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

OBJETIVO 1

Implantação do Plano Diretor de Infraestrutura

Descrição do Objetivo: Executar obras de infraestrutura

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

Contratação de obras e serviços de infraestrutura

OBJETIVO 1
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Status da Ação Estratégica:

Responsável:

Diretoria Geral

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

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:

OBJETIVO 2

Finalização do Blocos de Salas de Aulas

Descrição do Objetivo: Término do projeto inicial no Bloco de Salas de Aula

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

Acrescentar 04 salas de aula de 48 m² cada finalizando projeto inicial

OBJETIVO 2
AÇÃO 1

Previsão de início:

Julho de 2021

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

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Direção-Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível alocar recursos financeiros
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.

OBJETIVO 3

Reestruturação, Ampliação e Adequação da Cozinha e Refeitório às Normas Técnicas

Descrição do Objetivo: Adequar e ampliar a cozinha e refeitório do campus às Normas Técnicas vigentes no país no que diz respeito ao preparo e
oferecimento de alimentos para alunos

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
5. Fortalecer a Institucionalidade
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

Reformar, ampliar e adequar às normas vigentes da cozinha e refeitório

OBJETIVO 3
AÇÃO 1

Previsão de início:

Março de 2021

Previsão de término:

Junho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Status da Ação Estratégica:

Responsável:

Direção-Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Alocação de recursos financeiros através de emenda parlamentar
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Projeto enviado para Diretoria de Infraestrutura para levantamento de custos e elaboração de edital de pregão
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

Construção de 04 Laboratórios Técnicos de Agroecologia/Agropecuária

Descrição do Objetivo: Construir laboratórios multidisciplinares para os cursos do eixo de recursos naturais alinhados aos cursos técnicos oferecidos pela
escola

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

Construir 04 laboratórios técnicos para atender cursos ofertados pelo campus

OBJETIVO 4
AÇÃO 1

Previsão de início:

Julho de 2021

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

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Docente/Coordenador de Extensão

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível alocar recursos financeiros
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.

OBJETIVO 5

Construção de Laboratório de Agroindústria

Descrição do Objetivo: Construir laboratório de agroindústria para aulas práticas e processamentos de alimentos produzidos pelo campus

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

Construção de um laboratório equipado e enquadrado às normas para processamento e estocagem de alimentos

OBJETIVO 5
AÇÃO 1

Previsão de início:

Março de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Junho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Engenheiro Agrônomo/Produção Vegetal

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Alocação de recursos financeiros através de emenda parlamentar
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Projeto enviado para Diretoria de Infraestrutura para levantamento de custos e elaboração de edital de pregão
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6

Construção de Fábrica de Ração

Descrição do Objetivo: Construir espaço para fabricação de ração oferecidas aos animais que a escola mantém para os cursos técnicos

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

construção de espaço para fabricação de ração que são fornecidas aos animais do campus

OBJETIVO 6
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

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

Previsão de término:

Abril de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Engenheiro Agrônomo/Produção Vegetal

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível alocar recursos financeiros, porém o campus não está sem suprimento de ração para animais pois utilizamos a fábrica de ração em
execução da Ação conjunto com BJ
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

Reforma das Casas de Vegetação

Descrição do Objetivo: Reformar as casas de vegetação existentes na escola para produção de sementes e mudas, visando aulas práticas e extensão aos
produtores da região

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 5. Fortalecer a Institucionalidade
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

Reforma das casas de vegetação existentes no campus para produção de sementes e mudas

OBJETIVO 7
AÇÃO 1

Previsão de início:

Junho de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Engenheiro Agrônoma/Produção Vegetal

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Reparo da estrutura existente oportunizando o cultivo de sementes para projeto de reflorestamento de nascentes
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não As ações que foram executadas não necessitaram de recursos financeiros
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8

Reestruturação do Setor de Mecanização

Descrição do Objetivo: Reestruturar o setor existente de mecanização proporcionando utilização, conservação e zelo do patrimônio público

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

reestruturar o setor de mecanização onde são guardados e feitas as manutenção das máquinas agrícolas do
campus

OBJETIVO 8
AÇÃO 1

Previsão de início:

Maio de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Setembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Engenheiro Agrônoma/Produção Vegetal

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Reorganização do espaço com aproveitamento logístico
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não As ações que foram executadas não necessitaram de recursos financeiros
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.

OBJETIVO 9

Urbanização/Acessibilidade dos espaços da escola

Descrição do Objetivo: Urbanizar e permitir acessibilidade de todos os espaços comuns da escola em conformidade com Norma vigente

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

promover a urbanização dos acessos de pedestres da escola em conformidade com as normas técnicas

OBJETIVO 9
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

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

Previsão de término:

Responsável:

Direção-Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível alocar recursos financeiros
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10

Finalização do projeto da quadra poliesportiva

Descrição do Objetivo: construção de concha acústica e vestiários esportivos

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

finalização do projeto inicial da quadra com construção de espaço para cultura e vestiários esportivos

OBJETIVO 10
AÇÃO 1

Previsão de início:

Setembro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Docente/Educação Física

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Alocação de recursos financeiros através de emenda parlamentar
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Projeto enviado para Diretoria de Infraestrutura para levantamento de custos e elaboração de edital de pregão
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.

OBJETIVO 11

Reestruturação do Setor de Bovinocultura

Descrição do Objetivo: Reestruturar espaço existente (curral) para criação de bovinos e permitir aulas práticas da área de zootecnia dos cursos técnicos

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

Reestruturar setor de bovinos existente no campus para promover bem estar desses animais

OBJETIVO 11
AÇÃO 1

Previsão de início:

Março de 2021

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

Previsão de término:

Maio de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Técnica Agropecuária/Produção Animal

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível alocar recursos financeiros
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 12

Reestruturação do Setor de Ovinocultura

Descrição do Objetivo: Reestruturar espaço existente (aprisco) para criação de ovinos e permitir aulas práticas da área de zootecnia dos cursos técnicos

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

reestruturar espaço existente (aprisco) no campus para criação de ovinos

OBJETIVO 12
AÇÃO 1

Previsão de início:

Maio de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Técnica de Agropecuária/Produção Animal

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Reorganização do espaço com aproveitamento logístico
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não As ações que foram executadas não necessitaram de recursos financeiros
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.

OBJETIVO 13

Construção de Laboratórios Didáticos do Núcleo Comum

Descrição do Objetivo: Construir e equipar laboratórios didáticos do núcleo comum (propedêutica) do ensino médio integrado aos cursos técnicos

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
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

Construir laboratórios didáticos das matérias de núcleo comum

OBJETIVO 13
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:

Direção-Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível alocar recursos financeiros
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 14

Construção do Setor de Avicultura

Descrição do Objetivo: Construir espaço que permita a criação de aves para aulas práticas da área de zootecnia dos cursos técnicos

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

Construir setor de aves para criação e reprodução

OBJETIVO 14
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:

Docente/Coordenação de Pesquisa

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível alocar recursos financeiros
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.

OBJETIVO 15

Reestruturação do Setor de Apicultura

Descrição do Objetivo: Reestruturar tecnicamente espaço para processamento de mel e seus derivados

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

Reforma e adequação do espaço de processamento de mel e seus derivados

OBJETIVO 15
AÇÃO 1

Previsão de início:

Março de 2021

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

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Docente/Zootecnista

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível alocar recursos financeiros
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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