física construída para o campus Avançado Maricá não previa um espaço para os setores
administrativos. Assim, com este objetivo, pretende-se viabilizar as diretrizes que permitirão iniciar a construção deste espaço físico específico.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 10
AÇÃO 1

Elaboração de levantamento de infraestrutura necessária para atendimento de espaço físico específico para os
setores administrativos
Resultado esperado: Levantamento de infraestrutura necessária para espaço físico específico para os setores administrativos

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Coordenação de Infraestrutura e Transporte
Início previsto: Abril de 2021
Final previsto: Maio de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 10

Atividade: Identificação de área que atenda as demandas de espaço físico para os setores administrativos

1

Justificativa da atividade: É necessário estabelecer a área ideal para a proposição de um espaço físico específico para os setores de administração

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 10

Atividade: Proposição de estrutura básica que atenda as necessidades de espaço físico dos setores administrativos

2

Justificativa da atividade: A proposta de uma composição básica de espaços que atenda as demandas dos setores administrativos garantirá o
encaminhamento do projeto

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Maio de 2021

OBJETIVO 10
AÇÃO 2

Proposição de projeto técnico para a construção de espaço físico específico para os setores administrativos

Resultado esperado: Projeto técnico para o espaço físico específico para os setores administrativos

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Coordenação de Infraestrutura e Transporte
Início previsto: Junho de 2021
Final previsto: Julho de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 2

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 10

Atividade: A partir da proposição básica da Ação anterior envolver Diretoria de Infraestrutura da Reitoria na elaboração do
projeto arquitetônico

1

Justificativa da atividade: Preparação das bases para elaboração do projeto arquitetônico do espaço físico específico para os setores administrativos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Julho de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 2

OBJETIVO 10

Atividade: Elaboração de projeto arquitetônico do espaço físico específico para os setores administrativos

2

Justificativa da atividade: A elaboração do projeto arquitetônico do espaço físico dos setores administrativos garantirá o andamento do projeto

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Julho de 2021

OBJETIVO 10
AÇÃO 3

Proposição de captação de recursos para a efetivação do projeto

Resultado esperado: Captação de recurso

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Julho de 2021
Final previsto: Agosto de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 3

OBJETIVO 10

Atividade: Agregar a proposição do projeto para construção aos esforços relacionados aos Objetivos Específicos 11 e 12

1

Justificativa da atividade: Esta atividade possibilita o direcionamento do projeto para a captação de recurso extra orçamentários que possam custear a
construção do espaço físico para os setores administrativos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Agosto de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 3

ATIVIDADE 2

OBJETIVO 10

Atividade: Articular junto aos espaços do IFFluminense a possibilidade de execução do projeto para construção

2

Justificativa da atividade: Esta atividade possibilita o direcionamento interno do projeto para construção do espaço físico para os setores
administrativos

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Agosto de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 11

Consolidar as parcerias com a Prefeitura Municipal de Maricá

Descrição do Objetivo: A parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá constitui -se um importante apoio para as ações do campus Avançado Maricá . O
investimento do município em nosso campus tem sido para além da construção do espaço físico. Considerandoque 2021 representa o início de um novo ciclo
de gestão municipal torna-se necessário estabelecer as novas perspectivas de parceria com a municipalidade, apresentando projetos de ação que poderão
alavancar nosso campus. Assim, com este objetivo, espera- se reforçar a parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá garantindo para o campus Avançado

Perspectiva (PDI): Orçamento
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

OBJETIVO 11
AÇÃO 1

Reforçar as parcerias existentes com o poder público municipal após o início de novo ciclo de gestão municipal

Resultado esperado: Reforçar parcerias existentes

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Janeiro de 2021
Final previsto: Março de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 11

Atividade: Retomada de parcerias após o início de novo ciclo de gestão municipal

1

Justificativa da atividade: Com o inicio do novo ciclo de gestão municipal e da escolha dos secretários municipais torna-se necessário a revitalização
de acordos e parcerias que ocorrem entre a municipalidade e o campus Avançado Maricá

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Março de 2021

OBJETIVO 11
AÇÃO 2

Ampliar o diálogo interinstitucional

Resultado esperado: Novas parcerias institucionais

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Fevereiro de 2021
Final previsto: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 2

OBJETIVO 11

Atividade: Ampliar o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação para o desenvolvimento de parcerias
interinstitucionais

1

Justificativa da atividade: As secretarias municipais de Maricá possuem relativa autonomia na execução de parcerias com outros entes. Assim, a
aproximação com as mesmas podem garantir a consolidação de ações e projetos no campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 2

ATIVIDADE 2

OBJETIVO 11

Atividade: Ampliar o diálogo com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Comunicações para o desenvolvimento de
parcerias interinstitucionais

2

Justificativa da atividade: As secretarias municipais de Maricá possuem relativa autonomia na execução de parcerias com outros entes. Assim, a
aproximação com as mesmas podem garantir a consolidação de ações e projetos no campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 3

AÇÃO 2

OBJETIVO 11

Atividade: Ampliar o diálogo com outras Secretarias Municipais para o desenvolvimento de parcerias interinstitucionais

3

Justificativa da atividade: As secretarias municipais de Maricá possuem relativa autonomia na execução de parcerias com outros entes. Assim, a
aproximação com as mesmas podem garantir a consolidação de ações e projetos no campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

OBJETIVO 11
AÇÃO 3

Proposição de projetos no âmbito do campus Avançado Maricá que possam ser apoiados pelo poder público
municipal
Resultado esperado: Apoio a projetos do campus

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Fevereiro de 2021
Final previsto: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 3

OBJETIVO 11

Atividade: Desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão que possam ser apoiados para sua realização pelo
poder público municipal

1

Justificativa da atividade: A Prefeitura Municipal de Maricá possui relativa autonomia de recursos para a execução de parcerias com outros entes .
Assim, a proposição de tais projetos pode garantir a consolidação das ações no campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 12

Articular a capacitação de recursos para projetos e ações

Descrição do Objetivo: A diminuição dos recursos orçamentários destinados à Rede Federal de Ensino tem sido um marco dos últimos . As perdas são
sentinas tanto nos recursos de investimento como no custeio e até assistência estudantil, o que pode comprometer o crescimento de campus em
consolidação como o nosso. Assim, com este objetivo, espera-se obter recursos que possam ir além do orçamento específico do campus, buscando garantir
investimentos, custeio e financiamento de projetos e ações.

Perspectiva (PDI): Orçamento
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

OBJETIVO 12
AÇÃO 1

Estabelecimento de novas parcerias com o poder público municipal que possam representar recursos para o
campus
Resultado esperado: Apoio municipal aos projetos do campus

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Fevereiro de 2021
Final previsto: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 1

AÇÃO 1

OBJETIVO 12

Atividade: Incorporar as ações referidas no Objetivo Específico 11

1

Justificativa da atividade: A Prefeitura Municipal de Maricá apresenta atualmente capacidade de investimento que pode ser destinadas aos projetos de
nosso campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 1

OBJETIVO 12

Atividade: Apresentar ao poder público municipal propostas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão que possam ser
financiadas com recursos municipais

2

Justificativa da atividade: A Prefeitura Municipal de Maricá apresenta atualmente capacidade de investimento que pode ser destinadas aos projetos de
nosso campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

OBJETIVO 12
AÇÃO 2

Identificação e divulgação de editais externos que possam financiar projetos e ações institucionais

Resultado esperado: Obtenção de financiamento de projetos

Área da gestão: Pesquisa
Responsável pela Ação: Coordenação de Pesquisa, Extensão, Cultura e Inovação
Início previsto: Fevereiro de 2021
Final previsto: Dezembro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 2

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 12

Atividade: Identificar editais de fomento a pesquisa em agências públicas e fundações que possam ser de interesse para
submissão de projetos do campus

1

Justificativa da atividade: A captação de recursos a partir de editais externos é uma prática a ser fomentada em nosso campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 2

AÇÃO 2

OBJETIVO 12

Atividade: Identificar editais de fomento a extensão em agências públicas e fundações que possam ser de interesse para
submissão de projetos do campus

2

Justificativa da atividade: A captação de recursos a partir de editais externos é uma prática a ser fomentada em nosso campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

ATIVIDADE 3

AÇÃO 2

OBJETIVO 12

Atividade: Divulgação dos editais identificados nas Atividades anteriores

3

Justificativa da atividade: A captação de recursos a partir de editais externos é uma prática a ser fomentada em nosso campus

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Dezembro de 2021

OBJETIVO 12
AÇÃO 3

Estruturação de projetos a serem submetidos junto a mandatos parlamentares para obtenção de recursos de
emenda parlamentar
Resultado esperado: Obtenção de financiamento por emenda parlamentar

Área da gestão: Suporte (Administração, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, Comunicação, etc.)
Responsável pela Ação: Direção Geral
Início previsto: Agosto de 2021
Final previsto: Outubro de 2021
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Os objetivos, as ações e as atividades não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

AÇÃO 3

ATIVIDADE 1

OBJETIVO 12

Atividade: Agregar os projetos oriundos dos Objetivos Específicos 8, 9 e 10 para submetê-los a obtenção de emendas
parlamentares

1

Justificativa da atividade: A emendas parlamentares representam uma possibilidade de recurso extra orçamentário importante . Assim, a aprrsentação
dos referidos projetos visa tal captação

Demanda necessitada: Não há demanda de recurso
Número de ítens:
Valor unitário (R$):
Valor total (R$):

Título da
capacitação :
Número de servidores:

Demanda de TIC:

Conclusão prevista: Outubro de 2021
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