CAMPUS IBIRAMA

1. OTIMIZAR O PROCESSO DE AQUISIÇÕES NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
1.1 Identificar as necessidades de aquisições mais vantajosas
Objetivo operacional

Metas

1.1.1 Verificar as condições
específicas do mercado
conforme o objeto
pretendido;

A )Melhorar a composição
do preço médio,
principalmente na
aquisição de serviços;

1.1.2 Estimular a
participação de
fornecedores regionais nos
processos de licitações do
Campus.

b) Diminuir o tempo médio
de execução dos serviços.

Período
Anualmente

Indicadores
Nº itens adquiridos por preço médio mais
vantajoso;
Nº de fornecedores regionais ;

Responsável
DAP

2. APERFEIÇOAR A GESTÃO DE FLUXOS E PROCESSOS
2.1 Otimizar os processos de aquisições
Objetivo operacional
2.1.1. Verificar as
especificações de materiais
encaminhados pelas
Coordenações em conjunto
com área técnica;
2.1.2 Adequar os pedidos de

Metas

Período

Indicadores

a) descrever os itens para
aquisição com
detalhamento técnico e
informações adicionais;

a) 2020 e 2021

a) Nº de itens especificados pela área técnica;

b)Capacitar os servidores/
Coordenadores

b) 2020 e 2021

b) Nº de servidores atendidos;

Responsável
DAP e
Coordenações
vinculadas

aquisição a fim de diminuir
quantidades
desnecessárias;
2.1.3 Fiscalizar os processos
de aquisições;

2.1.4 Formular pesquisas de
preço com preços médios
praticados pelo mercado, a
fim de evitar itens
fracassadas;
2.1.5 Controlar os bens
desaparecidos;

2.1.6 Controlar o estoque de
materiais de consumo
2.1.7 Verificar/controlar o
vencimentos contratuais
2.1.8 Verificar a qualidade
dos serviços executados
pelos fornecedores

c) Capacitar os servidores;
Compor as comissões de
fiscalização com maior
número de servidores
d) Capacitar os servidores
da área de compras e
contratos

c) 2020 e 2021

c) Nº de servidores atendidos;
1.

d) 2020

d) Nº de servidores atendidos

e) Realizar levantamento
para aferição dos bens
móveis;
Orientar/capacitar os
servidores sobre
movimentação dos bens
móveis

e) 2020 e 2021

e) Nº de bens localizados;
Nº de servidores atendidos

f) Mitigar o risco de
ausência de materiais

f) 2020 e 2021

f) Itens de materiais de consumo com
estoque.

g) Mitigar o risco de
vencimento do contrato

g) 2019

h) Acompanhar os
serviços executados

g) Contratos aditivados;
Contratos não renovados por falta de controle
de vencimento de prazo
h) 2020 e 2021
h) Quantidade de serviços executados
conforme contratação;

Quantidade de processos de penalização de
fornecedores

i) Controlar os bens
móveis evitando bens sem
registro patrimonial

i) 2020 e 2021

2.1.10 Aperfeiçoar os
procedimentos de
Conformidade de Gestão

j)Diminuir as restrições
contábeis

j) 2020 e 2021

i) Quantidade de bens sem registro
patrimonial;
Quantidade de bens com registro patrimonial

2.1.11 Controlar as
despesas com exercício
anteriores

l) Efetuar controle
periódico das contas em
restos a pagar

l)2020 e 2021

j) Quantidade de restrições contábeis por mês

m) Efetuar controle dos
ambientes que necessitam
de manutenções e
controle dos ambientes
que já foram reparados

m) 2020 e 2021

l) Saldo orçamentário na conta de restos a
pagar do exercício

2.1.9 Estabelecer fluxo de
recebimento bens móveis

2.1.12 Mapear os ambientes
que necessitam de
manutenções prediais

m) Quantidade de ambientes com
manutenções efetuadas

3. OTIMIZAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA INTEGRADA DO IFC
3.1 Otimizar os procedimentos de gestão orçamentária e financeira
Objetivo operacional
3.1.1. Planejar os custos
anuais do Campus

3.1.2 Aperfeiçoar
cronograma de pagamento

Metas

Período

Indicadores

a) Detalhar os valores de
custeio do Campus para o
exercício
Detalhar os
contingenciamentos
orçamentários

a) 2020 e 2021

a) Saldo orçamentário executado;
Saldo orçamentário contingenciado

b) Estabelecer prazos para

b) 2020 e 2021

b) Nº pagamentos executados no prazo;

Responsável
DAP e
Coordenações
vinculadas

ateste de nota fiscais
3.1.3 Aperfeiçoar controle
para pagamento de diárias

c)Estabelecer
procedimentos de
lançamento, liquidação e
inclusão da despesa na
programação financeira no
prazo anterior a data da
viagem

Nº de pagamentos executados fora de prazo
c) 2020 e 2021

c) Nº de pagamentos efetuados fora de prazo;
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4. PROMOVER A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
4.1 Fomentar a saúde e qualidade de vida dos servidores
Objetivo operacional
4.1.1. Orientar e mediar
conflitos;
4.1.2 Intensificar os meios
de orientação e implantar
ações mais eficientes para
que estas situações não
sejam recorrentes.

Metas
a) Promover o diálogo e
ações em parceria com a
CGP sobre as situações
críticas e específicas, bem
como o acompanhamento
das possíveis incidências.

Período

Indicadores

a) Periodicamente

Nº de servidores;
Nº de servidores atendidos;
Nº de ações propostas;
Nº de ações implantadas
3.

4.2 Promover atividades de controle e aperfeiçoamento na gestão de pessoas

Responsável
CGP e Chefias
imediatas

Objetivo operacional
4.2.1 Implantar controle e
ações de melhoria dos
indicadores de
desempenho

Metas
a) Acompanhar a intenção
e a produção de trabalhos
e estudos nos períodos de
licença capacitação e
afastamento integral e
parcial.

Período
a) Periodicamente

Indicadores
Nº de ações realizadas

Responsável
CGP - Chefias
imediatas

4.3 Fomentar políticas e programas de formação e aperfeiçoamento contínuo de servidores docentes e técnicoadministrativos em todos os níveis
Objetivo operacional

Metas

4.3.1 Promover a
qualificação dos servidores
técnico-administrativos e
docentes

a) Ofertar 2 cursos de
qualificação por ano no
campus

4.3.2 Desenvolver Plano
Anual de Capacitações

a) Realizar levantamento
anual das necessidades
de capacitação

Período
a) Periodicamente

a) Periodicamente

b) Estabelecer contato
com outros Campi para
que possam contribuir
com as capacitações

5. IMPLANTAR A POLÍTICA DE OFERTA DE CURSOS

Indicadores

Responsável

Nº de servidores capacitados;
Nº de cursos realizados

DG - CGP

Nº de capacitações ofertadas;
Nº de servidores capacitados

DG, CGP e
chefias imediatas

5.1 Instituir política de oferta de cursos com critérios e instrumentos estabelecidos
Objetivo operacional
5.1.1 Solicitar novas vagas
de docentes e TAEs em caso
de novos cursos e ampliação
de curso do Ensino Básico,
Técnico e tecnológico.
5.1.2. Planejar a oferta e
formação docente para
trabalhar com o EJA
5.1.3 Prezar pela oferta e
continuidade dos cursos de
pós-graduação.

Metas
a) Implantar o Curso de
licenciatura em Letras

Período

Indicadores

a) 2020

a)Oferta da primeira turma

b) 2021

b) Oferta da turma

a) 2020

a) Relatório de viabilidade de oferta.

b) 2021

b) Oferta da turma

Periodicamente

N º de discentes

Responsável
DDE, Comissão de
implantação do
Curso, CGP.

b) Ofertar uma nova
turma de Informática
a) Estudo de viabilidade
de implantação de um
curso.
b) Oferta de uma turma
a) ampliar a divulgação e
o diálogo com a
comunidade

DDE, CGE e
Coordenador da
área a ser ofertada
DDE, Coordenação
de Pós-Graduação

5.2 Instituir a modalidade EaD
Objetivo operacional
5.2.1 Promover o estudo de
viabilidade técnica e
pedagógica para a oferta
da modalidade EaD

Metas
a) Elaborar a Portaria de
Estudo de viabilidade

Período
a) 2022

Indicadores
Portaria publicadas

Responsável
Reitoria/DDE

6. APERFEIÇOAR DIRETRIZES EDUCACIONAIS
6.1 Aperfeiçoar e ampliar diretrizes educacionais do IFC, em atendimento à legislação e às demais normas
Objetivo operacional

Metas

Período

Indicadores

Responsável

6.1.1 Instituir diretrizes para
os cursos técnicos
integrados
6.1.2 Instituir diretrizes para
Certific
6.1.3 Instituir diretrizes para
os cursos de EJA
6.1.4 Consolidar diretrizes
para a formação de
professores
6.1.5 Instituir diretriz para
modalidade EaD
6.1.6 Instituir diretriz para a
oferta de até 20% de
metodologia a distância nos
cursos presenciais
6.1.7 Atualizar a
organização didática do IFC

a) Participar da elaboração
da política

a) 2018

Diretriz

Proen e campi

a) Participar da elaboração
da política
a) Participar da elaboração
da política
a) Participar da elaboração
da política

a) 2018

Diretriz

Proen e campi

a) 2018

Diretriz

Proen e campi

a) 2018

Diretriz

Proen e campi

a) Participar da elaboração
da política
a) Participar da elaboração
da política

a) 2018

Diretriz

Proen e campi

a) 2019

Diretriz

Proen e campi

a) Participar da elaboração
da política

a) 2018

Resolução

Proen, Propi, Proex
e campi

6.2 Reestruturar os cursos em conformidade com as diretrizes institucionais do IFC, garantindo no mínimo 75% de
unicidade curricular
Objetivo operacional

Metas

6.2.1 Adequar os cursos a) Participar da elaboração
quanto à carga horária, da política
conforme legislação/limites
institucionais, e à unicidade
das matrizes curriculares de
mesma denominação em, no
mínimo, 75% do total da
carga horária (considera-se

Período
a) Periódico

Indicadores
Relatório sobre o curso avaliado
Índices internos e externos

Responsável
Coordenadores de
curso/NDB ou
NDE/Colegiado/
DDE/CGE

unicidade como: nome de
componente
curricular,
carga
horária
do
componente e ementa)
6.2.2 Reestruturar os
a) Participar da elaboração
Projetos Pedagógicos dos
da política
cursos técnicos integrados,
conforme diretrizes
curriculares

a) Periódico

Relatório sobre o curso avaliado
Índices internos e externos

Coordenadores de
curso/NDB ou
NDE/Colegiado/
DDE/CGE

Período
a) 2019

Indicadores
Número de ações

Responsável
DDE e
coordenação de
curso e
Coordenação de
Extensão

6.3 Promover a curricularização da Extensão
Objetivo operacional
6.3.1 Implantar a
curricularização da Extensão
nas matrizes curriculares do
IFC, considerando-se o PNE
2014-2024

Metas
a) Participar da elaboração
da política

6.4 Promover a curricularização da Pesquisa
Objetivo operacional

Metas

6.4.1 Implantar a
curricularização da Pesquisa
nas matrizes curriculares do
IFC

a) Participar da elaboração
da política

Período
a) 2019

Indicadores
Número de ações

Responsável
DDE e
coordenação de
curso e
Coordenação de
Extensão

6.5 Instituir Programa de Melhoria da Qualidade da Educação Básica
Objetivo operacional

Metas

Período

Indicadores

Responsável

6.5.1 Implantar Programa de
Melhoria da Qualidade da
Educação Básica,
direcionado às escolas, aos
professores e alunos das
redes públicas, conforme
TAM

a) Promover e acompanhar
a continuidade dos cursos
ofertados (projetos, cursos
de qualificação profissional
e pós-graduação.

a) Periódico

Número de projetos e cursos e público
atendido.

DDE,
CGE,Colegiados,C
oordenação do
Curso.

Indicadores

Responsável

Relatório sobre o curso avaliado
Índices internos e externos

DDE, CGE,
Nupe,Coordenação
do Curso e CPA

6.6 Aprimorar os processos de avaliação dos cursos
Objetivo operacional

Metas

Período

6.6.1 Acompanhar e
Promover a orientação
sobre a avaliação dos
cursos.
6.6.2 Utilizar os dados
apresentados para a
realização do
acompanhamento.

a) 2020
a)
Orientar
os b) Periodicamente
respondentes
sobre
a
necessidade de responder
ao questionário.
b)
Acompanhar
os
indicadores
internos
e
externos sobre os cursos
ofertados

6.7 Consolidar, atualizar e aprimorar as ofertas educacionais do IFC
Objetivo operacional
6.7.1 Aprimorar os
processos de
acompanhamento dos
programas e das ações de
Ensino por meio da
Monitoria, Projetos de

Metas
a) Utilizar os módulos do
SIGAA de monitoria,
projeto de ensino e
qualificação profissional

Período
a) 2020

Indicadores
Nº de módulos em uso

Responsável
DG, DDE

Ensino e qualificação
Profissional.

6.8 Instituir o Programa de Formação Continuada e Pedagógica
Objetivo operacional

Metas

6.8.1 Elaborar e instituir o a) Manter periodicidade
Programa de Formação anual na oferta da
Continuada e Pedagógica de formação
Docentes

Período
a) Anualmente

Indicadores

Responsável

Nº de capacitações
Nº de docentes capacitados

DG, DDE e CGP

Indicadores

Responsável

7. CONSOLIDAR O PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO
7.1 Fomentar o acompanhamento de egressos
Objetivo operacional
7.1.1 Aperfeiçoar e
acompanhar as políticas de
acompanhamento de
egressos

Metas
a) Acompanhar e promover
ações de acompanhamento
ao egresso

Período
a) Periodicamente

Nº de ações planejadas;
Nº de ações executadas

DDE e Coord.
Extensão e SISAE

7.2 Desenvolver a cultura da educação inclusiva
Objetivo operacional

Metas

7.2.1 Participar da Política a) Participar do Grupo de
de Acessibilidade e Inclusão, Trabalho (GT), bem como
a
fim
de
garantir da elaboração da minuta;
acessibilidade
física,

Período
a) 2020

Indicadores
Nomeação do GT
minuta;
Minuta da Política;
Política publicada

responsável

Responsável
pela Reitoria, DG,

DAP, DDE,
NUPE e SISAE.

pedagógica, comunicacional,
informacional e atitudinal

7.3 Promover o desenvolvimento do esporte, da cultura e do lazer na formação integral dos estudantes
Objetivo operacional

Metas

7.3.1 Participar da
elaboração da política para
o desenvolvimento do
esporte, da cultura e do
lazer na formação integral
dos discentes.

a) Participar do Grupo de
Trabalho (GT), bem
como da elaboração
da minuta;

Período
a) 2020

Indicadores
Nomeação do GT;
Minuta da Política;
Política publicada

Responsável
Proen/GT, com
participação de
todos os campi

7.4 Implementar ações sistematizadas que visem à permanência e ao êxito;
Objetivo operacional

Metas

7.4.1
Participar
da a) Participar do Grupo de
elaboração e implementação
Trabalho (GT);
do
Programa
de b) Participar da Elaboração
Permanência e Êxito
da minuta do Programa;
c) Desenvolver plano de
ações que visem à
minimização dos índices
de evasão e retenção;

7.5 Aprimorar o atendimento ao estudante

Período
a) 2019
d) 2020

c) 2021

Indicadores

Responsável

Portaria de nomeação do GT;
Proen/DDE/GT,
Minuta da resolução;
com participação
Resolução publicada;
de todos os campi;
Nº de atividades executadas do plano de
ação (de cada campus);
Índice de evasão e retenção, de cada
campus, por curso (do período anterior e
posterior ao plano de ações)

Objetivo operacional

Metas

Período

Indicadores

Responsável

7.5.1 Participar e contribuir
com a implementação da
Política de Atendimento ao
Estudante

a) Participar do Grupo de
a) 2019
Trabalho (GT) para
elaboração da minuta;
b) 2020
b) Contribuir com
elaboração da minuta da
c) 2020
Política;
c) Reorganizar o setor de
atendimento ao estudante
para atender à Política.

Portaria de nomeação do GT;
Minuta da Política;
Publicação da Política;

Proen, DDE,
SISAE e GT .

7.5.2 Participar e contribuir
com a implementação do
Atendimento Educacional
Especializado (AEE)

a) Constituir equipes de
AEE;

Portarias de nomeação das equipes de
AEE;
Nº de professores de Educação Especial
(AEE);
Nº de pedagogos e psicólogos nas
equipes de AEE

Reitoria - Proen,

a) 2020

DDE, SISAE e GT .

8. FORTALECER A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
8.1 Implantar a Política de Comunicação
Objetivo operacional
8.1.1 Elaborar, implementar,
elaborar manuais de Política
de Comunicação

Metas
a) Participar da
consolidação e
manutenção da Política de
Comunicação

8.2 Aperfeiçoar as atividades da Comunicação

Período
a) 2018

Indicadores
Nº de participação dos servidores, alunos
e comunidade nas ações propostas

Responsável
Cecom/Reitoria e
Cecom/Campi

Objetivo operacional
8.2.1 Reestruturar e
implantar o Regimento da
Cecom, definindo os
produtos de serviços e a
estrutura pessoas da
comunicação.

Metas
a) Revisar, atualizar e
implantar o Regimento;

Período

Indicadores

a) 2019

Aprovação do documento

b)Periodicamente

Indicação de representantes

b) Auxiliar no mapeamento
dos produtos e serviços
oferecidos pela
comunicação e promover a
participação de no mínimo
de dois servidores para
atendimento das demandas
de comunicação.

Responsável
DG,Cecom/
Reitoria e Cecom/
Campi

Publicação de portaria

8.3 Consolidar a identidade e imagem institucional
Objetivo operacional

Metas

Período

8.3.1 Veicular, a partir das
diretrizes estabelecidas nos
manuais da Comunicação e
na Política de Comunicação,
a informação de caráter
institucional aos
stakeholders

a) Acompanhar os
indicadores a fim de rever
as metas para os anos
posteriores

a) Periodicamente

8.3.2 Elaborar e promover a
identidade visual dos
materiais institucionais e
campanhas publicitárias

a) Avaliar os indicadores, a
fim de rever as metas para
os anos posteriores

a) Periodicamente

Indicadores
Facebook/Instagram: nº de curtidas nas
postagens, nº de postagens feitas pela
Cecom;
Site/informativo: nº de visualizações
utilizando o Google Analitcs, nº de
matérias publicadas;
Youtube: nº de visualizações, nº de vídeos
postados;
nº de materiais de audiovisuais produzidos
Nº de materiais desenvolvidos

Responsável
Cecom/Reitoria e
Cecom/Campi

Cecom/Reitoria e
Cecom/Campi

8.3.3 Reforçar
relacionamento com a
comunidade

a) Mapear as ações de
relacionamento com a
comunidade
b) Elaborar plano de ação
de relacionamento com a
comunidade para fomentar
parcerias

a) 2020
b) 2021

Plano de ação

Cecom/Reitoria,
Cecom/Campi e
Proex

9. FORTALECER A INOVAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA
9.1 Fomentar a política de incentivo à inovação tecnológica
Objetivo operacional

Metas

Período

Indicadores

Responsável

a) Propor linha estratégica
9.1.1 Propor linhas
estratégicas de ação do IFC
em inovação tecnológica .

a) Anualmente

Nº de linhas implantadas;
Percentual de eixos tecnológicos atendidos

9.1.2 Publicar
editais/chamadas para
apoiar e viabilizar as ações
de inovação e extensão
tecnológica

a) Anualmente

Nº de projetos atendidos;
Nº de transferências realizadas

DDE,
Coordenação de
Pesquisa e
Extensão
DDE,
Coordenação de
Pesquisa e
Extensão

a) Publicar, no mínimo, um
edital por ano

9.2 Fomentar programas de incentivo e fortalecimento de grupos de pesquisa e de pesquisa aplicada de acordo com
os arranjos produtivos, sociais e culturais locais
Objetivo operacional

Metas

Período

Indicadores

Responsável

9.2.1 Fortalecer os grupos
de pesquisa em sintonia com
os arranjos produtivos,
sociais e culturais locais
9.2.2 Publicar editais ou
chamadas de projetos de
Pesquisa, Inovação e
Extensão vinculados aos
arranjos produtivos, sociais e
culturais locais

a) Incentivar e manter a
produção de pesquisa

a) Anualmente

Nº de produtos;
Nº de grupos ativos

DDE,
Coordenação de
Pesquisa

a) Publicar ao menos um
edital por ano

a) Anualmente

Nº de projetos contemplados;
Nº de parcerias;
Público atendido

NIT, Propi, DDE,
Coordenação de
Pesquisa

9.3 Fomentar a apresentação de trabalhos em eventos e a publicação de artigos em periódicos e de livros
Objetivo operacional
9.3.1 Apoiar a publicação
bibliográfica e a
apresentação de trabalhos

Metas
a) Incentivar e manter a
produção acadêmica

Período
a) Anualmente

Indicadores
Nº de produtos publicados;
Nº de trabalhos apresentados

Responsável
DG, DAP, DDE e
Coordenações de
Pesquisa e
Extensão

9.4 Apoiar e incentivar a implantação de projetos de ação e de inovação social
Objetivo operacional
9.4.1 Fomentar projetos de
ação e de inovação social

Metas
a) Publicar editais ou
chamadas de apoio

Período
a) Anualmente

Indicadores
Nº de projetos submetidos;
Nº de projetos apoiados

Responsável
DDE e
Coordenações de
Pesquisa e
Extensão

9.5 Desenvolver projetos para captação de recursos extraorçamentários, visando à melhoria do Ensino, da Pesquisa,
da Extensão e da Gestão
Objetivo operacional

Metas

Período

Indicadores

Responsável

9.5.1. Promove a captação
de recursos, junto a órgãos
e agências de fomento, para
as atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão

a) Acompanhar as
chamadas e incentivar a
submissão de propostas.

a) Anualmente

Nº de projetos aprovados/Nº de projetos
submetidos;
Nº de servidores envolvidos nos projetos;
Nº de alunos envolvidos nos projetos;
Valores captados

DDE e
Coordenações de
Pesquisa e
Extensão

9.6 Instituir a Política de internacionalização do IFC
Objetivo operacional
9.6.1. Auxiliar na
elaboração da Política de
Internacionalização
9.6.2. Contribuir com a
implantação do Centro de
Línguas, para aperfeiçoar a
comunidade.

Metas
a) Participar da elaboração
dos documentos,
incentivando a contribuição
docente.
a) Ofertar cursos; realizar
exames de proficiência;
ofertar disciplina; incentivar
a contribuição docente.

Período

Indicadores

Responsável

a) 2018

Documento

DDE

a) 2020

Nº de cursos;
Nº exames de proficiência;
Nº de disciplinas ofertadas;
Nº de pessoas atendidas

DDE e docentes de
Língua estrangeira

9.7. Estabelecer mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de ações, projetos e programas de Ensino, Pesquisa
e Extensão
Objetivo operacional
9.7.1 Promover a
manutenção de apoio ao
Ensino, à Pesquisa e à
Extensão para o
desenvolvimento de
programas, projetos e ações

Metas
a) Manter o orçamento
voltado para ações
Ensino; Pesquisa; e
Extensão.
b) Publicar anualmente
editais ou chamadas

Período
a) Anualmente
b) Anualmente

Indicadores
Volume de recursos orçados/executados

Responsável
DG, DAP, DDE e
Coordenações de
ensino, Pesquisa e
Extensão

10. PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
10.1 Fomentar ações de integração do Ensino, da Pesquisa e da Extensão
Objetivo operacional
10.1.1 Apoiar e organizar
eventos que promovam a
integração entre Ensino,
Pesquisa e Extensão no IFC
10.1.2 Definir, nos PPCs dos
cursos, as linhas de pesquisa
e áreas temáticas da
Extensão articuladas ao
Ensino

Metas

Período

Indicadores

a) Apoiar evento interno e
externo.

a) Anualmente

Nº de eventos;
nº de alunos e servidores participantes;
nº de membros da comunidade externa

a) Atualização dos PPCs

a) Periodicamente

Nº de cursos existentes;
Nº de cursos com PPCs atualizados

Responsável
DDE e
Coordenações de
ensino, Pesquisa e
Extensão
DDE, CGE e
Coordenações de
Curso

10.2 Incentivar o engajamento dos professores nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, de forma
indissociável
Objetivo operacional
10.2.1 Constituir espaço
para planejamento
pedagógico de atividades de
indissociabilidade entre
Ensino, Pesquisa e
Extensão

Metas
a) Realizar reuniões
periódicas

Período
a) Periodicamente

Indicadores

Responsável

Nº de espaços criados;
Periodicidade de reuniões;
Nº de horas utilizadas no planejamento das
atividades

DDE, CGE, NUPE
e Coordenações
de Curso

