
INICIO TERMIN

O

1. aumentar acervo 

da biblioteca 

1.  Adquirir novas 

bibliografias 

Biblioteca e 

Setor de 

Compras 

 aquisição de livros

2.estimular a 

qualificação 

docente

3.  Elaborar  e executar 

projeto para melhoria 

dos laboratórios

R$ 200.000,00

Setor Infra 

Estrutura 

/DAP

Laboratórios 

readequados - A 

DEPENDER DE 

DISPONIBILIDADE DE 

RECURSO 

ORÇAMENTARIO/FINA

NCEIRO (NO 

MOMENTO NÃO 

PREVISTO)

1. aumentar acervo 

da biblioteca 

1.  Adquirir  novas 

bibliografias Jan Out R$ 70.000,00

Biblioteca 

/Setor de 

Compras

aquisição de livros

2.estimular a 

qualificação 

docente

2.  Liberar servidores 

para  cursos Strictu 

Senso

Jan dez

Diretor 

GeralCGP

- 2 docentes no 

exercicio

3. melhorar a 

estrutura dos 

laboratórios

3.  Elaborar  e executar 

projeto para melhoria 

dos laboratórios

jan out R$ 0,00

Setor Infra 

Estrutura 

/DAP

Laboratórios 

readequados - A 

DEPENDER DE 

DISPONIBILIDADE DE 

RECURSO 

ORÇAMENTARIO/FINA

NCEIRO (NO 

MOMENTO NÃO 

PREVISTO)

Diretor 

Geral/CGP

- 2 docentes no 

exercicio

3. melhorar a 

estrutura dos 

laboratórios

QUANTIFI

CAÇÃO DA 

META ESTRATÉGIA INDICADOR

DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES

PRAZO

Obj. 1 -

CONSOLIDAR E

FORTALECER 

OS CURSOS

OFERTADOS 

PELO IFPA.

m1- Melhorar o 

Índice Geral de 

Cursos (IGC) do 

IFPA.

4
Índice Geral de 

Cursos (IGC)
Jan

m3 - Melhorar o 

conceito dos cursos 

ofertados.

4

Média das notas 

das avaliações 

dos cursos 

realizadas in loco .

Out

R$ 70.000,00

2.  Liberar servidores para  

cursos Strictu Senso

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

CAMPUS SANTARÉM

PLANO ANUAL DE AÇÕES E METAS  2018

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

META ETAPA

VLR 

ESTIMADO

RESPONSÁ

VEL

RESULTADO 

PREVISTO   DESCRIÇÃO



4. Implementar 

curso de Graduação 4. Realizar Prosel para 

Graduaçao
Jan fev

DE/Coord 

Pedag/Coor 

de Curso

Entrada de uma turma 

de Graduação em Eng 

civil

1. construir dois 

laboratórios para práticas

R$ 300.000,00 DG

2.Construir de bloco 

administrativo

R$ 200.000,00 DA

R$ 100.000,00 Setor de Infra 

Estrutura

 

1. incentivar a 

prática esporte 

nos discentes

1.Utilizar as aulas de Ed.

Física para treinos

esportivos em épocas de

competição;

1.Realização dos Jogos 

internos do Campus

2. Realizar jogos 

internos no 

Campus

2.Incluir no calendário

acadêmico, jogos internos

2.Participação do 

Campus na fase 

Estadual dos Jogos 

Internos do IFPA

3. Inserir os 

alunos nos 

eventos 

esportivos locais, 

regionais e 

nacionais

3. Participar nds jogos

institucionais

3.Realização dos jogos 

Indígenas no campus.

4.Inserir os alunos 

nos treinos 

esportivos nos 

projetos de 

extensão que 

consubstanciam 

os esportes 

coletivos em 

futsal, handebol, 

voleibol.

4. Participar das  

competições municipais

4.Realizar Intercâmbio 

com outras instituições 

de ensino.

5.Participar dos jogos 

estudantis municipais.

5. Participação em pelo 

menos uma modalidade

- Nucleo de 

Esporte e 

Lazer 

m7 - Estimular a 

prática esportiva 

entre os discentes 

do IFPA, como meio 

de acesso ao 

exercício da 

cidadania, 

considerando as 

etapas estadual 

regional e nacional 

dos jogos estudantis. 

jan dez

Licitação ocorrida em 

2017 para manutenção 

predial do Campus. Em 

2017 previsão de R$ 

150.000,00. E o 

restante em 2018. 

Licitação no valor de R$ 

600.000,00.

3. Construir de Refeitório

CDI

650

Número de 

discentes do IFPA 

participantes dos 

jogos (estimativa  

do Campus)

jan dez R$ 30.000,00

Obj. 1 -

CONSOLIDAR E

FORTALECER 

OS CURSOS

OFERTADOS 

PELO IFPA.

m3 - Melhorar o 

conceito dos cursos 

ofertados.

4

Média das notas 

das avaliações 

dos cursos 

realizadas in loco .

m5 - Adequar a 

infraestrutura física 

voltada às 

demandas do 

Ensino, 

Extensão,Pesquisa, 

Pós-graduação e 

Inovação de cada 

Campus.

5

Projetar e construir 

novas edificações 

de apoio

Adequação anual 

das estruturas 

físicas dos  Campi



Obj. 3 - 

AUMENTAR A 

OFERTA DE 

CURSOS DE 

EXTENSÃO E 

TÉCNICOS, 

COMO PARTE 

DE PROGRAMAS 

GOVERNAMENT

AIS, A PARTIR 

DAS DEMANDAS 

SOCIAIS E 

RECONHECIME

NTO DOS 

ARRANJOS 

PRODUTIVOS 

LOCAIS.

m2 - Aumentar a 

oferta de cursos 

técnicos 

subsequentes, por 

meio do PRONATEC 

/ Bolsa-Formação.

19

1. Definir as 

demandas sociais 

locais

2. Articular a 

pactuação do curso

Número de cursos 

pactuados.

1. Realizar sessões 

públicas para definir curso

2. Articular junto a Proen, 

para pactuação do curso jan dez
Coord. De 

Extensão

pactuar pelo menos 

uma turma em 2018

1. Incentivar 

docentes e 

técnicos a 

elaborar projetos

1. Divulgar  editais 

disponiveis

2. Estabelecer 

cronograma

2. Aprovar  maior 

número de projetos 

relevantes

3. Submeter a  

aprovação da 

Proext

3. Avaliar e submeter

4. Promover 

ações  junto a 

comunidade

1. Firmar novos 

convênios

2. Manter  parcerias com 

empresas já 

conveniadas

1. Criar o Centro de 

idiomas

Direção 

Geral/

Depto de 

Ensino

dez

- Coord. De 

Estágio
Aumento de empresas 

conveniadas para 

estágio

m2 - Firmar 

parcerias nacionais 

e internacionais, 

visando ao 

intercâmbio de 

discentes e 

profissionais 

técnicos e docentes 

do IFPA.

15

Manter e/ou ampliar 

convênios com 

instituições que 

promovam 

intercambio

Parcerias 

firmadas.
jan dez

Pelo menos 1 convenio 

firmado em, 2018

Obj. 5 -

INCREMENTAR 

E FOMENTAR

PARCERIAS E

COOPERAÇÕES 

NACIONAIS E

INTERNACIONAI

S, VISANDO

AUMENTAR A

QUALIDADE DA

FORMAÇÃO 

DISCENTE DO

IFPA.

m1 - Estreitar 

parcerias com a 

comunidade 

empresarial e ou 

entidades públicas, 

visando ao aumento 

20%
Ampliar as 

parcerias em 20%

Percentual de 

aumento anual 

em relação ao 

ano anterior de 

parcerias 

firmadas.

jan

Obj. 4 -

FOMENTAR 

PROGRAMAS E

PROJETOS DE

EXTENSÃO, 

INCENTIVANDO 

E PRIORIZANDO

PROPOSTAS 

VINCULADAS 

AOS PROJETOS

PEDAGÓGICOS 

DOS CURSOS.

m1 - Financiar 

projetos de 

extensão, por meio 

do Programa de 

Apoio às Atividades 

de Extensão do 

IFPA (PRO-

EXTENSÃO)

36
Projetos 

aprovados.
jan dez R$ 25.000,00

 Coord. De 

Extensão

 Aprovar 5 projetos no 

exercício, com recursos 

da Pro-Extensão



2. Articular  

parcerias/convenios com 

instituições q promovam 

intercambio

1. Articular potencias 

empresas empregadoras

Coord. de 

Extensão

Coord de 

Estágio

2. Atualizar contatos de 

egressos

3. Organizar encontros 

com egressos

Coord de 

Extensão

Firmar pelos menos 1 

convenio

Coord de 

Estagio

1.  Incentivar 

docentes e 

técnicos a 

elaborar projetos

1. Divulgar editais 

disponíveis

 

2. Estabelecer 

cronograma

2. Aprovar maior número 

de projetos relevantes

3.  Submeter 

aprovação da 

PROPPG 3. Avaliar e submeter

Coord de 

Pesquisa
15 projetos aprovados

Obj. 6 -

FOMENTAR 

POLÍTICAS DE

FORTALECIMEN

TO DA

PESQUISA E DA

EXTENSÃO.

m1 - 

Desenvolvimento de 

ações articuladas 

entre pesquisa 

científica, inovação e 

extensão tecnológica 

que atendam as 

demandas regionais.

34

Número de 

Projetos voltados 

para demandas 

regionais.

jan dez R$ 25.000,00

m8 - Firmar 

parcerias nacionais 

e internacionais, 

visando intercâmbio 

de egressos.

10

Firmar parcerias 

com instituições que 

promovem 

intercambio

Numero de 

parcerias firmadas

1. Articular parcerias/ 

convenios com instituições 

q promovem intercambio
jan

m7 - Estimular a 

oferta de vagas de 

emprego para os 

egressos do IFPA.

200

1. Firmar parceria 

com empresas e o 

Serviço Nacional de 

Emprego SINE

Número de vagas 

de Emprego para 

egressos 

viabilizadas por 

ações do IFPA

jan dez

Encaminhamento de 

egressos para o 

mercado de trabalho

dez

m3 - Aumentar 

participação de 

discentes e docentes 

do IFPA no 

Programa Ciência 

Sem Fronteiras e 

Idiomas Sem 

Fronteiras.

15%

Percentual de 

discentes e 

docentes 

aprovados.

O Governo Federal 

derrubou em 99% 

intercâmbios com o fim do 

ciência sem fronteira desde 

julho de 2016 (programa 

voltado aos discentes com 

graduação).

m2 - Firmar 

parcerias nacionais 

e internacionais, 

visando ao 

intercâmbio de 

discentes e 

profissionais 

técnicos e docentes 

do IFPA.

15

Manter e/ou ampliar 

convênios com 

instituições que 

promovam 

intercambio

Parcerias 

firmadas.
jan dez

Pelo menos 1 convenio 

firmado em, 2018

Obj. 5 -

INCREMENTAR 

E FOMENTAR

PARCERIAS E

COOPERAÇÕES 

NACIONAIS E

INTERNACIONAI

S, VISANDO

AUMENTAR A

QUALIDADE DA

FORMAÇÃO 

DISCENTE DO

IFPA.



1.Elaborar e incluir no 

calendário acadêmico 

programas unificados de 

pesquisa e extensão

Depto de 

Ensino

1. Propor 

elaboraçao de 

projetos 

articulados

Coord de 

Extensao

2. Realizar 

eventos comuns 

de pesquisa e 

extensão

2. Divulgar ações 

conjuntas na comunidade 

acadêmica                        

3. Destinar de até 5% dos 

recursos da Assist 

Estudantil para estimular 

participação do discente 

em projetos.

Coord de 

Pesquisa

m3 - Promover 

licenciamentos e 

transferência de 

tecnologias para o 

setor privado, 

educacional ou 

comunidades locais.

5

 Firmar parcerias 

com instituições 

públicas e privadas.

Número de 

Licenciamentos 

e/ou 

transferências de 

tecnologias 

realizadas

1. Realizar cursos e 

treinamentos para 

transferência de 

tecnologias.

Jan. Dez. R$ 10.000,00
Coordenação 

de Pesquisa

Realizar pelo menos 2 

(dois) cursos e/ou 

treinamentos

1.       Organizar 

dados dos 

egressos

1. Pesquisar dados dos 

egressos 50%  de egressos 

cadastrados

2. Atualizar as 

informações

2.       Promover 

encontros 

3. Criar sistema de 

dados e informações

4. Criar grupos de 

contato permanente

3. Monitoramento 

dos trabalhos do 

Comitê de 

Acompanhamento 

de Egressos

Consolidação do 

Comitê de 

acompanhamento de 

Egressos

m11 - Implementar 

incubadoras no 

IFPA.

2

 Apoiar a criação de 

incubadoras
Incubadoras 

implementadas

1.Articular com docentes, 

para criação de 

incubadoras jan dez R$ 5.000,00

Coord de 

Extrensao

Elaboração de projeto p/ 

desenvolver 1 

incubadora em 2018, 

Aatravés Propjeto de 

Extensão

-

Coord de 

Extensão

Obj.7 - CRIAR,

NORMATIZAR, 

REGULAMENTA

R E FOMENTAR

AS POLÍTICAS E

PROGRAMAS 

INSTITUCIONAIS 

VINCULADAS À

EXTENSÃO, NO

ÂMBITO DO

IFPA.

m4 - Produzir, 

sistematizar e 

difundir as 

informações 

relativas aos 

egressos do IFPA, 

em todos os níveis e 

modalidades.

5%

Percentual de 

egressos em 

acompanhamento

jan dez

m2 - Estimular a 

execução de 

projetos que 

articulem pesquisa e 

extensão ao ensino, 

nos diferentes níveis 

e modalidades.

60

Número de 

projetos 

fomentados que 

utilizem a 

pesquisa e 

extensão como 

instrumento de 

ensino-

aprendizagem.

jan dez R$ 10.000,00

Realizar pelo menos 1 

evento articulando 

pesquisa e extensao

Obj. 6 -

FOMENTAR 

POLÍTICAS DE

FORTALECIMEN

TO DA

PESQUISA E DA

EXTENSÃO.



1.       Maior 

atuação do 

NAPNE

1.  Ampliar das ações do 

NAPNE

2.       Identificar 

alunos com 

necessidades 

específicas

2.  diagnosticar 

necessidades de 

adequação

3.       Identificar 

as 

necessidades 

educacionais 

específicas do 

alunos

3. organizar  recursos 

instrucionais necessários

4.       Implantar 

ações para 

atender as 

necessidades

m1 - Manter e 

ampliar o número de 

bolsas nos 

programas 

institucionais de 

iniciação científica, 

tecnológica e 

inovação do 

CNPq/CAPES/FAPE

SPA.

80

 Ampliar em 20% no 

número de bolsas 

de iniciação 

cientifica

Número de bolsas 

de iniciação 

científica.

Ofertar, através de Edital,  

bolsa de iniciação 

científica aos estudantes, 

através da Assist 

Estudantil

jan dez R$ 10.000,00
Coord de 

Pesquisa 

 Ampliar as atuais 10, 

para 15 bolsas em 2018

1.Incentivar a participação 

em eventos científicos

 Depto de 

Ensino

Coord 

Pesquisa

2.Divulgar editais e 

chamadas

Coord de 

Extensao

Depto de 

Administraçã

o

3.Elaborar Edital para 

participação

1. Articular de  eventos 

que envolvam ensino, 

pesquisa e extensão

Coord 

Pesquisa

Coord de 

Extensao

R$ 20.000,00

 Servidores participando 

de eventos científicos, 

com trabalho científico 

aprovado em evento. A 

DEPENDER DE 

DISPONIBILIDADE 

ORÇAMENTARIA/FINA

NCEIRA (NO 

MOMENTO NÃO HÁ 

PREVISÃO NO 

CAMPUS)

m5 - Realizar 

eventos 

Institucionais de 

Iniciação Científica, 

Tecnológica e 

Inovação.

9

Elaborar programas 

de iniciação 

científica

Número de 

eventos 

Institucionais de 

Iniciação 

Científica, 

Tecnológica e 

Inovação por ano.

jan dez

 Realização de 2 

eventos de iniciação 

científica no exercício

m4 - Incentivar a 

participação de 

servidores em 

eventos científicos 

por meio de editais 

de auxílio a 

participação em 

eventos científicos.

100

Disponibilizar 

recursos para 

participação em 

eventos científicos

Número de 

beneficiários no 

Edital de auxílio a 

participação em 

eventos 

científicos.

jan jul

Identificação , 

atendimento e acesso 

aos alunos do Campus, 

com necessidades 

específicas. Em 2017 

houve demanda de um 

aluno, com o devido 

atendimento.

Obj. 8 -

PROMOVER A

PESQUISA 

CIENTÍFICA E

TECNOLÓGICA.

m12 - Criar, 

fomentar e produzir 

recursos 

instrucionais e 

instrumentais técnico-

científico-

educacionais, 

considerando os 

princípios de 

inclusão e do 

desenho Universal, 

em diversas mídias, 

resguardando o 

acesso e a 

usabilidade das 

várias audiências.

30

Nr de produtos e 

serviços criados e 

produzidos

jan Dez

Coord de 

Extensão/NA

PNE

Obj.7 - CRIAR,

NORMATIZAR, 

REGULAMENTA

R E FOMENTAR

AS POLÍTICAS E

PROGRAMAS 

INSTITUCIONAIS 

VINCULADAS À

EXTENSÃO, NO

ÂMBITO DO

IFPA.



2. Incluir no Calendário 

Acadêmico eventos 

institucionais

Depto de 

Ensino 

1. Identificar alunos em 

situação de 

vulnerabilidade

Depto de 

Ensino

Coord Assist 

Estudantil

2. Elaborar Edital para 

acesso aos programas

Núcleo de 

Qualidade de 

Vida

3.Acompanhar de forma 

assistencial/psicológica

1.Verificar demanda Depto de 

Ensino

2. Identificacar curso Coord  

Pedagógica

3. Elaborar PPC

4. Elaborar Edital Prosel

.1.Verificar demanda Depto de 

Ensino

2. Identificar curso Coord  

Pedagógica

3. Elaborar PPC

4. Elaborar Edital Prosel

m4 - Criar os 

NAPNE e NEAB nos 

Campi do IFPA.

50%

Percentual de 

Campi com 

ambos os núcleos 

criados.

Já implementado em 

2017

1.Pesquisar dados de 

alunos evadidos

Depto de 

Ensino

2.aplicar questionário para 

apurar motivo da evasao

Coord 

Pedagogica

3. analisar dos dados Assist 

Estudantil

Obj. 12 -

REDUZIR A

TAXA DE

EVASÃO E

RETENÇÃO DE

ALUNOS

m1 - Diagnosticar as 

causas da evasão 

nos cursos ofertados 

em cada Campus do 

IFPA, em todos os 

níveis e 

modalidades.

18
Identificar motivos 

da evasão escolar

Número de Campi 

com o diagnóstico 

de evasão 

realizado 

anualmente.

jan

m3 - Destinar um 

quantitativo de vagas 

ofertadas para os 

cursos de 

Licenciatura.

20%
 Ofertar vagas para 

curso licenciatura

Percentual de 

vagas ofertadas 

para 

Licenciaturas.

jan mar
Uma turma efetivada e 

em curso

dez
Relatorio com 

diagnóstico de evasão

Atender plenamente os 

estudantes com suas 

especificadades

m2 - Destinar um 

quantitativo de vagas 

nos cursos técnicos 

ofertadas para a EJA-

EPT.

10%
Ofertar vagas para 

curso do EJA

Percentual de 

vagas ofertadas 

para a EJA-EPT.

jan mar
Uma turma do EJA 

efetivada e em curso

Obj. 11 -

FORTALECER 

AS POLÍTICAS

DE ACESSO,

PERMANÊNCIA 

E INCLUSÃO

SOCIAL NO

IFPA.

m1 - Atender os 

alunos com 

especificidades e/ou 

desigualdades 

educacionais, por 

meio da política de 

permanência e 

inclusão social no 

IFPA.

80%
Ampliar a atuação 

do NAPNE e da AE

Percentual de 

alunos atendidos 

pelos programas 

de permanência 

do IFPA.

jan

m5 - Realizar 

eventos 

Institucionais de 

Iniciação Científica, 

Tecnológica e 

Inovação.

9

Elaborar programas 

de iniciação 

científica

Número de 

eventos 

Institucionais de 

Iniciação 

Científica, 

Tecnológica e 

Inovação por ano.

jan dez

 Realização de 2 

eventos de iniciação 

científica no exercício

dez R$ 50.000,00

Obj. 8 -

PROMOVER A

PESQUISA 

CIENTÍFICA E

TECNOLÓGICA.



4.Socializar os dados 

5. Elaborar relatório final 

1. Buscar informações 

do nr de alunos 

matriculados

Depto de 

Ensino

2. Fazer 

acompanhamento 

mensal

Coord 

Pedagogica

3. Desenvolver ações de 

permanência

Assist 

Estudantil

4. Realizar intervenções 

assistenciais/psicologica

s

1. Identificar alunos com 

deficiência

Depto de 

Ensino

Coord 

Pedagógica

Atingir a taxa de 

retenção máxima de 

16%

2. Fazer atendimento 

diferenciado 

Núcleo de 

Psicologia

3. Fazer 

acompanhamento 

pedagógico

4. Fazer avaliações 

diagnósticas

1.Elaborar documento para 

criação da Comissão

Direto Geral 

2.Divulgar internamente Conselho 

Diretor

Constituição da 

Comissão de Ética

3.Compor a Comissão

1. Viabilizar exame 

periódico

DA

2. Fazer levantamento 

vacinal de servidores

Núcleo de 

Qualidade de 

Vida

3. Promover ações de 

sensibilização

2 ações desenvolvidas 

no ano

Obj. 14 -

FORTALECER 

AS COMISSÕES

E A

VALORIZAÇÃO 

DOS 

SERVIDORES 

DO IFPA

m1 - Efetivar a 

implantação das 

comissões e 

subcomissões 

(quando for o caso) 

da CPPD, CIS e 

Comissão de Ética.

3
 Criar Comissão de 

Ética

Número de 

comissões 

implantadas.

Diminuir para 18% 

Percentual de evasão 

no exercício

m3 - Diminuir a taxa 

de retenção nos 

componentes 

curriculares.

20%

Percentual de 

reprovação por 

componente 

curricular.

jan dez
Redução da taxa de 

retenção

Obj. 12 -

REDUZIR A

TAXA DE

EVASÃO E

RETENÇÃO DE

ALUNOS

jan jun

m2 - Implantar as 

ações de promoção 

e prevenção à saúde 

dos servidores.

65%

Desenvolver 

programas de 

qualidade de vida 

Percentual de 

servidores 

atendidos 

anualmente.

jan dez

m2 -  Reduzir o 

índice de evasão.
20%

 Reduzir a taxa de 

evasão para 18%

Percentual de 

evasão escolar.
jan dez

m1 - Diagnosticar as 

causas da evasão 

nos cursos ofertados 

em cada Campus do 

IFPA, em todos os 

níveis e 

modalidades.

18
Identificar motivos 

da evasão escolar

Número de Campi 

com o diagnóstico 

de evasão 

realizado 

anualmente.

jan dez
Relatorio com 

diagnóstico de evasão



4. Promover ações 

integradas de saúde e 

lazer

1. Fazer levantamento de 

demanda

DA

2. Elaborar plano de 

capacitação interna

DG

3. Fazer parcerias para 

participação em cursos 

externos

CGP

4. Incentivar e autorizar 

servidor a participar de 

capacitações

1. Criar informativo 

semestral

2. Intensificar mídias 

sociais (FB,Wzp...)

3. Manter e ampliar 

parcerias com mídia 

local

m2 - Implementar as 

Assessorias de 

Comunicação Social 

nos Campi.

18

Número de Campi 

com Assessorias 

de Comunicação 

Social 

implementadas.

Já implementado desde 

2011

1.  Fazer levantamento 

de demanda

DA

DG 

Melhorar o 

marketing 

institucional

2.  Buscar cursos de 

capacitação

ASCOM

3.  Incentivar a 

participação em cursos

1. Operacionalizar 

instrumento para 

acompanhamento de 

metas: SIGPP e 

GEPLANES

Coord de 

Des. Inst.

DA

 Acompanhamento do 

PAM/2018 através de 

sistema de monitoramento 

SIGPP e GEPLANES

Obj. 19 -

NORTEAR O

DESENVOLVIME

NTO DO IFPA

POR MEIO DO

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO.

m1 - Monitorar a 

execução das metas 

do PDI.

100%

Percentual de 

metas 

monitoradas.

jan dez

dez

R$ 5.000,00
Dois Servidores 

capacitados 

dez

ASCOM

Novos padrões de 

comunicação utilizados

Obj. 17 -

DESENVOLVER 

A CIDADANIA E

O MARKETING

INSTITUCIONAL

m1 - Capacitar 

servidores da área 

de comunicação em 

Marketing 

Institucional e 

Comunicação Social.

80%

Percentual de 

servidores 

capacitados.

jan

Obj. 15 -

POLÍTICAS DE

COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL

m1 - Normatizar os 

padrões de 

comunicação interna 

e externa do IFPA.

8

 Aperfeiçoar a 

comunicação 

interna e externa

Número de 

padrões de 

comunicação 

normatizados.

jan

2 ações desenvolvidas 

no ano

m3 - Capacitar os 

servidores em 

cursos de 

aprendizagem 

contínua.

85%

 Propiciar 

capacitações para 

servidores

Percentual de 

servidores 

capacitados.

jan dez R$ 35.000,00

Aumento do nr de 

servidores em 

capacitação no 

exercício

Obj. 14 -

FORTALECER 

AS COMISSÕES

E A

VALORIZAÇÃO 

DOS 

SERVIDORES 

DO IFPA

m2 - Implantar as 

ações de promoção 

e prevenção à saúde 

dos servidores.

65%

Desenvolver 

programas de 

qualidade de vida 

Percentual de 

servidores 

atendidos 

anualmente.

jan dez



2. Acompanhar as ações DG

Executar as metas 

estabelecidas no 

planejamento  

3. Desenvolver 

atividades para 

sensibilização

4. Avaliar as ações

1. Criar os campos virtuais 

de discussões

DA

2. Participar de encontros 

presenciais

DG

COF

1, Fazer a integração dos 

Campi

DA

2. Criar plataformas 

virtuais de discussão

CLC 

3. Participar de licitações 

em conjunto

COF 

1.Capacitar servidores DA

COF

2.Fazer aquisição de 

materiais e equipamentos 

sustentaveis em licitações

CLC 

3. Realizar todas as 

aquisições com padrão de 

sustentabilidade

Processos 

compartilhados 

realizados com Reitoria 

e outros Campi

 Compras realizadas por 

meio de licitações 

sustentaveis

m3 - Disseminar 

aquisições de bens e 

serviços, por meio 

de licitações 

sustentáveis no 

âmbito do IFPA.

80%
 Realizar compras 

sustentáveis

Percentual de 

licitações 

sustentáveis 

realizadas.

jan dez

 Acompanhamento do 

PAM/2018 através de 

sistema de monitoramento 

SIGPP e GEPLANES

Obj. 20 -

APERFEIÇOAR A

ESTRUTURA E

FUNCIONAMENT

O DO SISTEMA

DE 

ACOMPANHAME

NTO E

PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTÁRIO

.

m1 - Realizar Fóruns 

e Seminários de 

discussão acerca 

das necessidades 

Orçamentárias dos  

Campi.

4

 Compartilhar 

informações  e 

ações comuns dos 

Campi

Número de 

eventos 

realizados.

jan dez

Obj. 19 -

NORTEAR O

DESENVOLVIME

NTO DO IFPA

POR MEIO DO

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO.

m1 - Monitorar a 

execução das metas 

do PDI.

100%

Percentual de 

metas 

monitoradas.

jan dez

 Foruns realizados

m2 - Ampliar a oferta 

de bens e serviços, 

por meio de 

procedimentos 

licitatórios 

compartilhados, de 

modo a garantir 

economia e maior 

vantagem nos 

processos de 

contratação, bem 

como de tempo e 

pessoal, no âmbito 

do IFPA.

10
 Realizar compras 

compartilhadas

Número de 

licitações 

compartilhadas 

realizadas. 

jan dez



1.       Elaborar plano  de 

trabalho

DA

2.       Planejar as ações COF

3.       Compartilhar as 

informações

4.       Monitorar e controlar

Plano em execução e 

monitoramento 

realizado

Obj. 21 -

INSTITUIR 

SISTEMA DE

PLANEJAMENTO

, 

ACOMPANHAME

NTO E 

m1 - Instituir ações 

de acompanhamento 

e monitoramento das 

receitas próprias, 

despesas e 

cumprimento de 

metas 

10

 Elaborar plano de 

trabalho para 

monitorar execução 

orçamentaria

Unidades 

Gestoras 

monitoradas 

anualmente, in 

loco .

jan dez


