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

OBJETIVO 1

Execução do plano diretor do campus

Descrição do Objetivo: Gerenciar recursos de modo a garantir que a infraestrutura física e de tecnologia da informação (TI), necessárias ao atendimento do
Plano de Oferta de Cursos e Vagas e a todos os processos estratégicos , de apoio e finalísticos, estejam constantemente disponíveis, atualizadas e
equalizadas.

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 19. Desenvolver cultura orientada à estratégia
24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

Buscar os recursos necessários junto ao poder público

OBJETIVO 1
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:

Direção geral

Mês de conclusão da Ação:

Novembro de 2021

Implantação de reuniões periódicas da gestão do campus

OBJETIVO 1
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:

Direção geral

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Implantação do projeto "Papo reto com a direção"

OBJETIVO 1
AÇÃO 3

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:

Direção geral

Mês de conclusão da Ação:

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

Ampliar parcerias com as prefeituras e arranjos produtivos locais

OBJETIVO 1
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Status da Ação Estratégica:

Responsável:

Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Ampliação da parceria com a prefeitura de Quissamã com os projetos Clube Itech e Curso FIC e com a prefeitura de Carapebus
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Buscar estreitar laços com a prefeitura de Conceição de Macabu e ampliar parcerias de estágio/jovem aprendiz
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criação e desenvolvimento da Direção de Planejamento Estratégico

OBJETIVO 1
AÇÃO 5

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Diretoria Geral e Administrativa

Mês de conclusão da Ação:

Janeiro de 2021

OBJETIVO 2

Desenvolver projetos para a qualidade de vida do servidor

Descrição do Objetivo: Oferecer maior qualidade de vida para os servidores do campus

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

Consolidar e Ampliar os jogos internos (JIF´s) entre cursos do Campus (Discentes, Docentes e TAE´s)

OBJETIVO 2
AÇÃO 1

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:

Outubro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenação de eventos e Educação
Física

Mês de conclusão da Ação:

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

Projeto de Atenção Nutricional para o Servidor

OBJETIVO 2
AÇÃO 2

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:

Nutricionista

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Dado o acúmulo de atividades no trabalho remoto e o trabalho para a organização do restaurante, não foi possível realizar esta ação
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Projeto de Exercícios físicos para o servidor

OBJETIVO 2
AÇÃO 3

Previsão de início:

Agosto de 2021

Dezembro de 2021

Ação estratégica não realizada

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

Previsão de término:

Responsável:

Professor de Educação física

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Em função da pandemia e do distanciamento social, não foi possível executar essa ação
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Desenvolver ações de integração e geração de qualidade de vida através da cultura

OBJETIVO 2
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenação de Gestão de Pessoas

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Divulgação de informação sobre a vacinação no município, implantação de GT de qualidade de vida no trabalho
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não foi possível realizar palestras de profissionais de saúde junto aos servidores do campus
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Promover ações de saúde aos servidores do Campus

OBJETIVO 2
AÇÃO 5

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:

Diretoria Geral e Coordenação de Eventos

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

Oferecer capacitação aos servidores do campus

Descrição do Objetivo: Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias
22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

Realizar levantamento de demanda de servidores interessados pela capacitação em cada diretoria

OBJETIVO 3
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Agosto de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenação de Gestão de Pessoas

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Elaboração de minuta de edital
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Encontro de entraves que fizeram a gestão optar pela não execuçào desta ação
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 4

Realizar eventos comemorativos no campus

Descrição do Objetivo: Realizar eventos comemorativos no campus buscando o estímulo a integração de alunos e servidores do campus

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

Institucionalizar os principais eventos do campus

OBJETIVO 4
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenação de Comunicação e Eventos

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Adaptação dos eventos do campus para o formato remoto
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Foi previsto a realização de eventos presenciais
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.

Realizar levantamento de materiais necessários para a realização de eventos

OBJETIVO 4
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:

Junho de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenação de Comunicação e Eventos

Mês de conclusão da Ação:

Abril de 2021

Desenvolver estratégias de divulgação dos eventos

OBJETIVO 4
AÇÃO 3

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:

Coordenação de Comunicação e Eventos

Mês de conclusão da Ação:

Abril de 2021

Desenvolver campanhas de conscientização no campus

OBJETIVO 4
AÇÃO 4

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 de Comunicação e Eventos

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Previsão de atividades de conscientização presenciais
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5

Melhorar ações de tecnologia da informação

Descrição do Objetivo: Promover melhorias na gestão de TI com foco no aumento da qualidade dos serviços e otimização dos recursos.

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.

Realizar manutenção preventiva dos computadores do campus

OBJETIVO 5
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Coordenação de TI

Mês de conclusão da Ação:

Outubro de 2021

Ampliação do acesso a internet no Campus

OBJETIVO 5
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Coordenação de TI, Diretoria Geral e
Administrativa

Mês de conclusão da Ação:

Julho de 2021

OBJETIVO 6

Empreender políticas institucionais com foco na gestão sustentável dos recursos internos para o crescimento do
campus
Descrição do Objetivo: Utilização eficiente dos recursos financeiros com a redução do custeio, garantindo a responsabilidade socioambiental da gestão
pública.

Perspectiva (PDI): Orçamento
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 23. Aprimorar a eficiência dos gastos
24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

Instalação das placas solares, como parte do programa de Eficiencia Energética

OBJETIVO 6
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:

Diretoria de Administração e Infraestrutura

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.

Substituição total da Iluminação do Campus por lâmpadas de led

OBJETIVO 6
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Agosto de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Infraestrutura e

Mês de conclusão da Ação:

Setembro de 2021

Substituição de torneiras dos lavatórios por torneiras automáticas

OBJETIVO 6
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Agosto de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Infraestrutura e

Mês de conclusão da Ação:

Outubro de 2021

Desenvolvimento de dispositivo utilizando "Arduino" para controle do funcionamento dos Ar Condicionados das
salas

OBJETIVO 6
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura
/ Coordenação do Curso de informática

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Levantamento dos itens necessários para a realização da compra dos componentes
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Planejamento de recondução da ação com escopo reduzido para teste
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7

Viabilizar construção de novas instalações

Descrição do Objetivo: Planejamento e Construção de novas instalações no Campus

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Finalização da obra de refeitório para atender as demandas por alimentação dos alunos

OBJETIVO 7
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Setembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Acompanhamento da conclusão da obra, instalação dos equipamentos e organização dos ambientes
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não foi possível realizar a inauguração do espaço
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Construção da Quadra de areia para voleibol

OBJETIVO 7
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Junho de 2021

Ação estratégica não realizada

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

Previsão de término:

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não houve recurso para a realização desta ação
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Elaboração do projeto do Anexo B (sala de aulas)

OBJETIVO 7
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Junho de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção geral, Direção de Administração e
Infraestrutura e Direção de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Realização de reuniões para elencar as demandas, solicitação do projeto à reitoria
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não houve tempo hábil para a aprovação do projeto
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Construção de vestiário com arquibancada e sala para material esportivo

OBJETIVO 7
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Acompanhamento da obra, que está em andamento
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Houve atraso na execução e não foi possível finalizar a obra neste exercício, bem como inaugurar o espaço
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 8

Fortalecer ações que viabilizem a melhoria da infraestrutura de alguns setores do campus

Descrição do Objetivo: Buscar desenvolver projetos que sejam capazes de proporcionar o fortalecimento de ações necessárias para uma infraestrutura
adequada

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

Garantir a conservação do campus por meio de contratação de empresa especializada

OBJETIVO 8
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

Novembro de 2021

Planejar e executar a reforma do piso dos banheiros

OBJETIVO 8
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Infraestrutura e

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Acompanhamento do processo de compra realizado pelo campus Bom Jesus
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não foi possível realizar esta ação com o orçamento 2021
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Construção de mesas de alvenaria para o laboratório de informática

OBJETIVO 8
AÇÃO 3

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:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

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

Planejamento da reforma do auditório

OBJETIVO 8
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Direção Geral

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Busca ativa por editais de emendas parlamentares
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não fomos contemplados com recurso extraorçamentário para a execução desta ação
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 9

Aquisições para setores e laboratórios

Descrição do Objetivo: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo necessários para realização dos serviços diários e aulas práticas

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

Aquisição de mobiliário

OBJETIVO 9
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:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

Julho de 2021

Atualização do acervo e adequação do espaço da biblioteca

OBJETIVO 9
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:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

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

Adquirir equipamentos que visem economicidade

OBJETIVO 9
AÇÃO 3

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:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Não foi possível realizar esta ação com o orçamento 2021
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Aquisição de equipamentos para o laboratório de informática

OBJETIVO 9
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:

Novembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

Fevereiro de 2021

Aquisição de equipamentos para o laboratório multidisciplinar

OBJETIVO 9
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:

Novembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

Abril de 2021

Aquisição de equipamentos para o laboratório de eletrônica

OBJETIVO 9
AÇÃO 6

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:

Novembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

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.

Aquisição de equipamentos para o laboratório de computação física

OBJETIVO 9
AÇÃO 7

Previsão de início:

Janeiro 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:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

Setembro de 2021

Aquisição de equipamentos para o laboratório de soldagem

OBJETIVO 9
AÇÃO 8

Previsão de início:

Janeiro 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:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

Agosto de 2021

OBJETIVO 10

Desenvolver ferramentas de monitoramento e controle do PAA

Descrição do Objetivo: riação de indicadores e ferramentas de acompanhamento do PAA

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho
19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

Desenvolver ferramentas de monitoramento e controle

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:

Direção de Administração

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 ações de educação alimentar e nutricional

Descrição do Objetivo: Estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a aprendizagem, a boa saúde do
aluno e a qualidade de vida do indivíduo.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores
11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura
13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

Construir uma horta escolar

OBJETIVO 11
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:

Nutricionista

Mês de conclusão da Ação:

Agosto de 2021

Aula de Habilidades Culinárias como práticas integradas

OBJETIVO 11
AÇÃO 2

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:

Nutricionista

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Dado o cenário de pandemia, não foi possível realizar atividades presenciais no campus em 2021
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Realização das avaliações nutricionais e diagnóstico do estado nutricional dos alunos

OBJETIVO 11
AÇÃO 3

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:

Nutricionista

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 12

Reforçar segurança nas áreas do campus

Descrição do Objetivo: Instalação de materiais para reforçar a segurança patrimonial e física

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

Ampliação do sistema de Segurança e monitoramento do Campus

OBJETIVO 12
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:

Diretoria de Administração e Infraestrutura

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Instalação de novos postos e/ou bocais para iluminação

OBJETIVO 12
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:

Novembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Infraestrutura e

Mês de conclusão da Ação:

Julho de 2021

Ampliação da segurança nas fronteiras do campus

OBJETIVO 12
AÇÃO 3

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:

Outubro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Diretoria de Administração e Infraestrutura ,
Coordenação de Compras

Mês de conclusão da Ação:

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

OBJETIVO 13

Implantação de melhorias na qualidade do atendimento dos setores administrativos

Descrição do Objetivo: Construir ferramental para aprimorar os processos internos

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

Elaborar uma pesquisa de satisfação do atendimento dos setores internos do Campus

OBJETIVO 13
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretoria de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Desenvolvimento de servidor em ação de capacitação para o desenvolvimento desta ação
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Alto volume de atividades no modelo remoto
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Mapear as atividades executadas pelo setor de registro do campus

OBJETIVO 13
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Diretoria de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Descrição dos processos e criação de fluxos
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não foi realizado o mapeamento das taxas de evasão e de efetividade
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criar questionário para entrevista de trancamento e cancelamento de matrículas

OBJETIVO 13
AÇÃO 3

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:

Agosto de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenação de Registro

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 14

Revisar e Ampliar a oferta de cursos pelo Campus

Descrição do Objetivo: Ofertar novos cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores, articulados com todos os níveis e modalidades da EPT e
com os diferentes setores da sociedade.

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

Oferta da Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

OBJETIVO 14
AÇÃO 1

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

Julho de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Coordenador TST e NDE do Curso

Mês de conclusão da Ação:

Julho de 2021

Oferta da Especialização na área de educação

OBJETIVO 14
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador e NDE do Curso

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Avanço na construção do PPC do curso
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não foi possível realizar o processo seletivo e o início das atividades
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Análise da possibilidade de oferta do curso Concomitante em Administração

OBJETIVO 14
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 do curso de NDE

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Há demanda para a oferta deste curso, no entanto, após a realização do estudo de carga horária identificou-se que só é possível a abertura deste curso
execução da Ação com a contratação de mais um docente na área de administração
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Oferta do curso FIC EaD Tecnologias e Metodologias Aplicada à Educação

OBJETIVO 14
AÇÃO 4

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção de Ensino e coordenador

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Foi sinalizado à reitoria o interesse do campus para a realização deste curso e o início do tramite para firmar a parceria com a prefeitura
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não houve tempo hábil para a elaboração do edital do processo seletivo, divulgação da oferta do curso e início das atividades
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criação de uma comissão para estudo de viabilidade de implantação de um curso de Graduação no Campus

OBJETIVO 14
AÇÃO 5

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, Ensino e Coordenadores

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Há limitação de expansão para outros cursos principalmente em função da carga horária docente. Para o próximo exercício será realizado um estudo
execução da Ação para a apresentação da necessidade de ciração de códigos de vaga para o campus
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Planejamento de curso FIC do eixo de Controle e Processos Industriais.

OBJETIVO 14
AÇÃO 6

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, Ensino e Coordenadores

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

Motivo da não Após análise do NDE e do colegiado do curso, esta ação será consolidada com a ação 7 do objetivo 14 .
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será descontinuada

Implantação do PPC reformulado do curso técnico em eletromecânica concomitante ao ensino médio

OBJETIVO 14
AÇÃO 7

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção de Ensino e Coordenador de
Curso

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Escrita do PPC realizada
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não houve tempo hábil para encaminhamento do documento para o Conselho de Campus, Cenpei e Conselho Superior
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

Desenvolver o Projeto Político Pedagógico (PPP) do campus Quissamã

Descrição do Objetivo: Construir o PPP do campus Quissamã alinhado ao PPI

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense
5. Fortalecer a Institucionalidade

Elaborar o PPP do campus em consonância com o PPI

OBJETIVO 15
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Realização de reuniões para a construção dos tópicos que vão compor o PPP
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não A comissão optou por aguardar a atualização do PPI que será publicado no próximo PDI
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 16

Realizar inventário do acervo da biblioteca para mensurar a sua adequação e propor melhorias

Descrição do Objetivo: Aperfeiçoamento dos processos da biblioteca

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho
15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

Inventariar o acervo

OBJETIVO 16
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Setembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Biblioteca

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Levantamento do acervo e comparação com os PPC dos cursos de administração e segurança do trabalho
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Acúmulo de atividades no modelo remoto impedindo o avanço desta ação.
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 17

Aprimorar estratégias de acolhimento e acompanhamento do discente

Descrição do Objetivo: Proporcionar aos alunos suporte e orientações durante a sua permanência no IFF campus Quissamã

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

Acolher o corpo discente em suas demandas e especificidades

OBJETIVO 17
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:

DPEAECQ / DECQ / CAEECQ / Pedagoga

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Construção de estratégias pedagógicas para minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos ingressantes

OBJETIVO 17
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:

Direção de Ensino

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Ampliar o atendimento de assistência estudantil buscando viabilizar novas bolsas e auxílios.

OBJETIVO 17
AÇÃO 3

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:

DPEAECQ / CAEECQ

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 18

Aprimorar os processos que conduzem à permanência e êxito

Descrição do Objetivo: Atuar no desenvolvimento de ações que promovam à permanência e êxito dos estudantes

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

Realizar o acompanhamento e o monitoramento dos alunos atendidos pela Assistência Estudantil

OBJETIVO 18
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

DPEAECQ / CAEECQ

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Acompanhamento do serviço de atenção nutricional dos estudantes

OBJETIVO 18
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Nutricionista

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Promover ações culturais, de esportes e lazer no campus

OBJETIVO 18
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

DPEAECQ

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Adaptação do evento semana de integração para o formato online e início da articulação para a escrita do regulamento para o uso da quadra
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Acúmulo de atividades no modelo remoto
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 19

Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Descrição do Objetivo: Fortalecimento dos núcleos Nugedis, Neabi e Centro de memória

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores
11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura
13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

Estabelecer ações de fortalecimento dos núcleos

OBJETIVO 19
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Coordenação dos núcleos

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Estímulo a realização de ações de políticas culturais no campus

OBJETIVO 19
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:

DPEAECQ

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

OBJETIVO 20

Ampliação do atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais

Descrição do Objetivo: Desenvolver ações de inclusão das pessoas com deficiências e em vulnerabilidade social, e voltadas à proteção e promoção de
manifestações culturais.

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

Ampliação da atuação do NAPNEE

OBJETIVO 20
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Diretoria de Administração/ Coordenadora
do NAPNEE

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

OBJETIVO 21

Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Descrição do Objetivo: Ampliar a atuação do campus em ações de pesquisa, inovação e extensão

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores
22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

Fortalecimento da pesquisa e inovação tecnológica através de captação de bolsas e recursos de órgãos de fomento
como CAPES, CNPq e Faperj ou por meios de chamadas públicas de Instituições Privadas;

OBJETIVO 21
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:

DPEAECQ

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Aprimorar o processo de busca de editais

OBJETIVO 21
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:

DPEAECQ

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

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

CAMPUS QUISSAMÃ

15/12/2021

Página 22 de 25

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

Estimular a participação em eventos técnicos científicos

OBJETIVO 21
AÇÃO 3

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

DPEAECQ

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

Criação da rádio estudantil

OBJETIVO 21
AÇÃO 4

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:

DPEAECQ

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Não se aplica

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

Esta ação será descontinuada

Promover a publicação e divulgação científica

OBJETIVO 21
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:

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenador de Pesquisa e Extensão

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

OBJETIVO 22

Desenvolvimento de parcerias que propiciem a integração IFF, governo, empresas e comunidade

Descrição do Objetivo: Fortalecer a imagem do IFFluminense como uma instituição de EPT pública , gratuita e de qualidade e favorecendo a inserção
socioprofissional do aluno e do egresso e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada
16. Desenvolver relacionamento com egressos
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Desenvolvimento das ações da Agência de Oportunidades

OBJETIVO 22
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador da Agência de Oportunidades

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Articulação para a realização de palestras com profissionais do mercado no TecnIFF , divulgação de vagas de estágio e oportunidades para os
Ação parcialmente estudantes, atualização de cadastro no CIEE, cadastro de alunos no banco de dados da Via Lagos
executada:

Motivo da não O distanciamento social impediu a visita física às empresas para a realização de parcerias
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criar o evento Mostra de Profissões, para possibilitar aos estudantes um diálogo com profissionais de referência
em suas áreas

OBJETIVO 22
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Coordenador da Agência de Oportunidades

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Realização do evento TecnIFF de forma remota, com a palestras de profissionais de referência na área de eletromecanica e segurança do trabalho
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não Não foi possível articular para realizar a atividade para os demais cursos do campus
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 23

Fortalecer o vínculo com o aluno egresso

Descrição do Objetivo: Desenvolver estratégias de acompanhamento e suporte ao aluno e ao egresso.

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

Criar um núcleo de acompanhamento do aluno egresso

OBJETIVO 23
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:

Agosto de 2021

Ação estratégica concluída

Responsável:

Coordenador de Pesquisa e Extensão

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.

Propiciar uma maior integração aluno e egresso no Campus

OBJETIVO 23
AÇÃO 2

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Não se aplica

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

Não se aplica

Dezembro de 2021

Ação estratégica concluída

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

Previsão de término:

Responsável:

Coordenadores da Agência de
Oportunidade e demais cursos

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2021

OBJETIVO 24

Organização de processos administrativos

Descrição do Objetivo: Sistematizar os processos administrativos e mapear os processos do campus

Perspectiva (PDI): Processos Internos
Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho
19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

Organizar os processos administrativos do campus

OBJETIVO 24
AÇÃO 1

Previsão de início:

Janeiro de 2021

Status da Ação Estratégica:

Previsão de término:

Dezembro de 2021

Ação estratégica realizada parcialmente

Responsável:

Direção de Administração

Mês de conclusão da Ação:

Não se aplica

Situação atual da Os servidores estão mobilizados para a organização dos processos administrativos do campus e mais alinhados com as técnicas de planejamento
Ação parcialmente
executada:

Motivo da não O campus está em seu terceiro ano na realização de ações de planejamento, com avanços. No entanto, não foi possível concluir esta ação em 2021 em
execução da Ação conciliação com as demais atividades executadas
ou da sua
execução de
forma parcial:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

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

CAMPUS QUISSAMÃ

15/12/2021

Página 25 de 25

