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RELATÓRIO DE AÇÕES, RESULTADOS E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ACADÊMICO ADMINISTRATIVA – RAPA
CAMPUS SERRA

ANO AVALIAÇÃO: 2018, ANO CALENDÁRIO: 2019

Eixo Fragilidades Apontadas Segmento Propostas de ações não contempladas no PDI Responsável Observações

As ações implementadas, decorrentes do processo de autoavaliação - Direção Geral 31/07/19

Docente - Direção Geral 31/12/19

Técnico-administrativo - Direção de Ensino 31/01/19

Técnico-administrativo Criação do Laboratório de Artes - Direção Geral 31/12/19

- 31/07/19

- 31/07/19

Técnico-administrativo - Direção Geral 31/03/19

Técnico-administrativo - 31/03/19

Técnico-administrativo - 31/03/19

Cursos e capacitações em ferramentas de inovação - Todas as direções 31/12/19

Criação de programa institucional de visitas técnicas - Direção de Ensino 31/03/19

A forma e alcance, a divulgação das oportunidades de bolsas de extensão - Direção Geral 31/03/19

Docente 31/03/19

Ações realizadas ou a realizar em conformidade com o 
PDI

Data estimada 
para conclusão 

(dd/mm/aa)

Tempo restante 
para a conclusão

Data efetiva de 
conclusão 
(dd/mm/aa)

1 – Planejamento e 
Avaliação 

Institucional

Técnico-administrativo e 
Docente

Divulgação em todos os meios de comunicação do 
campus. Reuniões em nível de direção.
Reunião em setores.
Reunião com o Conselho de Gestão.

O espaço físico, o mobiliário, a climatização, a conservação e os 
equipamentos de informática disponíveis, a infraestrutura física e tecnológica 
destinada as atividades da Comissão Setorial de Avaliação

Implantação de sala específica para a CPA, com mobiliário, 
equipamentos de informática e climatização.

2 – Desenvolvimento 
Institucional

A frequência, quantidade e qualidade das atividades e as oportunidades de 
participação, o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais na 
unidade

Inclusão de atividades culturais no calendário acadêmico, 
Projeto Expedição Ifes

A infraestrutura necessária, o apoio institucional para o desenvolvimento de 
atividades artísticas e culturais na unidade

O tema a respeito à natureza e a busca pelo equilíbrio ambiental nas práticas 
permanentes no cotidiano da vida acadêmica, o desenvolvimento sustentável

Técnico-administrativo e 
Docente

Palestras e eventos relacionados à temática de forma 
multidiplinar e tranversal.

Criação da Comissão de Sustentabilidade.

Campanhas de conscientização da importância do meio 
ambiente.

Plantação de árvores.

Direção de Ensino e 
Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

A quantidade, qualidade e frequência, as ações extracurriculares 
relacionados à educação ambiental na unidade

Técnico-administrativo e 
Docente

Palestras e eventos relacionados à temática de forma 
multidiplinar e tranversal.

Criação da Comissão de Sustentabilidade.

Campanhas de conscientização da importância do meio 
ambiente.

Plantação de árvores.

Direção de Ensino e 
Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

As práticas institucionais e políticas relacionadas, a inclusão de pessoas com 
deficiência e transtorno de neurodesenvolvimento no Ifes

Reforma da infraestrutura para acessibilidade. Contratação 
de profissionais para Assistência Educacional Especial.

3 – Políticas 
Acadêmicas

A divulgação dos princípios éticos da pesquisa no meio acadêmico-
administrativo, a atuação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Ifes

Campanha de divulgação e conscientização da atuação do 
CEP

Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

A divulgação dos princípios éticos na pesquisa com animais, a atuação do 
Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA) do Ifes

Campanha de divulgação e conscientização da atuação do 
CEUA

Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

O estímulo institucional, o apoio do Ifes a adoção de práticas inovadoras nas 
atividades no ambiente de trabalho

Técnico-administrativo e 
Docente

A quantidade de visitas, qualidade dos locais e a contribuição que essas 
visitas levam a formação profissional, as visitas técnicas organizadas pelo 
Ifes

Técnico-administrativo e 
Docente

Técnico-administrativo e 
Docente

Divulgação através de notícias no site, redes sociais e 
murais da escola.

A (i) inclusão social e cidadã aliada à geração de emprego e renda; e/ou (ii) a 
requalificação profissional básica e técnica de trabalhadores; e/ou (iii) o 
ingresso no Ifes de jovens e adultos trabalhadores e de integrantes de 
grupos sociais em situação de vulnerabilidade, a quantidade de cursos de 
Extensão abertos a comunidade ou demandados por entidades públicas ou 
privadas no Ifes

Ofertas de Cursos FIC em consonância com as 
necessidades da comunidade. Oferta de cursos de 

qualificação profissional na modalidade Proeja.

Direção de Ensino e 
Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão
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Docente Direção de Ensino 31/05/19

Docente 31/12/19

Os laboratórios implantados, o apoio do Ifes para as atividades de pesquisa Docente 31/12/19

Docente 31/12/19

Docente 31/12/19

Estudante Todas as direções 31/12/19

Técnico-administrativo Todas as direções 31/12/19

Técnico-administrativo Todas as direções 31/12/19

Docente 31/03/19

Docente 31/03/19

Docente Todas as direções 31/12/19

Docente Todas as direções 31/12/19

Docente Direção de Ensino 31/12/19

Docente Reforma do Campus Serra. Direção Geral 31/12/19

A quantidade de equipamentos e espaço físico, os laboratórios de ensino Docente 31/12/19

Docente 31/12/19

Docente Capacitação da equipe de manutenção Direção de Ensino 31/12/19

Docente Direção de Ensino 31/12/19

O acompanhamento dos estágios supervisionados, por meio de professores 
orientadores

Aumentar a quantidade de professores participantes, 
reuniões e palestras sobre os mecanismos de 

acompanhamento de estágios.

A carga horária necessária para o desenvolvimento das atividades, o apoio 
do Ifes para as atividades de pesquisa

Estímulo à participação em grupos de pequisa, 
assessoria técnica a empresas através da incubadora 

de empresas.

Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

Investimento em novos equipamentos, contrapartida de 
equipamentos através de projetos de pesquisa, parceria 

com empresas e com a incubadora de empresa.

Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

O apoio para a produção e a difusão do conhecimento científico, as políticas 
de pesquisa no âmbito do Ifes

Participação em feiras de ciência, na Jornada de 
Integração do Ifes, promoção de workshop, palestras 

para divulgação das políticas de pesquisa.

Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

A participação e a organização institucional em eventos, bem como a 
publicação e/ou veiculação de trabalhos, a divulgação do conhecimento 
científico do Ifes

Disponibilização de recursos de custeio, reforma do site 
e criação de boletim mensal sobre projetos de pesquisa 

do campus.

Direção Geral e 
Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

4 – Políticas de 
Gestão

A quantidade e sua divulgação, as oportunidades de intercâmbio oferecidas 
pelas parcerias institucionais

Divulgação dos convênios no site do campus, 
elaboração de notícias sobre internacionalização e 

termos de cooperação, palestras para os estudantes 
sobre o assunto.

O apoio institucional, o cumprimento da jornada de trabalho, e a adequação 
às necessidades de atuação profissional, as políticas de formação 
continuada e capacitação de servidores do Ifes

Estímulo à formação continuada, através da realização 
de cursos específicos para a área profissional. 

Expansão nos setores, com a ocupação do bloco 09,

As oportunidades de cursos existentes na instituição, as políticas de 
formação e capacitação de servidores do Ifes

Promoção da capacitação dos técnicos-administrativos, 
através da realização de cursos de pós-graduação.

As oportunidades de mobilidade acadêmica, as ações de internacionalização 
no Ifes

Criação de Núcleo de Internacionalização do Campus, 
estímulo à realização de atividades internacionais na 

área de ensino e pequisa.

Direção de Ensino e 
Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

A quantidade e sua divulgação, as oportunidades de intercâmbio oferecidas 
pelas parcerias institucionais

Divulgação dos convênios no site do campus, 
elaboração de notícias sobre internacionalização, 

prospecção de novas parcerias, palestras e workshop 
sobre o assunto.

Direção de Ensino e 
Direção de Pesquisa, 
Pós-Graduação e 
Extensão

A finalidade e adequação a legislação, os instrumentos de avaliação para 
fins de progressão/promoção

Palestra e debates sobre o assunto e encaminhamento 
das solicitações de mudanças para a Reitoria

A finalidade e adequação a legislação, os instrumentos de avaliação de 
estágio probatório

Palestra e debates sobre o assunto e encaminhamento 
das solicitações de mudanças para a Reitoria

A divulgação das ações, a atuação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas (Neabi) em sua unidade

Criação de mural de notícias do Neabi, divulgação de 
notícias, palestras e workshops.

5 – Infraestrutura 
Física

O espaço, limpeza, conservação, opções de lazer e distração, os espaços de 
convivência da unidade

Investimento em novo mobiliário, climatização, 
aquisição de equipamentos e reforma dos laboratórios.

Direção Geral e 
Direção de Ensino

A atualização de equipamentos, acessibilidade e disponibilidade de insumos, 
os laboratórios de ensino

Investimento em novo mobiliário, climatização, 
aquisição de equipamentos e reforma dos laboratórios.

Direção Geral e 
Direção de Ensino

O apoio técnico, manutenção de equipamentos, normas de segurança e 
atendimento as práticas didáticas, os laboratórios de ensino

As horas de disponibilidade para atividades extra-classe, quantidade e 
atualização dos equipamentos, o(s) laboratório(s) de informática

Aumento da quantidade de laboratório de informática, 
com a inclusão do bloco 09. Aquisição de novos 

computadores e troca dos computadores obsoletos.


