RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL (PAA)
Exercício 2021
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Criar mecanismos de avaliação e acompanhamento dos egressos

Descrição do Objetivo: Desenvolver ferramentas para avaliação do processo de inserção profissional dos egressos, bem como da continuidade dos estudos.

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 16. Desenvolver relacionamento com egressos

Implantação do Programa de Acompanhamento de Egressos

OBJETIVO 1
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Diretor de Ensino e Diretora de Pesquisa,
Extensão, Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Diante do período pandemico e retorno de atividades presenciais apenas em Novembro de 2021, não houve tempo hábil para o seu planejamento,
execução da Ação elaboração e implantação.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Fortalecer os Núcleos de Estudos

Descrição do Objetivo: Desenvolver ações que garantam a inclusão social e voltadas à proteção e promoção de manifestações culturais

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
1. Proporcionar formação ampla e qualificada

Ampliação e fortalecimento dos Núcleos de Estudos

OBJETIVO 2
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão,
Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 3

Incentivar projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de empreendedorismo

Descrição do Objetivo: Incentivar a realização de pesquisas e incentivar atividades de extensão estendendo seus benefícios à comunidade. Além disso,
incentivar a realização de práticas culturais e de ensino, desportivas, artísticas e de empreendedorismo.

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

Ampliar a participação de servidores e alunos nos projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e
de empreendedorismo

OBJETIVO 3
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão,
Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Houve considerável número de projetos do Campus aprovados com participação de alunos, contudo em número inferior ao período pré-pandemia.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não .O período de pandemia ao longo do ano dificultou a ampliação da participação de servidores e alunos em projetos, ainda que tenha sido um numero
execução da Ação considerável de projetos aprovados
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Incentivar a produção científica

OBJETIVO 3
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão,
Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Os anais da Mostra do Conhecimento possui agora o ISSN 2763-9886
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não houve previsão de recursos financeiros para participação em eventos ou pagamento de publicações em revistas científicas.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Incentivar e fortalecer as ações dos grupos de pesquisa

OBJETIVO 3
AÇÃO 3

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão,
Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Grupo de Pesquisa do CTA com novos líderes e atualizado.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Há ainda a formação de Nucleo de Estudos por parte de servidores para então constituir em 2022 outros Grupos de Pesquisa.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Digitalização do acervo do Centro de Memória

OBJETIVO 3
AÇÃO 4

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Coordenador do Centro de Memória

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Diante do período de pandemia e das Atividades Pedagógicas Não Presenciais , esta ação ainda não foi executada aguardando o retorno presencial da
execução da Ação Coodenação do Centro de Memória para dar andamento a esta ação.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criação de uma Comissão Permanente de Educação Física do campus

OBJETIVO 3
AÇÃO 5

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Maio de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Diretor Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Diante do período de pandemia e das Atividades Pedagógicas Não Presenciais , esta ação ainda não foi executada aguardando o retorno do grupo para
execução da Ação os alinhamentos necessários.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

Promover oportunidades para alunos e egressos

Descrição do Objetivo: Desenvolver o empreendedorismo, fortalecer a inserção socioprofissional dos alunos e egressos, relação com a comunidade.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
1. Proporcionar formação ampla e qualificada
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Implantar ações que promovam oportunidades para alunos e egressos

OBJETIVO 4
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão,
Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Comissão de Estudo de Viabilidade do Uso da Casa do Lago aprovou a implantação do CIIDTEC - Centro de Inovação, Integração e Difusão de
Ação parcialmente Tecnologias do Vale do Itabapoana o qual será um agente de promoção para alunos e egressos .
executada:

Motivo da não Período Pandemico e aguardando recursos para viabilizar o uso do Espaço destinado ao CIIDTEC
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Fortalecer a atuação dos alunos nas empresas juniores e atividades empreendedoras

OBJETIVO 4
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão,
Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Implantação de Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e de Empreendimentos Solidários

OBJETIVO 4
AÇÃO 3

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador de Extensão

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Houve entendimento de que a Incubadora exige uma maior complexidade na sua implantação e estrategicamente após reavaliação optou-se pela criação
execução da Ação do CIIDTEC - Centro de Inovação, Integração e Difusão de Tecnologias .
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 5

Criar fluxos de solicitações

Descrição do Objetivo: Desenvolver e coordenar projetos e ações de modernização e de simplificação administrativa com vistas ao apoio da diretoria e
coordenações, sobretudo, à melhoria da qualidade na prestação dos serviços.

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

Criação e publicação de fluxos de trabalho

OBJETIVO 5
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão,
Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Junho de 2021
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 6

Elaborar diretrizes visando a expansão da oferta de cursos

Descrição do Objetivo: Atender a demanda de crescimento do campus com a criação de novos cursos e novas vagas

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada
5. Fortalecer a Institucionalidade
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

Ampliação da oferta de cursos FIC / Itinerários Formativos

OBJETIVO 6
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Julho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Diretor de Ensino e Diretora de Pesquisa,
Extensão, Internacionalização e Inovação

Responsável:

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Foram ofertados FICs da área de Tecnologia da Informação e Tecnologias aplicadas a Educação.e criados alguns PPCs
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Diante do periodo pandemico outros cursos FICs demandados não puderam ser implantados.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar Curso FIC de Tecnologias e Metodologias Aplicadas à Educação

OBJETIVO 6
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Julho de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretora de Pesquisa, Extensão,
Internacionalização e Inovação

Mês de conclusão da Ação:

Julho de 2021

Ampliação da oferta de curso superior na área agrícola (Engenharia Agronômica)

OBJETIVO 6
AÇÃO 3

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Presidente da Comissão instituída e NDE
da Agropecuária

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta ação não teve andamento neste ano. Foi muito debatido sobre qual curso seria mais adequado, levando em consideração a necessidade da região
execução da Ação onde o campus está inserido, porém não chegou a uma conclusão sobre o assunto. A ação será reconduzida no próximo ano , porém deve passar por
algum ajuste no curso a ser criado e ofertado.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Ofertar Curso FIC Bovinocultor de leite

OBJETIVO 6
AÇÃO 4

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Coordenadora do Curso Técnico em
Agropecuária

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta ação vai precisar ser ajustada. Foi elaborado uma pesquisa na região sobre a oferta do curso, e foi verificado que este curso especificamente não
execução da Ação teria muita procura. Portanto, o grupo decidiu optar por ofertar outro curso FIC na área, que será ofertado no próximo ano.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Ofertar Curso FIC Qualificação Profissional em Auxiliar de Agropecuária

OBJETIVO 6
AÇÃO 5

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Coordenadora do Curso Técnico em
Agropecuária

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta ação vai precisar ser ajustada. Foi elaborado uma pesquisa na região sobre a oferta do curso, e foi verificado que este curso especificamente não
execução da Ação teria muita procura. Portanto, o grupo decidiu optar por ofertar outro curso FIC na área, que será ofertado no próximo ano.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Ofertar Curso FIC em Horticultor Orgânico

OBJETIVO 6
AÇÃO 6

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenadora do Curso Técnico em
Agropecuária

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da O PPC do curso já foi elaborado e será encaminhado ao Conselho do Campus para aprovação e posterior encaminhamento a oferta.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Diante do período de pandemia e das Atividades Pedagógicas Não Presenciais , não foi possível que as discussões e elaboração do curso fosse feita até
execução da Ação o prazo estipulado.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar Curso FIC Operador de Computador

OBJETIVO 6
AÇÃO 7

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em
Informática

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não O curso não foi ofertado devido a falta de disponibilidade de docentes na área de matemática.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Ofertar Curso FIC Administrador de Redes

OBJETIVO 6
AÇÃO 8

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em
Informática

Mês de conclusão da Ação:

Setembro de 2021

Ofertar Curso FIC Assistente de Desenvolvimento de Aplicações Móveis

OBJETIVO 6
AÇÃO 9

Previsão de início:

Maio de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em
Informática

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não O curso não foi ofertado devido a falta de disponibilidade de docentes na área de matemática.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Ofertar Curso FIC Assistente de Desenvolvimento de Aplicações Web

OBJETIVO 6
AÇÃO 10

Previsão de início:

Maio de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em
Informática

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não O curso não foi ofertado devido a falta de disponibilidade de docentes na área de matemática.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Implementar o CELIFF no Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO 6
AÇÃO 11

Previsão de início:

Maio de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretor de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não O Celiff ainda não foi implantado por ser uma projeto que precisa ser executado presencialmente . Agora com a volta das Atividades Pedagógicas
execução da Ação Presenciais, permitido desde novembro, esta ação poderá ser desenvolvida.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 7

Implantar unidade de aprendizagem ambiental como suporte às práticas de ensino do curso técnico em Meio
ambiente.
Descrição do Objetivo: Construção de um espaço, multiuso para ensino e experimentação por meio da prática de atividades de controle ambiental. Esta
unidade deverá consistir em um espaço onde possa se instalar estruturas compactas para ensino de tecnologias ambientais como Geração e armazenameto
de energia com paineis fotovoltaicos, mini usina de biodíesel, mini estruturas para símulação de tratamento de àgua, esgoto e resíduos sólidos. Também
servirá de apoio para armazenamentode ferramentas e equipamentos utilizados em aulas práticas no campo, para disciplinas de topografia, RAD e CMRN.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Implantação de um Sistema Agroflorestal (SAF) modelo como suporte ao ensino dos cursos técnicos.

OBJETIVO 7
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em Meio
Ambiente

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta ação precisa ser desenvolvida presencialmente. Como o retorno das atividades presenciais ocorreu apenas em novembro, não houve tempo hábil
execução da Ação para a execução da ação estratégica.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar unidade experimental de saneamento Rural - Bacia de Evapotranspiração - BET

OBJETIVO 7
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do curso Técnico em Meio
Ambiente

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta ação precisa ser desenvolvida presencialmente. Como o retorno das atividades presenciais ocorreu apenas em novembro, não houve tempo hábil
execução da Ação para a execução da ação estratégica.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Construir unidade saneamento Rural - Sistema de ETE compacta de baixo custo : sistema Fossa x Filtro X
sumidouro com finalidade de reuso de água - como modelo para apoio ao ensino.

OBJETIVO 7
AÇÃO 3

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em Meio
Ambiente

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta ação precisa ser desenvolvida presencialmente. Como o retorno das atividades presenciais ocorreu apenas em novembro, não houve tempo hábil
execução da Ação para a execução da ação estratégica.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Construir uma unidade experimental educacional de captação e aproveitamento de água de chuva

OBJETIVO 7
AÇÃO 4

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do Curso Técnico em Meio
Ambiente

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta ação precisa ser desenvolvida presencialmente. Como o retorno das atividades presenciais ocorreu apenas em novembro, não houve tempo hábil
execução da Ação para a execução da ação estratégica.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8

Estruturar laboratórios para implantação do Bacharelado em Engenharia de Computação

Descrição do Objetivo: Consiste na aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais de consumo montagem e disponibilização dos seguintes laboratórios:
Laboratório de Física Experimental; Labortório de Eletrônica Analógica e Digital , Microcontroladorese Microprocessadores, e Sistemas Embarcados;
Laboratório de Comunicação Analógica e Digital , e Redes de Dados e Voz; Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos; e Laboratório de
Sistemas de Energia.

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

Finalizar montagem do Laboratório de Física Experimental

OBJETIVO 8
AÇÃO 1

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coodenador do Curso Superior em
Engenharia de Computação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando
Ação parcialmente assim, a montagem completa do Laboratório de Física Experimental.
executada:

Motivo da não Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar o Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital, Microcontroladores e Microprocessadores, e Sistemas
Embarcados

OBJETIVO 8
AÇÃO 2

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador do Curso Superior em
Engenharia de Computação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando
Ação parcialmente assim, a montagem completa do Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital , Microprocessadores e Sistemas.
executada:

Motivo da não Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Implantar o Laboratório de Comunicação Analógica e Digital, e Redes de Dados e Voz

OBJETIVO 8
AÇÃO 3

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador do Curso Superior em
Engenharia de Computação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando
Ação parcialmente assim, a montagem completa do Laboratório de Comunicação Analógica e Digital , Redes de Dados e Voz.
executada:

Motivo da não Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar o Laboratório de Sistemas de Energia

OBJETIVO 8
AÇÃO 4

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador do Curso Superior em
Engenharia de Computação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando
Ação parcialmente assim, a montagem completa do Laboratório de Sistemas de Energia.
executada:

Motivo da não Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Finalizar o Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

OBJETIVO 8
AÇÃO 5

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador do Curso Superior em
Engenharia de Computação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando
Ação parcialmente assim, a montagem completa do Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos.
executada:

Motivo da não Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Finalizar o Laboratório de Informática 4

OBJETIVO 8
AÇÃO 6

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador do Cursos Superior em
Engenharia de Computação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Parte dos equipamentos foram adquiridos, porém ainda é necessário aquisição de computadores para que o laboratório esteja finalizado.
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Ampliar acervo bibliográfico para implantação do Bacharelado em Engenharia de Computação

OBJETIVO 8
AÇÃO 7

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do Curso Superior em
Engenharia de Computação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Falta de recurso. Buscamos recursos extra orçamentários para que pudesse viabilizar a realização dessa ação estratégica, porém não obtivemos êxito
execução da Ação neste ano.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 9

Estruturar espaços para atendimento a coordenador de curso e docentes dos cursos bacharelados que o campus
oferece: Engenharia da Computação e Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Descrição do Objetivo: Consiste na instalação e alocação de salas para uso do coordenador de curso e docentes dos cursos de bacharelados do campus.

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

Instalar espaço de trabalho para docentes do Bacharelado em Engenharia de Computação

OBJETIVO 9
AÇÃO 1

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretor de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Falta de recurso. Buscamos recursos extra orçamentários para que pudesse viabilizar a realização dessa ação estratégica, porém não obtivemos êxito
execução da Ação neste ano.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Instalar espaço de trabalho para o Coordenadores do Curso Superior em Engenharia de Computação e Técnico em
Informática

OBJETIVO 9
AÇÃO 2

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretor de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Falta de recurso. Buscamos recursos extra orçamentários para que pudesse viabilizar a realização dessa ação estratégica, porém não obtivemos êxito
execução da Ação neste ano.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Implementar a infraestrutura adequada para a coordenação do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de
Alimentos

OBJETIVO 9
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Abril de 2021

Responsável:

Ação estratégica realizada parcialmente

Diretor de Planejamento

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da O espaço e os equipamentos/mobiliários foram todos reservados para a implementação da infraestrutura adequada para a Coordenação do Curso
Ação parcialmente Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos . No entanto, o ambiente físico só estará livre para a instalação dos equipamentos e recebimento da
Coordenação do CTA em abril/2022.
executada:

Motivo da não O espaço destinado era utilizado pela Diretoria de Planejamento, Coordenação de Infraestrutura e Serviços, Coordenação de Transportes e Coordenação
execução da Ação de Alimentação e Nutrição. Todas estas coordenações citadas precisaram ser realocadas num primeiro momento , para que o espaço pudesse passar
pelas adequações necessárias e ser encaminhado à Coordenação do CTA .
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10

Realizar Educação e Promoção da Saúde

Descrição do Objetivo: Promover campanhas de Educação e Promoção da Saúde para a comunidade acadêmica do campus

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

Realização de palestras e/ou eventos pertinentes aos temas das campanhas a serem desenvolvidas

OBJETIVO 10
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenador da Saúde

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Identificação das necessidades de campanhas de vacinação a serem realizadas.

OBJETIVO 10
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenador da Saúde

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 11

Realizar eventos comemorativos no campus

Descrição do Objetivo: Realização de eventos comemorativos no campus visando a motivação e integração da comunidade acadêmica

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

Instituição de Comissão de Eventos do Campus Bom Jesus do Itaboapana

OBJETIVO 11
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretor Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Foi criada uma Coordenação de Arte, Cultura e Eventos, com a finalidade de atender esta necessidade do campus. Além disso, foram criados comissões
execução da Ação para cada evento específico que foi realizado no campus.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Realização de eventos acadêmicos no campus

OBJETIVO 11
AÇÃO 2

Previsão de início:

Março de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Presidente da Comissão de Eventos

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

OBJETIVO 12

Aprimorar mecanismos de controle de utilização de nobreaks

Descrição do Objetivo: Definir espaço adequado para a alocação dos nobreaks que atendem os laboratórios e Centro de Processamento de Dados do
campus, bem como adquirir baterias para o pleno funcionamento.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Definição de espaço próprio para abrigar nobreaks

OBJETIVO 12
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Maio de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Diretor de Planejamento

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não O pregão eletrônico com materiais de construção realizado de maneira multicampi teve a maioria dos seus itens desertos. Dessa maneira, não
execução da Ação conseguimos adquirir o material necessário para a construção do espaço. Está sendo elaborado novo pregão para aquisição deste material.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Disponibilização de insumos para o pleno funcionamento dos nobreaks

OBJETIVO 12
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Julho de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenadora de Tecnologia da
Informação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Em busca ativa, não foram encontrados fornecedores interessados na execução do serviço de troca de baterias (execução de serviço com material).
execução da Ação Também não houve recurso para aquisição das baterias sem vínculo com a execução do serviço .
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 13

Atualizar e expandir a infraestrutura da rede de dados existente

Descrição do Objetivo: Instalação de cabeamento de fibra óptica e switches gerenciáveis para adequação e melhoria de infraestrutura física e lógica do
campus com expansão da rede de internet sem fio

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

Expansão da rede de internet sem fio no campus

OBJETIVO 13
AÇÃO 1

Previsão de início:

Maio de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenadora da Tecnologia da
Informação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Parte dos equipamentos foram adquiridos, sendo ainda necessária a aquisição de outros equipamentos para compreensão dos setores mais afastados
Ação parcialmente do campus.
executada:

Motivo da não Houve atraso na execução da instalação dos equipamentos de rede devido ao número reduzido de pessoal que atualmente constitui o quadro técnico que
execução da Ação a Coordenação de TI. Ainda há a necessidade de aquisição de equipamentos para que seja possível atender aossetores em toda a extensão do campus.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Atualização da infraestrutura de rede de dados física e lógica do campus

OBJETIVO 13
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenadora da Tecnologia da
Informação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Material e equipamentos foram adquiridos, sendo ainda necessária a aquisição de equipamentos que possam atender aos prédios novos (Fábrica de
Ação parcialmente Ração e Destilaria).
executada:

Motivo da não Houve atraso na execução da instalação de pontos de rede e outro equipamentos de rede devido ao número reduzido de pessoal que atualmente
execução da Ação constitui o quadro técnico que a Coordenação de TI . Ainda há a necessidade de aquisição de equipamentos para que seja possível atender aos setores
em toda a extensão do campus.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 14

Proporcionar melhorias em ambientes e novas instalações

Descrição do Objetivo: Permitir que o ambiente tenha de condições adequadas para sua utilização bem como a proposição de novos espaços para o campus

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

Realizar melhorias das estruturas físicas do Campus de forma a promover acessibilidade aos alunos com
deficiência

OBJETIVO 14
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Junho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Foram realizadas pequenas intervenções corretivas em algumas calçadas, porém é necessário mais material para que possa atender a todos os setores
Ação parcialmente do campus.
executada:

Motivo da não A falta de insumos de material de construção civil para que pudesse ser finalizada . Foi realizado um pregão para aquisição dos materias, porém a maioria
execução da Ação dos itens ficaram desertos. Já foi aberto novo pregão que deverá ser realizado no início de 2022.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criação do Laboratório de Desenho Técnico do campus

OBJETIVO 14
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Junho de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretor de Planejamento

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Será necessário aquisição de materiais e mobiliários para a implantação deste laboratório. Não temos este tipo de recurso para poder adquirir os
execução da Ação materiais necessários, e não conseguimos nenhum recurso extra orçamentário para atendimento deste objetivo.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Viabilização de construção de Mini abatedouros no Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO 14
AÇÃO 3

Previsão de início:

Maio de 2021

Previsão de término:

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Dezembro de 2021

Responsável:

Diretor de Planejamento

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta ação precisará passar um ajuste na sua execução. Foi criada uma Comissão para tratar deste tema, e chegou-se a conclusão que o mais adequado
execução da Ação seria a adaptação de um espaço já existente no campus que pudesse servir como abatedouro.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Criação do Espaço Criança do campus

OBJETIVO 14
AÇÃO 4

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Agosto de 2021

Ação estratégica não realizada

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Responsável:

Diretor de Planejamento

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Como o retorno do trabalho presencial só foi possível agora no final do ano, e boa parte dos servidores ainda estão atuando de maneira remota ou
execução da Ação híbrida, esta ação não foi desenvolvida.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantação de Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica no Instituto Federal Fluminense
(NEA-IFF)

OBJETIVO 14
AÇÃO 5

Previsão de início:

Março de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenadora do Curso Técnico em
Agropecuária

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Foi criado o Núcleo NEA-IFFBomJesus com atuação ativa em 2021 para criação do planejamento estratégico, bem como definido o local onde será
Ação parcialmente executado, numa área de 0,5ha dentro do campus.
executada:

Motivo da não Esta é uma ação que precisa estar presencial para ser concluída. Foram feitos todos os avanços que poderiam de maneira remota, e, agora com o
execução da Ação retorno das atividades pedagógicas presenciais, ela será finalizada no próximo ano.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Viabilização da Construção do novo refeitório

OBJETIVO 14
AÇÃO 6

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretor de Planejamento

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Esta é uma ação estratégica que depende de captação de recursos extra orçamentários para que possa ser executada. Por se tratar de uma obra de
execução da Ação grande valor, ainda não conseguimos viabilizar a obra para o ano vigente.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Ampliação do alojamento masculino

OBJETIVO 14
AÇÃO 7

Previsão de início:

Março de 2021

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Status da Ação Estratégica:

Responsável:

Diretor de Planejamento

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Conseguimos um recurso extra orçamentário para viabilizar a realização desta obra. O pregão foi realizado e o empenho emitido em dezembro de 2021.
Ação parcialmente Portanto, a obra será realizada no próximo ano.
executada:

Motivo da não Os trâmites administrativos para realização do pregão demorou mais que o esperado devido a inúmeros processos que acumularam diante do momento
execução da Ação de pandemia que estamos enfrentando.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Reforma da moradia estudantil e do piso do laboratório de laticínios

OBJETIVO 14
AÇÃO 8

Previsão de início:

Maio de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretor de Planejamento

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da A obra de reforma da moradia estudantil e do laboratório de laticínios foi iniciada em agosto de 2021, com previsão de término, de acordo com
Ação parcialmente cronograma elaborado pela Diretoria de Infraestrutura para abril de 2022.
executada:

Motivo da não Houve atraso na homologação do Pregão Eletrônico realizado para a reforma, bem como também houve um atraso no repasse de orçamento para que o
execução da Ação empenho pudesse ser emitido. Desta maneira, a obra só teve início em agosto, atrasando o planejamento inicial.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 15

Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Descrição do Objetivo: Realizar processo de forma inclusiva para os alunos NEE

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

Construção de Plano de Ensino Individualizado (PEI) para os alunos NEE

OBJETIVO 15
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenadora do NAPNEE

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Realizar treinamento/alinhamento com os docentes, alunos, TAEs e terceirizados sobre as NEE dos alunos
matriculados

OBJETIVO 15
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenadora do NAPNEE

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Elaboraçao de calendário inclusivo do Campus Bom Jesus do Itabapoana

OBJETIVO 15
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:
Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenadora do NAPNEE

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Como as atividades pedagógicas presenciais só foram permitidas em novembro de 2021, apenas para alunos concluintes que precisavam de aulas
execução da Ação práticas, o calendário inclusivo não pode ser implantado.
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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