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

OBJETIVO 1

Mapear Necessidades de Capacitação

Descrição do Objetivo: Registro contínuo das necessidades de capacitação, tendo em vista as atividades acadêmicas e administrativas do campus, com
vistas à elaboração dos PDPs anuais.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

Programa interno de capacitação em serviço.

OBJETIVO 1
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

CGP e Comissão local do PDP 2021
(Portaria n. 361 de 29/05/2020)

Responsável:

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Ação desenvolvida em apenas alguns setores específicos
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Dificuldades decorrentes do isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Aprimorar e expandir infraestrutura do campus

Descrição do Objetivo: Adequar infraestrutura, implantando novos ambientes necessários e liberando espaço para mais salas de aula.

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

Implantação da Biblioteca no pilotis do Bloco F

OBJETIVO 2
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Acertos de finalização de obra e chegada de ar condicionado já licitado
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Demora normal no processo licitatório de ar condicionado
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

DESENVOLVIMENTO: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Campus Macaé
CONSOLIDAÇÃO E FORMATAÇÃO: Diretoria de Desenvolvimento Institucional - REITORIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL - 2021

CAMPUS MACAÉ

15/12/2021

Página 1 de 17

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

Melhorar condições de acessibilidade do campus

OBJETIVO 2
AÇÃO 2

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:

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Falta de recursos de investimento com essa previsão
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar novos laboratórios relacionados à inovação

OBJETIVO 2
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Junho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da 02 laboratórios novos implantando (LABSIM e IF Maker)
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia dificulta pleno funcionamento
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Projetar garagem para veículos oficiais

OBJETIVO 2
AÇÃO 4

Previsão de início:

Maio de 2021

Previsão de término:

Ação estratégica concluída

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

Dezembro de 2021

Responsável:

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Outubro de 2021

Adequar infraestrutura ao código de incêndio e pânico

OBJETIVO 2
AÇÃO 5

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretor de Relações Institucionais

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Obras de intervenção e sinalização já especificadas
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Exigências quanto à documentação
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

DESENVOLVIMENTO: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Campus Macaé
CONSOLIDAÇÃO E FORMATAÇÃO: Diretoria de Desenvolvimento Institucional - REITORIA
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL - 2021

CAMPUS MACAÉ

15/12/2021

Página 2 de 17

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

OBJETIVO 3

Implantar programa de eficiência em logística e consumo

Descrição do Objetivo: Implantação de procedimentos que economizem luz, água, transporte e combustível e outros recursos

Perspectiva (PDI): Orçamento
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 23. Aprimorar a eficiência dos gastos

Instalação de painéis fotovoltaicos para abastecimento do campus

OBJETIVO 3
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Outubro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da À espera de acertos burocráticos e contratuais com a ENEL
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Documentação mais complexa exigida em razão de alterações ma legislação
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantação de sistema automático de controle de ar condicionado

OBJETIVO 3
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Novembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Coordenador de TI

Mês de conclusão da Ação:

Novembro de 2021

Substituição das lâmpadas de Vapor Metálico por Led

OBJETIVO 3
AÇÃO 3

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Junho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Substituição parcial
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Necessidade de nova licitação
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.

Implementar uso de reutilizáveis na merenda estudantil, reduzindo consumo de descartáveis

OBJETIVO 3
AÇÃO 4

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:

Abril de 2021

Responsável:

Ação estratégica concluída

Diretora de Políticas Estudantis

Mês de conclusão da Ação:

Abril de 2021

Implantar serviço de videoconferência efetivo

OBJETIVO 3
AÇÃO 5

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:

Fevereiro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenador de TI

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

OBJETIVO 4

Ampliar atividades de pesquisa no campus

Descrição do Objetivo: Envolver maior número de estudantes e professores do campus em atividades de pesquisa, tornando o campus destaque nesta área,
regionalmente e no IFF

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Taxa de Bancada. Disponibilização de valores orçamentários para pesquisador aplicar no custeio de projetos de
pesquisa aprovados em edital.

OBJETIVO 4
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

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

Previsão de término:

Novembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador de Extensão

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
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.

Gabinetes de trabalho. Criação de Gabinetes de Trabalho para Pesquisadores

OBJETIVO 4
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Abril de 2021

Responsável:

Ação estratégica não realizada

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

Previsão de término:

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Prêmio IFF Jovem Inovador. Prêmio IFF Jovem Inovador, que consistirá em premiar as melhores ideias em forma de
projeto científico dos estudantes do campus Macaé.

OBJETIVO 4
AÇÃO 3

Previsão de início:

Março de 2021

Previsão de término:

Ação estratégica não realizada

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

Junho de 2021

Responsável:

Diretor de Pesquisa

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Fortalecer grupos de pesquisa CNPq

OBJETIVO 4
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador de Pesquisa

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Atualização e recadastramento dos grupos LABDAC e LECER
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Demandas dos demais grupos de pesquisa
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Incentivar o desenvolvimento de projetos de inovação com outros atores de relevância no contexto regional

OBJETIVO 4
AÇÃO 5

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretor de Pesquisa

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Ações limitadas a contatos à distância
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
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

Melhorar os indices de permanência e Êxito

Descrição do Objetivo: Contribuir para a permanência e a melhoria do desempenho escolar dos dicentes através da elaboração e implantação de iniciativas
que assegurem o acolhimento, socialização e integração dos estudantes no campus

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

Realizar diagnóstico de permanência e exito do campus

OBJETIVO 5
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Acompanhamento das turmas em APNP por monitores e setor pedagógico
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Desenvolver plano de ações que vise à minimização dos índices de evasão e retenção;

OBJETIVO 5
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Novembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Acompanhamento das turmas em APNP por monitores e setor pedagógico
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6

Melhorar as condições logísticas de ensino

Descrição do Objetivo: Implantar procedimentos que facilitem a participação dos estudantes em diversas atividades acadêmicasImplantar procedimentos que
facilitem a participação dos estudantes em diversas atividades acadêmicas

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Aprimorar o horário fixo por turmas

OBJETIVO 6
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Abril de 2021

Responsável:

Ação estratégica realizada parcialmente

Diretora de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente desenvolvida, tendo em vista a aplicação das APNPs
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Elaborar Calendários de provas com a participação de representantes do CARTElaborar Calendários de provas com
a participação de representantes do CART

OBJETIVO 6
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Novembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente desenvolvida, tendo em vista a aplicação das APNPs
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implementar o programa de cota semanal na reprografia para os estudantes

OBJETIVO 6
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:

Coordenador Reprografia

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Instalação de projetores de vídeo em todas salas de aula

OBJETIVO 6
AÇÃO 4

Previsão de início:

Março de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador de Serviços/Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Instalação no bloco F, 2 andares
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Falta de recursos de investimento com essa previsão
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.

Adquirir ônibus para atendimento às demandas estudantis de viagens, visitas técnicas, feiras científicas

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:

Coordenação de Transportes

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Falta de recursos de investimento com essa previsão
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7

Ampliar a oferta de vagas no campus

Descrição do Objetivo: Ajuste de oferta de vagas para tornar cursos mais eficientes e atrativos para o público ingressante

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
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

Prospectar demanda socio-regional de capacitação e incentivar criação de cursos FIC

OBJETIVO 7
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:

Coordenador de Extensão

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar cursos FIC

OBJETIVO 7
AÇÃO 2

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Ensio

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Oferta de curso FIC "TECENDO RELAÇÕES"
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
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.

Implementar, para os cursos Técnicos subsequentes, a concomitância externa

OBJETIVO 7
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Agosto de 2021

Ação estratégica não realizada

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

Previsão de término:

Responsável:

Diretora de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Concentração de esforços na oferta dos curso já existentes nas modalidades APNP e híbrida
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Propor a reformulação de cursos subsequentes com uso de itinerários formativos

OBJETIVO 7
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Agosto de 2021

Ação estratégica não realizada

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

Previsão de término:

Responsável:

Diretora de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Concentração de esforços na oferta dos curso já existentes nas modalidades APNP e híbrida
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8

Ampliação de ações inclusivas e de acessibilidade

Descrição do Objetivo: Ampliar e fortalecer as ações de inclusão das pessoas com necessidades específicas no âmbito do campus Macaé, garantir aos
discentes, qualidade nos atendimentos educacional especializado

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

Ofertar cursos de capacitação em Língua Brasileira de Sinais – Libras

OBJETIVO 8
AÇÃO 1

Previsão de início:

Março de 2021

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

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenação NAPNE

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
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.

Implementar ações para ampliar a inclusão

OBJETIVO 8
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Novembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenação NAPNE

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Acompanhamento pelo NANPE
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 9

Fortalecer polo EAD

Descrição do Objetivo: Fortalecer o polo EAD, qualificando os servidores para atuarem na criação e oferta de novos cursos em formato EAD

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
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

Reestruturar o polo EAD

OBJETIVO 9
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 Polo EAD

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Concentração de esforços na oferta dos curso já existentes nas modalidades APNP e híbrida
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar cursos na modalidade EAD

OBJETIVO 9
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 Polo EAD

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Concentração de esforços na oferta dos curso já existentes nas modalidades APNP e híbrida
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 10

Reconher Cursos de Graduação

Descrição do Objetivo: Conduzir de forma adequada, com resultados satisfatórios os processos de submissão dos cursos novos (Eng Elétrica e Lic História)
ao processo de avaliação externa do MEC/ INEP para o primeiro reconhecimento

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

Capacitar o coordenador do curso de Engenharia Elétrica para o procedimento de reconhecimento

OBJETIVO 10
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Março de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador de Curso da Engenharia
Elétrica

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Coordenador atual capacitado
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Eleição de novo coordenador em 2022
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Solicitar ao MEC o reconhecimento de curso

OBJETIVO 10
AÇÃO 2

Previsão de início:

Abril de 2021

Previsão de término:

Não se aplica

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

Não se aplica

Responsável:

Ação estratégica concluída

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

Abril de 2021

Coordenador Engenharia Elétrica

Mês de conclusão da Ação:

Abril de 2021

Organizar documentação do curso

OBJETIVO 10
AÇÃO 3

Previsão de início:

Maio de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Maio de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador da Engenharia Elétrica

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Organização admiistrativa do curso implantada
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Necessidade de conclusão de novo PPC conforme novas DCNs
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.

Organizar documentação dos docentes

OBJETIVO 10
AÇÃO 4

Previsão de início:

Junho de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Julho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Coordenador Engenharia Elétrica

Responsável:
Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Documentação digital organizada
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Necessidade de presencialidade para finalização
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Preparar infraestrutura para visitação

OBJETIVO 10
AÇÃO 5

Previsão de início:

Julho de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Julho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador Engenharia Elétric

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Obras em laboratórios de instalações elétricas, máquinas elétrica e laboratórios de eletrônica
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Necessidade de presencialidade para finalização
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Aquisição de Acervo

OBJETIVO 10
AÇÃO 6

Previsão de início:

Janeiro de 2021

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

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador de Biblioteca

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Falta de recursos de investimento com essa previsão
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 11

Implantar políticas de acompanhamento do egresso e sua inserção no mundo do trabalho.

Descrição do Objetivo: Desenvolver ações de integracao entre a instituicao e o mundo do trabalho por meio de estagios, acompanhamento de egressos e
parcerias com o setor produtivo.Desenvolver ações de integracao entre a instituicao e o mundo do trabalho por meio de estagios, acompanhamento de
egressos e parcerias com o setor produtivo.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Criar mecanismos para o acompanhamento dos alunos egressos

OBJETIVO 11
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:

Coordenador de Extensão

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Desenvolver ações de integração entre a instituição e o mundo do trabalho.

OBJETIVO 11
AÇÃO 2

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador de Extensão

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Cursos de extensão em convênio com empresa (Schlumberger) para formandos
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 12

Ampliar e estruturar políticas estudantis de esporte e cultura

Descrição do Objetivo: Fomentar a ampliação da participação dos estudantes no esporte e cultura, bem como aumentar a visibilidade dessas ações, tanto
para o público interno quanto externo.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada

Estruturação dos espaços esportivos do campus

OBJETIVO 12
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Novembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Área de futebol de campo e quadras revitalizadas
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Necessidade de intervenções na piscina, implantação de pistas de atletismo
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.

Estabelecer parcerias para sediar eventos esportivos, campeonatos e desenvolvimento de projetos no Campus
Macaé.

OBJETIVO 12
AÇÃO 2

Previsão de início:

Março de 2021

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

Previsão de término:

Novembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenação de Esporte

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 13

Implantar Projeto de Qualidade de Vida do servidor

Descrição do Objetivo: Promover programa de qualidade de vida do servidor através da oferta regular de atividade física dentro do campus

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

Implementar o CQV (Centro de Qualidade de Vida do servidor)

OBJETIVO 13
AÇÃO 1

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

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

Previsão de término:

Novembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretora de Políticas Estudantis

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 14

Implantar o Restaurante Estudantil

Descrição do Objetivo: Iniciar atividades do bandejão, oferecendo alimentação universalizada aos estudantes

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Obras de Finalização

OBJETIVO 14
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Abril de 2021

Responsável:

Ação estratégica realizada parcialmente

Diretor de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Obras civis e equipamentos instalados
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Necessidade de acertos na parte elétrica
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Contratação de mão de obra para preparação de alimentos

OBJETIVO 14
AÇÃO 2

Previsão de início:

Abril de 2021

Previsão de término:

Ação estratégica concluída

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

Julho de 2021

Responsável:

Nutricionista

Mês de conclusão da Ação:

Julho de 2021

Comissão de Acompanhamento

OBJETIVO 14
AÇÃO 3

Previsão de início:

Fevereiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Fevereiro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretora de Políticas Estudantis

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Composição da comissão proposta
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Necessidade de presencialidade para designação dos componentes
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Aquisição de materiais para operação do bandejão

OBJETIVO 14
AÇÃO 4

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:

Maio de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Nutricionista

Mês de conclusão da Ação:

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

OBJETIVO 15

Ampliar Visibilidade campus Macaé do IFF

Descrição do Objetivo: Aumentar a visibilidade do Instituto com objetivo de fortalecer a imagem do IFFluminense como uma instituição de EPT pública ,
gratuita e de qualidade socialmente referenciada

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 5. Fortalecer a Institucionalidade

Programa de apresentação do IFF nas escolas

OBJETIVO 15
AÇÃO 1

Previsão de início:

Março de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador de Cultura e Comunicação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Divulgação através de mídia produzida plea comunicação com esta finalidade
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Curso Preparatório Protec

OBJETIVO 15
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

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

Previsão de término:

Novembro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Coordenador do Protec

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Institucionalização da Expocit

OBJETIVO 15
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

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

Previsão de término:

Outubro de 2021

Ação estratégica não realizada

Responsável:

Diretor de Pesquisa e Extensão

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
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.

Transmissão de Eventos

OBJETIVO 15
AÇÃO 4

Previsão de início:

Março de 2021

Previsão de término:

Ação estratégica não realizada

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

Novembro de 2021

Responsável:

Coordenador de Cultura e Comunicação

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Isolamento imposto pela pandemia
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 16

Modernizar Laboratórios de Ensino

Descrição do Objetivo: Atualizar equipamentos e ambientes conforme solicitação de coordenações de curso

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

Reforma e Adaptação de Laboratórios

OBJETIVO 16
AÇÃO 1

Previsão de início:

Março de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Setembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção de Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Obras em laboratórios de instalações elétricas, máquinas elétrica e laboratórios de eletrônica
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Outros laboratórios demandam intervenção
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Aquisição de Equipamentos

OBJETIVO 16
AÇÃO 2

Previsão de início:

Abril de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Outubro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenações dos Cursos Envolvidos

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Equipamentos para engenharia elétrica adquiridos através de emenda parlamentar de banca para IFs do RJ
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Laboratórios e Equipamentos ainda necessitando atualização
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício
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