Campus Santa Rosa do Sul

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Indicadores de Medidas

Metas IFC para 2018

Percentual de adequação da
unidade referente à
acessibilidade arquitetônica;

Atualizar relatório de
acessibilidade

Portaria nº 246 (Modelo
20/13) – Adequar 100% até
Objetivo
2021
Estratégico 01 Percentual de adequação da Portaria nº 246 (Modelo
GARANTIR E
unidade referente à
70/45) – Adequar 10% ao
DESENVOLVER A
regularização;
ano
INFRAESTRUTUR
Portaria nº 246 (Modelo
A DOS CAMPI
90/70) – Adequar 10% ao
ano

Infraestrutura mínima do
campus

Seguir a priorização das
obras definida em Reunião
do Codir (anualmente)

Dados 2017

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa
do atendimento da Meta

Status da Meta

5,00%

15% - Foram
Meta Atingida - Relatório
construídas/adequadas
de Acessibilidade
rampas de acesso, portas de
atualizado
acesso, calçadas.

10,00%

30,00%

A meta de adequar 10%
ao ano estabelecida para
os campi modelo 90/70 foi
atingida pela gestão do
Campus Santa Rosa do
Sul. O Projeto preventivo
Está em execução projeto de
contra incêncio, está
PPCI.
sendo executado. Ainda
não foi concluído devido a
novos apontamentos
realizados pelo
Fiscalização do Corpo de
Bombeiros).

Informações do
Codir

Informações do
Codir

5,00%

Meta Atingida - seguir a
priorização das obras
definida em Reunião do
CODIR

Meta Atingida - seguir a
priorização das obras
definida em Reunião do
CODIR

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Indicadores de Medidas

Metas IFC para 2018

Dados 2017

Ofertar, no mínimo, 01

Quantidade de capacitações capacitação por campus além
10 Capacitações
das capacitações
ofertadas e quantidade de contempladas
pelo Fundo para
(58 servidores)
servidores capacitados;
Capacitações (10% do 1% do
orçamento de cada campus)

Objetivo
Estratégico 02 –
Número de ações em
PROMOVER A atenção à saúde e à melhoria
POLÍTICA DE
da qualidade de vida do
GESTÃO DE
servidor, e número de
PESSOAS
servidores atendidos;

Executar plano anual

Percentual de novos
servidores capacitados pelo
curso de Recepção ao
Servidor;

Capacitar 100% dos
servidores docentes
ingressantes de 2016 e
2017

Número de incentivos ao
afastamento integral e PIQIFC

Manter o compromisso de
12% do quantitativo de
servidores ao ano para
cada modalidade

5 ações (140
servidores)

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa
do atendimento da Meta

Foram realizados cursos de
fiscalização de contratos,
Gestão de conflitos I e II,
CIPA, NAPNE, Primeiros
Socorros, Cursos individuais
12 Capacitações
com diárias pagas pelo
(65 servidores)
Campus, Capacitação de
professores conselheiros de
turma, Capacitação
promovida pelo NAPNE aos
docentes e TAEs.
Foram realizados ações de
valorização aos servidores
nas datas comemorativas:
dia da mulher, dia das mães,
dia dos pais, dia do
professor, dia do servidor
8 ações (140
público, outubro rosa,
servidores)
novembro azul. Também foi
realizado curso de primeiros
socorros visando garantir a
segurança e integridade
física de toda a comunidade
escolar.

400

80

12,00%

12,00%

Status da Meta

Meta Atingida

Meta Atingida

Atingido 89% do
A participação do Docente planejado - A participação
pode ocorrer no período do do Docente pode ocorrer
no período do estágio
estágio probatório (3 anos)
probatório (3 anos)
Foram lançados editais
disponibilizando vagas para
Meta Atingida
afastamento integrais e para
PIQIFC.

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Objetivo
Estratégico 03 –
DESENVOLVER E
ARTICULAR A
PRÁTICA DA
GESTÃO
INSTITUCIONAL
INTEGRADA

Indicadores de Medidas

Metas IFC para 2018

Número de campi com plano
operacional referente ao
Estabelecer metas globais
Planejamento Estratégico
desenvolvido;

Número de campi com Gestão
de Risco implantada;

Quantidade de processos de
aquisições e contratações
institucionais;

Implantar 30% da Gestão de
Riscos nos campi

Realizar 27 pregões

Dados 2017

xxxxxx

0

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa
do atendimento da Meta

Metas globais
estabelecidas e Metas globais estabelecidas
publicadas em e publicadas em nov/2018
nov/2018

0,3

Informações
Informações
controladas pela
controladas pela
Proad – 30
Proad – 10 pregões
pregões

Status da Meta

Meta Atingida

Em 2018 foi iniciado a
implantação da gestão de
riscos

Meta Atingida

xxxxx

Meta Atingida

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Objetivo
Estratégico 04 IMPLANTAR A
POLÍTICA DE
OFERTA DE
CURSOS

Indicadores de Medidas

Metas IFC para 2018

Dados 2017

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa do
atendimento da Meta

Status da Meta

Percentual de eixos
verticalizados

Obter 100% de eixos
verticalizados até 2021

100,00%

100,00%

O curso técnico em Agropecuária
verticalizado com o curso de
Engenharia Agronômica.

Meta Atingida

O Campus SRS atingiu a meta do
percentual de vagas destinadas aos
cursos técnicos de nível médio. Em
relação a EJA, foi criado no Campus
SRS uma coordenação específica
para tratar da EJA. Tal coordenação
tem buscado parcerias com
municípios da microrregião. Ocorre
que não se consegui criar turmas
para oferta de PROEJA. Porém, um
fator que muito chamou atenção foi
que a comunidade do entorno do
campus não tinha ensino
fundamental. Assim, foi pensado e
executado um curso de para
preparação para as provas do
ENCCEJA visando aumentar o nível
de escolarização e posteriormente
criação de turmas de PROEJA. Na
formação de professores, o campus
SRS não cumpriu a meta por não ter
curso de licenciatura.

Atingida 33% do planejado - O
Campus SRS atingiu a meta do
percentual de vagas destinadas
aos cursos técnicos de nível
médio. Em relação a EJA, foi
criado no Campus SRS uma
coordenação específica para
tratar da EJA. Tal coordenação
tem buscado parcerias com
municípios da microrregião.
Ocorre que não se consegui criar
turmas para oferta de PROEJA.
Porém, um fator que muito
chamou atenção foi que a
comunidade do entorno do
campus não tinha ensino
fundamental. Assim, foi pensado
e executado um curso de para
preparação para as provas do
ENCCEJA visando aumentar o
nível de escolarização e
posteriormente criação de turmas
de PROEJA. Na formação de
professores, o campus SRS não
cumpriu a meta por não ter curso
de licenciatura.

O IFC está ofertando 1 curso de
especialização em Docência para
EPT, tendo como polos os campi
Concórdia e Blumenau

Meta Atingida

Garantir 50% de vagas
(vagas equivalentes do
Curso Técnico
Percentual de vagas
curso) em cursos
Curso Técnico (63%) , EJA (0
ofertadas em cursos
técnicos de nível médio; (63%) , EJA (0 %), Formação
técnicos de nível médio,
aumentar 10% EJA;
%), Formação de
de
Proeja e formação de
garantir 60% da meta professores (0%) professores
professores;
estabelecida no TAM em
(0%)
formação de professores

Número de ofertas na
modalidade EaD
(regular);

Informações
01 curso
Ofertar 01 curso de
controladas pela ofertado com
especialização em EaD
PROEN
50 vagas

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Indicadores de Medidas

Quantidade de valores
investidos em ações de TI
(investimento);
Objetivo
Estratégico 05 –
INSTITUIR
POLÍTICAS
Número de serviços de TI
INSTITUCIONAIS
ofertados na unidade em
PARA
conformidade com as
TECNOLOGIAS DA
políticas institucionais de TI;
INFORMAÇÃO

Número de customizações
criadas para o SIG;

Metas IFC para 2018

Dados 2017

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa
do atendimento da Meta

Status da Meta

Meta Atingida

Investir, no mínimo, 1% do
orçamento ao ano por
campus

R$ 0,00

R$ 93.670,00
(2,29%)

No ano de 2017 todo recurso
orçamentário foi utilizada
para investimento na
readequação da rede
elétrica do campus, obra de
extrema importância e
relevância. Já em 2018, foi
destinado aproximadamente
2,3% do orçamento em TI.

DTI - Criar catálogo e
catalogar 20% dos
serviços

0

0 (até 31/10)

xxxxx

Meta não atingida

17

28
customizações
até 31/12/2018

A meta foi atingida, pois as
customizações foram
priorizadas através de
Comissão proposta pelo
CGTI

Meta Atingida

Estabelecer prioridades
das customizações e
submeter o processo de
customização à revisão e
aprovação pelo CGTI

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Indicadores de Medidas

Metas IFC para 2018

Percentual de adequação
dos cursos às diretrizes com
Adequar 10% dos cursos
75% de unicidade das
matrizes;

Percentual de cursos com
Pesquisa e Extensão
curricularizadas;

Elaborar e aprovar a
diretriz

Dados 2017

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa
do atendimento da Meta

Status da Meta

42% no IFC

48,00%

até o momento o IFC
adequou 48% dos Cursos

Meta Atingida

50,00%

50 % - No Campus SRS é
ofertado o curso superior de
Engenharia Agronômica no
qual que irá implantar a nova
matriz a partir de 2020. No
entanto, o Curso Técnico em
Agropecuária está na fase
de elaboração das diretrizes
gerais e passará por
reestruturação do PPC no
ano de 2019.

Meta de construção de
diretriz planejada para
2019

50,00%

70% - O curso de
Engenharia Agronômica já
está sendo auto-avaliado. O
Curso Técnico em
Agropecuária está em fase
de elaboração do formulário
de auto-avaliação do curso.

Meta de construção de
diretriz planejada para
2019

0,00%

O Campus SRS não
desenvolveu este item do
Meta de elaboração do
objetivo estratégico por não programa planejada para
possuir curso de
2019
Licenciatura.

0,00%

Objetivo
Estratégico 06 APERFEIÇOAR
DIRETRIZES
EDUCACIONAIS
Percentual de cursos
autoavaliados

Número de projetos de
Ensino, Pesquisa ou
Extensão voltados para a
melhoria da qualidade da
educação básica.

Elaborar e aprovar a
diretriz

Elaborar o programa
institucional

50,00%

0,00%

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Objetivo
Estratégico 07 –
CONSOLIDAR O
PROGRAMA DE
ACESSO,
PERMANÊNCIA E
ÊXITO

Indicadores de Medidas

Metas IFC para 2018

Índice de evasão;

Reduzir a evasão em
0,5% ao ano

Índice de retenção;

Número de ações para
egressos ou envolvendo
egressos;

Reduzir a retenção em
0,5% ao ano

Realizar, no mínimo, 01
ação por campus

Dados 2017

17,33% (178)

6,33% (65)

1

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa
do atendimento da Meta

Status da Meta

8,94% (83)

Está sendo rediscutida a
temática evasão na
construção das diretrizes e
elaboração do novo PPC.

Meta Atingida

7,54% (70)

Não atingiu a meta –
houve um aumento de
1,21 pontos percentuais
na taxa de retenção Considera-se estudante
retido aquele que
permaneceu matriculado
por período superior ao
Está sendo rediscutida a
tempo previsto para a
temática retenção na
integralização do curso.
construção das diretrizes e
Como a retenção é
elaboração do novo PPC.
verificada apenas ao fim
do ciclo e a instituição
possui diversos cursos
ainda em processo de
integralização, esta
retenção fica acumulada
até a formação da primeira
turma e é refletida no
aumento dos índices.

2

Em 2017 realizou a
AGROTEC – Exposição
Tecnológica da Agricultura
Familiar. Em 2018 realizou a
AGROTEC – Exposição
Tecnológica da Agricultura
Familiar e o encontro de
egressos e ex-servidores.

Meta Atingida

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Indicadores de Medidas

Quantidade de valores
alocados em ações de
Comunicação; e o Percentual
em relação ao orçamento.

Objetivo
Estratégico 08 FORTALECER A
POLÍTICA DE
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Número de matérias
publicadas internamente
(informativo e site) e
externamente;
Número de ações para
divulgação de processo de
ingresso (visitas às escolas,
panfletagem);

Metas IFC para 2018

Alocar 0,20% do
orçamento

Aumentar em 2% até
2021

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa
do atendimento da Meta

Status da Meta

R$ 36.955,00;
0,90%

Soma dos empenhos
relacionados a materiais
gráficos e materiais para
distribuição. (Ex: folders,
guias, pastas institucionais,
sacolas, etc.)

Meta Atingida

72 matérias
53 matérias
publicadas; 4
publicadas; 4 ações
ações
realizadas:
realizadas:
Ações realizadas: Visitas do
divulgação nas
divulgação nas
Campus às escolas, Visitas
emissoras de rádio emissoras de
das escolas ao Campus,
(8), panfletagem
rádio (8),
Divulgação nas emissoras
(1), divulgação nas panfletagem (1),
de rádio, Panfletagem.
escolas (30),
divulgação nas
recepção das
escolas (35),
escolas (20)
recepção das
escolas (18)

Meta Atingida

Dados 2017

R$ 26.485,00 ;
0,65%

Objetivos
Estratégicos
– 2018-2021

Indicadores de Medidas

Metas IFC para 2018

Dados 2017

Dados 2018

Detalhamento/ Justificativa do
atendimento da Meta

Status da Meta

Meta não atingida - Embora o campus SRS
Embora o campus SRS não tenha cumprido a
não tenha cumprido a meta de aumentar
meta de aumentar em 0,4% o número da relação
Número de projetos de Extensão, Aumentar em 0,4% o
Projetos
Projetos
em 0,4% o número da relação
projeto/docente, destaca-se que o campus
Pesquisa e Ensino (Nº de
número da relação
90/Docentes 56 = 79/Docentes 56 =
projeto/docente, destaca-se que o campus
destina 5% de seu orçamento para editais de
projetos/ Nº de docentes);
projeto/docente
1,6
1,4
destina 5% de seu orçamento para editais
apoio financeiro a projetos de ensino, pesquisa e
de apoio financeiro a projetos de ensino,
extensão.
pesquisa e extensão.
Em 2017 realizou um curso de Qualificação
Profissional Jardinagem para reintegração de
detentos na sociedade. Em 2018 realizou um
Número de projetos de Ação e
Meta Atingida – Edital Lançado pela
Lançar um edital
1
1
curso de qualificação para elevar a escolaridade
Inovação Social
Reitoria – Edital 136/2018
de moradores da comunidade de Vila Nova,
preparando-os para realizarem as provas do
ENCCEJA.
Pesquisa:
Pesquisa:
Objetivo
Trabalhos (174) + Trabalhos (145) +
Número de trabalhos
Elevar a produção
Estratégico
Artigos (243) +
Artigos (268) +
apresentados, artigos e
acadêmica institucional
Redução de 5%
Meta não atingida
09 Livros (22) +
Livros (17) +
livros/capítulos publicados;
em 2%
Capítulos (88) = Capítulos (69) =
FORTALECE
527
499
RA
Meta não atingida - Não foi publicado edital.
INOVAÇÃO E
O crescimento ocorreu em virtude de
A
demandas espontâneas, em razão da
Número
de
obras
publicadas
pela
TRANSFERÊ
Lançar um edital
2
8
Informações controladas pela Propi/Proex
indisponibilidade de revisor e diagramador.
editora do IFC;
NCIA DE
Em 2019, lançaremos edital de fluxo
CONHECIME
contínuo e vamos verificar como resolver
o problema da revisão e diagramação
NTO E DE
TECNOLOGIA Número de registros de PI e
transferências tecnológicas
Aumentar em 5% os
(proteção da propriedade
indicadores (ações de
intelectual e transferência de
empreendedorismo,
PI = 1; TT = 0;
PI = 27; TT = 1;
proteção da propriedade
Informações controladas pela PROPI/PROEX
Meta Atingida
tecnologia);
Emp Jr =0;
Emp Jr =1;
intelectual e
Número de Empresas Júnior e
transferência de
incubadoras (ações de
tecnologia)
empreendedorismo);

Percentual do orçamento
efetivamente utilizado em
projetos de Ensino, Pesquisa e
Extensão

Projetos de
Em 2017, o Campus SRS disponibilizou cerca de
Utilizar 1% do
Projetos de
Ensino (1,96%); 5,2% de seu orçamento para apoio a projetos de
orçamento para Ensino; Ensino (0,5%);
Projetos de
Ensino, Pesquisa e Extensão. Em 2018, o
1% do orçamento para
Projetos de
Pesquisa
Campus SRS disponibilizou cerca de 6% de seu
Pesquisa;
Pesquisa (2,2%);
(1,96%); Projetos
orçamento para apoio a projetos de Ensino,
1% do orçamento para
Projetos de
de Extensão
Pesquisa e Extensão, disponibilizado de forma
Extensão
Extensão (2,2%)
(1,96%)
igualitária os valores do orçamento.

Meta Atingida

Objetivos
Estratégicos –
2018-2021

Indicadores de Medidas

Número de projetos integrados
(Pesquisa e Extensão; ou Ensino
e Pesquisa; ou Ensino e
Extensão) - (Nº de projetos/ Nº
de docentes);

Metas IFC para 2018

Obter aumento de
0,2%

Objetivo
Estratégico 10 PROMOVER A
INTEGRAÇÃO DO
no mínimo, 01
ENSINO, DA
Número de eventos integrados; Realizar,
evento por campus
PESQUISA E DA
EXTENSÃO

Número de cursos que
contemplem linhas e ações de
Pesquisa e Extensão (definidas
nos PPCs);

Adequar 50% dos
cursos até 2021

Dados 2017

Detalhamento/ Justificativa do
atendimento da Meta

Status da Meta

xxxxx

Meta Atingida

3 eventos
(SICT-Sul,
MICTI,
AGROTEC)

o Campus SRS organiza/realiza a
AGROTEC – Exposição Tecnológica
da Agricultura Familiar. Realiza
também Simpósio de Integração
Científica e Tecnológica do Sul
Catarinense (SICT-Sul) em conjunto
com os campi do IFSC, UFSC e IFC
que estão situados no Sul do Estado
de SC. Também participa da Mostra
Nacional de Iniciação Científica e
Tecnológica Interdisciplinar (MICTI).

Meta Atingida

50 % dos
cursos

O campus SRS oferta dois cursos,
sendo que o curso de Engenharia
Agronômica contempla linhas e
ações de pesquisa e extensão
definidas no PPC.

Meta Atingida

Dados 2018

Número de
Número de
projetos
projetos
integrados (6); integrados (5);
Número de
Número de
projeto/n°
projeto/n°
docentes =
docentes =
0,1071
0,0892

3 eventos
(SICT-Sul,
MICTI,
AGROTEC)

50 % dos
cursos

