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1 - APRESENTAÇÃO  

 

 

 O presente plano faz parte do Plano de Gestão Estratégica Escolar (PGEE). Ele é 

fruto de um processo democrático e participativo de construção. Busca agrupar e 

organizar os eventos que são realizados anualmente no Câmpus Inhumas para 

melhorar o processo de planejamento das ações e de realização das atividades.  

 Neste sentido, o dividimos em três grupos de planilhas de ações: a primeira 

apresenta os eventos aprovados pela Comunidade Acadêmica em reuniões de 

produção do PGEE, logo apresentam os eventos que foram definidos como 

estratégicos; a segunda traz a proposta de criação de um documento de orientação, 

estabelecimento de fluxo e prazos para a solicitação de serviços e materiais para a 

realização de eventos no Câmpus Inhumas; a terceira elenca as atividades e os 

eventos que serão realizados no decorrer do ano de 2019. Os eventos apresentados 

na terceira planilha terão seu planejamento detalhado desenvolvido pelas suas 

respectivas comissões organizadoras. 
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2 OBJETIVOS ESTRATÉGICO E ESPECÍFICOS 

 

2.1 Objetivo estratégico 

 

 Conforme foi definido na construção do PGEE, para 2019, estabeleceu-se como 

objetivo estratégico: 

 

2.1.1 – Organizar e realizar três eventos de visibilidade do Câmpus Inhumas: IFG 

Cidadania, Passeio Ciclístico IFG e I Feira Integrada de Ciências do IFG.  

 

2.2 – Objetivos específicos 

 

 Além do objetivo estratégico, o Plano de Gestão de Eventos também apresenta 

uma planilha organizando os eventos que serão desenvolvidos no Câmpus Inhumas 

ao longo de 2019 e a proposta de um manual de orientação de realização de eventos 

no Câmpus, são eles:  

 

2.2.1 - Realizar cinco eventos que estimulem a cultura acadêmica e o pensamento 

científico; 

2.2.2 – Promover dois eventos que estimulem a prática de vida saudável e a 

integração da comunidade acadêmica; 

2.2.3 – Estimular três eventos que promovam a integração e o sentimento de 

pertencimento ao Câmpus; 

2.2.4 - Produzir um manual estabelecendo processos e rotinas para realização de 

eventos no Câmpus. 

 

3 - PLANO DE AÇÃO  

 

 Segue abaixo o Plano de Ações detalhando a dimensão, o objetivo da ação, a 
justificativa, o período de realização, o público-alvo da ação, o material necessário, 
os responsáveis e as formas de acompanhamento para que o objetivo seja 
alcançado. 
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PLANO GESTÃO DE EVENTOS 

 
Objetivo estratégico: Realizar eventos de visibilidade e pertencimento do Câmpus 

Meta estratégica: 3 ações de visibilidade e pertencimento: IFG Cidadania, Feira Integrada de Ciências e Passeio Ciclístco 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE EVENTOS DE VISIBILIDADE DO CÂMPUS 

                

Dimensão Ações específicas Justificativa Período Público alvo Recurso Responsáveis 
Indicador de 

acompanhamento 

Eventos 

Realizar IFG 
Cidadania: com 
atendimentos em 
saúde, emissão de 
documentos, ações 
conciliatórias, 
palestras, oficinas, 
mini-cursos, 
atividades esportivas.  

Melhorar o relacionamento 
com a comunidade externa e 
dar maior visibilidade ao 
Câmpus na cidade de 
Inhumas e região.  

15 de 
junho de 

2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Traile consultório 
médico em parceria 
com a Prefeitura de 
Inhumas. Sala de 
aula, quadra 
poliespotiva, data 
show.  

Direção-Geral, 
Comissão 
Organizadora e 
CEE, Gepex 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Financeiro/ 
Comunicação 

Produzir material 
para promover a 
divulgação do evento  

Qualificar a imagem do 
evento e dar suporte ao 
processo de divulgação. 

De abril a 
maio de 

2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Computador com 
internet, produção de 
arte e impressão de 
faixa do evento, 
possivelmente de 
panfletos. 

Comunicação 
social, Ger. 
Administração 
e Direção-
geral. 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de 
ações. 

Extensão 

Estimular os 
servidores a 
oferecerem mini-
cursos e/ou oficinas 
que mostrem para a 
comunidade externa 
o potencial dos eixos 
tecnológicos e das 
diversas áreas de 
conhecimento do 
Câmpus. 

Apresentar para a 
comunidade o conhecimento 
produzido pelo Câmpus 
Inhumas 

15 de 
junho de 

2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Sala de aula, 
insumos, data-show.  

GEPEX 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de 
ações. 

Comunicação 
Promover a 
divulgação do evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica e possibilitar o 

De maio 
a junho 
de 2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Computador com 
internet, faixa do 
evento, horário para 

Comunicação 
social, 
Comissão de 

Acompanhamento 
de cronograma de 
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maior alcance possível de 
participantes  

divulgação em rádio, 
carro de som, 
panfleto com os 
cursos do Câmpus.  

divulgação e 
visibilidade, 
Comissão 
organizadora 
do evento 

execução de 
ações. 

Eventos 
Realizar Passeio 
Ciclístico IFG 

Promover a integração da 
Comunidade Acadêmica. 
Estimular a pratica de 
atividades saudáveis. 
Melhorar o relacionamento 
com a comunidade externa e 
dar maior visibilidade ao 
Câmpus na cidade e região.  

11 de 
agosto 

de 2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Brindes para 
premiações, por meio 
de edital de 
patrocinadores. 
Fechamento de ruas 
em parceria com a 
Prefeitura. 
Acompanhamento de 
seguração e 
atendimento em 
saúde, em parceria 
com a Polícia militar 
e Corpo de 
bombeiros. Água 
potável em parceria 
com a Saneago.  

Direção-Geral, 
Comissão 
Organizadora e 
CEE, Gepex 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do evento  

Possibilitar o maior alcance 
possível de participantes  

De junho 
a agosto 

2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Computador com 
internet, faixa do 
evento, horário para 
divulgação em rádio, 
carro de som.  

Comunicação 
social, 
Comissão de 
divulgação e 
visibilidade, 
Comissão 
organizadora 
do evento 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de 
ações. 

Eventos 
Realizar Feira 
Integrada de 
Ciências  

Melhorar o relacionamento 
com a comunidade externa e 
dar maior visibilidade ao 
Câmpus na cidade e região. 
Estimular a prática e o 
pensamento científico, 
atender o que determina a 
Lei 11.892.  

16-18 de 
outubro 
de 2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Premiações, por 
meio de edital de 
patrocinadores e 
recurso do CNPq. 
Pequenos estandes, 
faixa do evento e 
insumos para 
exposição dos 
projetos, por meio de 

Direção-Geral, 
Comissão 
Organizadora e 
CEE, Gepex 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
por meio do Projeto 
para a realização 
do evento.  



 

 

 8 

 

 

edital Proex, CNPq e 
recurso do Câmpus, 
salas de aulas, data 
show. Parceria com 
as Secretarias 
Educação Municipal 
e Estadual. 

Comunicação 

Promover a 
divulgação da feira 
integrada de 
ciências. 

Informar a Comunidade 
Acadêmica e possibilitar o 
maior alcance possível de 
participantes  

De 
fevereiro 
a outubro 
de 2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Computador com 
internet, faixa do 
evento, horário para 
divulgação em rádio, 
carro de som, 
panfleto com os 
cursos do Câmpus.  

Comunicação 
social, 
Comissão de 
divulgação e 
visibilidade, 
Comissão 
organizadora 
do evento 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de 
ações. 
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PLANO GESTÃO/GERENCIAMENTO DE EVENTOS 

 
Objetivo específico: Produzir documento estabelecendo processos e rotinas para realização de eventos no Câmpus 

Meta estratégica: Elaborar 1 manual e formulário de realização de eventos 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE EVENTOS DE VISIBILIDADE DO CÂMPUS 

                

Dimensão Ações específicas Justificativa Período Público alvo Recurso Responsáveis 
Indicador de 

acompanhamento 

Administrativo 

Elaborar um manual e 
formulário com 
orientações, fluxos e 
prazos para solicitação 
de serviços e material 
para realização de 
eventos no Câmpus. 

Permitir maior 
organização e 
atendimento qualificado 
ao organizadores de 
eventos 

Fevereiro a 
abril de 
2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Computador e 
sala de 
reuniões 

Grupo de trabalho 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de 
ações no 
planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 

Divulgar o manual a 
toda a comunidade 
acadêmica por meio de 
matéria jornalística, 
mural, e-mail e 
apresentação em 
reunião. 

Possibilitar que todos os 
membros da 
comunidade acadêmica 
tenham acesso ao 
manual. 

Maio de 
2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Computador 
com internet, 
sala de 
reuniões 

Direção-geral, 
Comunicação social, 
Gabinete da direção.  

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de 
ações no 
planejamento 
especifico da 
atividade.  
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PLANO GESTÃO/GERENCIAMENTO DE EVENTOS 

 
Objetivo específico: Realizar atividades que promovam a integração da comunidade acadêmica, a pensamento científico, a saúde e o pertencimento ao 
Campus.  

Meta específica: 5 eventos que estimulem: o pensamento científico, saúde, a integração e o sentimento de pertencimento ao Câmpus  

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO, PERTENCIMENTO E VISIBILIDADE DO CÂMPUS 

                

Dimensão 
Ações 

específicas Justificativa 
Período 

Público 
alvo Recurso Responsáveis 

Indicador de 
acompanhamento 

Eventos 

Realizar recepção 
e acolhimento dos 
estudantes no 
início do ano letivo  

Promover colhimento qualitativo. 
Apresentar a instituição e os 
servidores. Contribuir com a 
construção de sentimento de 
pertencimento ao Câmpus 

Fevereiro 
de 2019 

Estudantes  

Cadeiras, mesa, 
equipamento de 

som, lanche para os 
alunos.  

DAA, Gepex, 
Biblioteca, 
Capedisc, CAE. 

Cronograma de 
execução de ações 
em planejamento 
específico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Fevereiro 
de 2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 
Projeto Leitores/as 
Destaque do Ano" 
7ª Edição. 

Incentivar o hábito da leitura e da 
descoberta do conhecimento.  

Fevereiro a 
outubro de 

2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Premiações, por 
meio de edital de 
patrocinadores. 
Cadeiras, mesa, 
equipamento de 

som, com recurso 
do Câmpus.  

Coord. da 
Biblioteca Atena 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Fevereiro a 
outubro de 

2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 
Realizar evento: 
IFG Saúde do 
Coração 

Promover atividade de melhoria 
de qualidade de vida (caminhada 
ao redor do lago), atividades de 
saúde (aferição de pressão 
arterial, atividade com educador 
físico…). Melhorar o 
relacionamento com a 
comunidade externa e dar maior 

27 de março 
de 2019 

Comunidade 
Interna e 
externa 

Material de 
divulgação da 

atividade e dos 
cursos do Câmpus 
(faixa, panfletos, 

mídia social), com 
recurso do Câmpus; 

aparelhos e 

Josela, Catia, 
Luciano e demais 
interessados.  

Cronograma de 
execução de 
ações.  
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visibilidade ao Câmpus na 
cidade e região.  

equipamentos de 
saúde, mesa, 

cadeiras, água e 
tenda em parceria 

com a Secretária de 
Saúde de Inhumas 

e Saneago. 

Financeiro/ 
Comunicação 

Produzir material 
para promover a 
divulgação do 
evento  

Qualificar a imagem do evento e 
dar suporte ao processo de 
divulgação. 

Fevereiro a 
março de 

2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Computador com 
internet, produção 

de arte e impressão 
de faixa do evento e 

panfletos. 

Comunicação 
social, Ger. 
Administração e 
Direção-geral. 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de 
ações. 

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica e possibilitar o maior 
alcance possível de participantes  

Fevereiro a 
março de 

2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Computador com 
internet, faixa do 

evento, horário para 
divulgação em 

rádio, carro de som, 
panfleto com os 

cursos do Câmpus.  

Comunicação 
social, Comissão 
de divulgação e 
visibilidade, 
Comissão 
organizadora do 
evento 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de 
ações. 

Eventos 

Organizar a 
participação no 
desfile do 
Aniversário de 
Inhumas. 

Melhorar o relacionamento com 
a comunidade externa e dar 
maior visibilidade ao Câmpus na 
cidade e região.  

19 de março 
de 2019 

Estudantes  

Espaço para 
ensaios. Camisetas 
para alunos, com 

recurso do Câmpus.  

Reginaldo 
Cronograma de 
execução de 
ações.  

Eventos 

Realizar 
Aniversário de 12 
anos do Câmpus 
Inhumas 

Contribuir a integração da 
comunidade acadêmica e para a 
construção de sentimento de 
pertencimento ao Câmpus 

23 de março 
de 2019 

Comunidade 
interna 

Bolo, cadeiras, 
mesa, equipamento 

de som, com 
recurso do Câmpus.  

Comissão 
organizadora: 
Alex, Heliane, Cida 
Castro, Cida 
Rodrigues, Olinto.  

Cronograma de 
execução de 
ações.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Março de 
2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 
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Eventos 
Realizar Seminário 
Local de Iniciação 
Científica  

Promover espaço para 
apresentação dos resultados 
parciais das pesquisas dos 
programas do IFG e servir como 
evento de estímulo a novos 
projetos.  

02-03 de 
abril e 2019 

Comunidade 
interna 

Mesa, cadeiras, 
salas de aulas e 

data show.  
GEPEX 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Março a 
abril de 
2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 
Realizar Semana 
Acadêmica dos 
Cursos Superiores 

Incentiva a cultura científica e 
promover integração da 
comunidade acadêmica 

03-04 de 
junho de 

2019 

Comunidade 
Interna e 
externa 

Diárias palestrantes, 
salas de aula, data 

show, cadeiras, 
mesa, equipamento 

de som, com 
recurso do Câmpus 

e Edital CNPq, 
Fapeg, Proex e 
patrocinadores. 

Comissões 
organizadoras 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Maio e 
junho de 

2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 

Realizar Cerimonia 
de Colação de 
grau dos cursos 
Superiores  

Cumprir com compromisso 
institucional  

06 de junho 
de 2019 

Alunos 
concluintes 
dos cursos 
Superiores 

Becas, canudos, 
cadeiras, mesa, 
equipamento de 

som, púlpito, 
bandeiras, com 

recurso do Câmpus.  

Comissão 
organizadora  

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Junho de 
2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 
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Eventos 
Realizar Festa 
junina  

Promover a integração da 
Comunidade Acadêmica. 

28 de junho 
de 2019 

Comunidade 
interna 

Material de 
decoração, 

cadeiras, mesa, 
equipamento de 

som, com recurso 
do Câmpus.  

DAA 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Junho de 
2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos Realizar Olinfeg  
Promover a integração da 
Comunidade Acadêmica e a 
prática esportiva 

1-3 de julho 
de 2019 

Comunidade 
interna 

Premiações, por 
meio de edital de 

patrocinadores e/ou 
recurso do Campus. 
Arbitragem por meio 
de parceria com a 

Prefeitura e/ou com 
outra instituições. 

Quadra 
poliesportiva, campo 

de futebol, bolas, 
com recurso do 

Câmpus.  

Comissão 
organizadora  

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Junho e 
julho de 

2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 

Realização do 
Conhecendo o IFG 
para os cursos 
técnicos 

Promover a divulgação dos 
cursos técnicos e melhor as 
inscrições no processo seletivo 

Abril de 
2019 

Estudantes 
de escolas 
públicas de 
inhumas e 
região 

Brindes para 
sorteio, cadeiras, 

mesa, equipamento 
de som, reserva de 
laboratórios, com 

recurso do Câmpus.  

Comissão 
organizadora  

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  
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Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Abril de 
2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 

Realização do 
Conhecendo o IFG 
para os cursos 
Superiores 

Promover a divulgação dos 
cursos técnicos e melhor as 
inscrições no processo seletivo 

Agosto de 
2019 

Estudantes 
de escolas 
públicas de 
inhumas e 
região 

Brindes para 
sorteio, cadeiras, 

mesa, equipamento 
de som, reserva de 
laboratórios, com 

recurso do Câmpus.  

Comissão 
organizadora  

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Agosto de 
2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 

Realizar III 
Jornada de 
Prevenção às 
drogas 

Oferecer orientação e educação 
continuada a respeito dos males 
que o uso de drogas provoca 

14 de 
setembro de 

2019 

Comunidade 
interna 

Diárias palestrantes, 
salas de aula, data 

show, cadeiras, 
mesa, equipamento 

de som, com 
recurso do Câmpus 

e Edital Proex e 
patrocinadores. 

Comissão 
organizadora e 
Gepex 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Agosto a 
setembro de 

2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 
Realizar VIII 
Secitec 

Incentiva a cultura científica e 
promover integração da 
comunidade acadêmica 

16-18 de 
outubro de 

2019 

Comunidade 
Interna e 
externa 

Diárias palestrantes, 
salas de aula, data 

show, cadeiras, 
mesa, equipamento 

de som, com 
recurso do Câmpus 

e Edital CNPq, 

Comissão 
organizadora e 
Gepex 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  
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Fapeg, Proex e 
patrocinadores. 

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Setembro a 
outubro de 

2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 
Realizar 3º 
Simpoets 

Incentiva a cultura científica e 
promover integração da 
comunidade acadêmica 

16-18 de 
outubro de 

2019 

Comunidade 
Interna e 
externa 

Diárias palestrantes, 
salas de aula, data 

show, cadeiras, 
mesa, equipamento 

de som, com 
recurso do Câmpus 

e Edital CNPq, 
Fapeg, Proex e 
patrocinadores. 

Comissão 
organizadora  

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Setembro a 
outubro de 

2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 

Realizar 11º 
Semana do Livro e 
da Biblioteca 
Atena 

Promover evento de incentivo a 
leitura e o conhecimento. 
Contribuir com a construção de 
sentimento de pertencimento ao 
Câmpus 

16-18 de 
outubro de 

2019 

Comunidade 
externa e 
interna 

Diárias palestrantes, 
salas de aula, data 

show, cadeiras, 
mesa, equipamento 

de som, com 
recurso do Câmpus. 

GEPEX 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Setembro a 
outubro de 

2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 



 

 

 16 

 

 

Eventos 

Realização 
cerimonia de 
entrega de 
Certificados dos 
FICs.  

Promover a valoração de nossos 
cursos de extensão.  

Fluxo 
continuo 

Estudantes 
dos cursos 
de extensão 

certificados, 
cadeiras, mesa, 
equipamento de 
som, reserva de 
Sala 301, com 

recurso do Câmpus.  

Comissão 
organizadora e 
setores envolvidos 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Quando da 
realização 
do evento. 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 
Realizar dia da 
Consciência Negra 

Contribuir a integração da 
comunidade acadêmica e para a 
construção de sentimento de 
pertencimento ao Câmpus 

20 de 
novembrode 

2019 

Comunidade 
interna 

Cadeiras, mesa, 
equipamento de 

som, com recurso 
do Câmpus.  

Comissão 
organizadora 

Cronograma de 
execução de 
ações.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

Novembro 
de 2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

Eventos 

Realizar 
Confraternização 
de final de ano 
com a 
Comunidade 
Acadêmica 

Promover a integração da 
Comunidade Acadêmica 

14 de 
dezembro 
de 2019 

Comunidade 
e interna 

Cadeiras, mesa, 
equipamento de 

som, com recurso 
do Câmpus.  

Guenther, 
Reginaldo, 
Heliane. 

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

novembro a 
dezembro 
de 2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 
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Eventos 

Realizar Cerimonia 
de conclusão dos 
cursos Técnicos 
integrados  

Promover a valorização dos 
cursos técnicos integrados ao 
ensino médio  

19 de 
dezembro 

2019 

Alunos 
concluintes 
dos cursos 
técnicos 
integrado 

Cadeiras, mesa, 
equipamento de 

som, púlpito, 
bandeiras, com 

recurso do Câmpus.  

Comissão 
organizadora  

Acompanhamento 
de cronograma de 
execução de ações 
no planejamento 
especifico da 
atividade.  

Comunicação 
Promover a 
divulgação do 
evento  

Informar a Comunidade 
Acadêmica  

novembro a 
dezembro 
de 2019 

Comunidade 
acadêmica 

Câmera fotográfica 
e computador com 

internet. 

Comunicação 
social e Comissão 
de Divulgação e 
visibilidade. 

Cronograma de 
ações de 
comunicação. 

 


