
PLANO ANUAL DE 
TRABALHO - PAT 
2022

Data de 
Aprovação na 
unidade:

Indicador de 
Desempenho:

Campus Itumbiara
Data de envio 
para 
publicação na 
APDI/IFG:

Meta:

Objetivo Geral da 
Ação proposta

MACROTEMA/ 
EIXO

Objetivo Estratégico de 
Referência relacionado à ação 

proposta
Referência - Planejamento 

Estratégico Institucional 
(PEI/IFG)

Doc. 
Referência

Ação Proposta Geral - 
APG (Em linhas 

gerais, o que será 
feito?) 

Ação Proposta 
Detalhada - APD 

(Como será feito? 
(passo a passo))

Recurso $ 
(quanto)

Servidor 
Responsável 

(Quem)

Detalhamentos julgados 
necessários para o 

desenvolvimento do 
Plano

Setor 
Responsável 

(Onde)
DPC (quando)

Ação Estrat. IF. 02 - 
Garantir a 
existência de 
espaço de leitura e 
lazer destinado à 
leitura dos 
periódicos 
recentes nas 
bibliotecas

Governança / 
Infraestrutura

Consolidar e modernizar a 
infraestrutura física e 
tecnológica da Instituição, 
garantindo as condições 
adequadas ao 
desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e 
administrativas (15)

PPPI
1. Objetivo já 
alcançado

1.1 -

PLANO DE AÇÃO

Sempre será medido o percentual de Ações Propostas Detalhadas (APD) previstas efetivamente 
realizadas

A base zero considerará como meta o atingimento mínimo de 75% das Ações Propostas Detalhadas 
(APD) para cada APG.



Ação Estrat. IF. 03 - 
Garantir um 
membro da CPPIR 
na comissão de 
Política de 
Desenvolvimento 
de Aquisições e 
Acervo dos 
Câmpus;

Inclusão / Políticas 
Institucionais

Oferecer educação 
profissional, científica 
tecnológica, pública, gratuita, 
inclusiva e de qualidade 
socialmente referenciada em 
todos os níveis e modalidades 
(1)

1. Garantir a 
participação de um 
membro da CPPIR 
nos processos de 
aquisição de acervo 
e revisão 
bibliográfica 

1.1.Ampliar a 
divulgação do acervo 
da biblioteca do 
Câmpus 
relacionados à 
temática da 
diversidade étnico-
racial;

Equipe CPPIR, 
Rosiane e Eduardo

No Projeto Clube do Livro 
que está sendo executado 
houve a participação das 
netas de Carolina de Jesus 
que foi uma escritora 
negra, moradora de 
favela e autora do livro 
Quarto de Despejo que 
faz um recorte racial na 
desigualdade social 
brasileira. Além disso 
ressaltamos que no 
Projeto há participação de 
convidados palestrantes 
que abordam temáticas 
relacionadas as 
diferenças, tolerância e 
bullying. 

Biblioteca e 
CPPIR

30/6/22

Ação Estrat. IF. 03 - 
Garantir um 
membro da CPPIR 
na comissão de 
Política de 
Desenvolvimento 
de Aquisições e 
Acervo dos 
Câmpus;

Inclusão / Políticas 
Institucionais

1. Garantir a 
participação de um 
membro da CPPIR 
nos processos de 
aquisição de acervo 
e revisão 
bibliográfica 

1.2. Garantir um 
membro da CPPIR 
no processo de 
aquisições de acervo 
do Câmpus

Rosaine e CPPIR

De acordo com a minuta 
do documento da Política 
de Desenvolvimento de 
Coleção, consta a 
participação de um 
membro da CPPIR.

Biblioteca e 
CPPIR

30/6/22



Ação Estrat. IF. 03 - 
Garantir um 
membro da CPPIR 
na comissão de 
Política de 
Desenvolvimento 
de Aquisições e 
Acervo dos 
Câmpus;

Inclusão / Políticas 
Institucionais

1. Garantir a 
participação de um 
membro da CPPIR 
nos processos de 
aquisição de acervo 
e revisão 
bibliográfica 

1.3. Garantir a 
aquisição de acervo 
específico sobre 
questão étnico-racial

Rosiane, Eduardo e 
CPPIR

A aquisição de acervo 
específico vai depender 
de recursos financeiros e 
da demanda da 
comunidade acadêmica.

Biblioteca e 
CPPIR

30/6/22

Ação Estrat. IF. 05 - 
Garantir a 
aquisição da 
bibliografia 
básica/compleme
ntar das disciplinas 
do núcleo 
específico dos 
CTNM para 
disponibilização 
nas bibliotecas 

 Mundo do 
Trabalho / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Oferecer educação 
profissional, científica 
tecnológica, pública, gratuita, 
inclusiva e de qualidade 
socialmente referenciada em 
todos os níveis e modalidades 
(1)

1. Previsto na 
Política de 
Desenvolvimento de 
Coleções, de acordo 
com a verba 
destinada ao 
Câmpus.

A aquisição de 
acervo específico 
vai depender de 
recursos 
financeiros

Rosiane 30/12/22

Ação Estrat. IF. 06 - 
Renovar 
permanentemente 
o acervo da 
biblioteca em  
seus diversos 
formatos, 
atualizando o 
acervo 
bibliográfico dos 
Câmpus, de 
acordo com os 
PPC

 Mundo do 
Trabalho / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

1. Acompanhar a 
implantação e uso 
da plataforma 
virtual, construindo 
relatório de acessos

Rosiane e Eduardo Biblioteca
01/03/2022 a 
31/12/2022



Ação Estrat. IF. 06 - 
Renovar 
permanentemente 
o acervo da 
biblioteca em  
seus diversos 
formatos, 
atualizando o 
acervo 
bibliográfico dos 
Câmpus, de 
acordo com os 
PPC

 Mundo do 
Trabalho / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Consolidar e modernizar a 
infraestrutura física e 
tecnológica da Instituição, 
garantindo as condições 
adequadas ao 
desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e 
administrativas (15)

2. Mapear 
mecanismos de 
aquisições e 
doações, 
construindo material 
informativo para 
publicização

Rosiane e Eduardo
Biblioteca, DG, 
CCS

01/03/2022 a 
31/12/2022

Ação Estrat. IF. 06 - 
Renovar 
permanentemente 
o acervo da 
biblioteca em  
seus diversos 
formatos, 
atualizando o 
acervo 
bibliográfico dos 
Câmpus, de 
acordo com os 
PPC

 Mundo do 
Trabalho / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Consolidar e modernizar a 
infraestrutura física e 
tecnológica da Instituição, 
garantindo as condições 
adequadas ao 
desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e 
administrativas (15)

3. Revisar/Atualizar 
procedimentos para 
a disponibilização de 
obras para público 
externo

Rosiane e Eduardo Biblioteca
01/03/2022 a 
31/12/2022

Ação Estrat. IF. 07 - 
Garantir o 
funcionamento da 
biblioteca durante 
todo o período de 
funcionamento 
dos cursos, por 
meio de 
quantitativo de 
pessoal suficiente

Governança / 
Gestão de Pessoas

Oferecer educação 
profissional, científica 
tecnológica, pública, gratuita, 
inclusiva e de qualidade 
socialmente referenciada em 
todos os níveis e modalidades 
(1)

1. Objetivo já 
atingido

Biblioteca -



Ação Estrat. IF. 07 - 
Garantir o 
funcionamento da 
biblioteca durante 
todo o período de 
funcionamento 
dos cursos, por 
meio de 
quantitativo de 
pessoal suficiente

 Mundo do 
Trabalho / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Oferecer educação 
profissional, científica 
tecnológica, pública, gratuita, 
inclusiva e de qualidade 
socialmente referenciada em 
todos os níveis e modalidades 
(1)

Produção de 
material gráfico e 
serigráfico

Brunna e Fabiano CCS -

APPU 016 - 
promover 
anualmente 
treinamento para 
alunos novatos 
quanto ao uso de 
serviços e 
informações das 
bibliotecas;

Inclusão / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Fortalecer a permanência e o 
êxito escolar e integrar as 
políticas afirmativas, 
inclusivas e de assistência 
estudantil (8)

PDI19/23
Rosiane e Eduardo 
Resende

01/03/2022 a 
31/12/2022

APPU 017 - 
Adquirir e 
implantar sistemas 
de segurança 
(PPCI) e outros 
equipamentos de 
segurança para 
biblioteca de 
todos os Câmpus 
durante a vigência 
do PDI 2019/2023;

Governança / 
Infraestrutura

Consolidar e modernizar a 
infraestrutura física e 
tecnológica da Instituição, 
garantindo as condições 
adequadas ao 
desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e 
administrativas (15)

PDI19/23

Contribuir para o 
levantamento de 
demandas para 
implantação do 
sistema de 
segurança.

Rosiane e Eduardo 
Resende

01/03/2022 a 
31/12/2022



APPU 015 - 
Ampliar o acervo 
tendo como 
critérios os títulos 
com maior 
número de 
reservas, com 
maior número de 
sugestões 
encaminhadas e 
com maior 
número de 
empréstimos. 

Governança / 
Infraestrutura

Implementar a cultura do 
planejamento com foco em 
resultados e monitorar os 
indicadores previstos nos 
instrumentos de 
planejamento governamental 
(7)

Proposta da 
Unidade

Rosiane e Eduardo 
Resende

Biblioteca

APPU 018 - 
Promover 
treinamentos, por 
área do 
conhecimento, 
para acesso ao 
portal de revistas 
científicas da 
CAPES e outras 
fontes disponíveis 
na Internet;

Governança / 
Gestão de Pessoas

Promover a capacitação e a 
qualificação continuada de 
servidores (14)

Proposta da 
Unidade

Definir cronograma 
e divulgar a ação  /  
Ministrar oficina 
para uso da 
plataforma Capes

Rosiane e Eduardo 
Resende

Biblioteca

APPU 03 - 
Implementar 
Restaurante

Inclusão / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Fortalecer a permanência e o 
êxito escolar e integrar as 
políticas afirmativas, 
inclusivas e de assistência 
estudantil (8)

PDI19/23
4. Implementação 
do restaurante 
estudantil

Karita CAE

4.1 acompanhar 
junto à reitoria 
Processo licitatório

Karita CAE



4.2 acompanhar 
junto a DG e CAAM 
processo para 
recuperação do 
espaço físico do 
restaurante.

Karita CAE

Karita

Ação Estrat. IF. 13 - 
Viabilizar espaços 
de socialização e 
politização 
estudantil em 
todos os Câmpus, 
bem como o 
reconhecimento e 
apoio à 
representação 
estudantil

Inclusão / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Fortalecer a permanência e o 
êxito escolar e integrar as 
políticas afirmativas, 
inclusivas e de assistência 
estudantil (8)

PEI 21/23

5. Recompor e 
fomentar ações da 
Comissão Local de 
Assistência 
Estudantil

Karita
07/04/2022-
14/12/2022

5.1 Convocar e 
realizar porcesso 
eleitoral 
representantes 
estudantis

Karita CAE 2/5/22

5.2 Convocar e 
realizar processo 
eleitoral 
representantes 
servidores

Karita CAE 31/5/22

5.3 Realizar reuniões 
mensais para 
consulta, decisão e 
acompanhamento 
da execussão dos 
recursos da 
Assistência 
Estudantil

Karita CAE
01/06/2022-
14/12/2022



Meta 20 - 
Implementar o 
Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas 
(NAPNE) na 
unidade

Inclusão/Acessibili
dade

Intensificar a acessibilidade 
no IFG (9)

PDI19/23

1. Retormar grupo 
de estudos sobre 
educação especial 
na perspectiva 
inclusiva.

Danilo Napne
13/04/2022-
14/12/2022

1.1 Selecionar 
temáticas e textos a 
serem estudados e 
definir 
periodicidade;

Danilo Napne 13/4/22

1.2 Divulgar 
cronograma e 
incentivar 
participação de toda 
comundiade 
acadêmica;

Danilo Napne 20/4/22

1.3 Proceder 
econtros para 
discussão dos textos 
previamente lidos.

Danilo Napne
27/04/2022-
14/12/2022

Meta 20 - 
Implementar o 
Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas 
(NAPNE) na 
unidade

Inclusão / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Fortalecer a permanência e o 
êxito escolar e integrar as 
políticas afirmativas, 
inclusivas e de assistência 
estudantil (8)

PDI19/23

2. Proceder 
acompanhamento 
de estudantes com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas (NEE).

Danilo Napne
28/03/2022-
19/12/2022



2.1 Identificar e 
(re)avaliar 
estudantes com NEE 
por meio de 
equipme 
multiprofissional;

Danilo Napne
28/03/2022-
13/04/2022

2.2 Produzir ou 
atulizar relatório 
com sugestões para 
corpo docente para 
melhor 
aprendizagem dos 
estudantes com NEE;

Danilo Napne
28/03/2022-
13/04/2022

2.3 Manter diálogo 
com toda 
comunidade escolar 
para quebra de 
barreiras e 
promoção de 
acessibildiade;

Danilo Napne
07/03/2022-
14/12/2022

2.4 Receber 
relatórios dos(as) 
docentes sobre 
procedimentos e 
adaptações 
realizadas com 
objetivo de 
aumentar 
acessidilidade do 
currílo aos(às) 
estudantes com NEE;

Danilo Napne
07/03/2022-
14/12/2022



2.5 Acompanhar e 
atualizar 
continuamente 
estratégias para 
inclusão de 
estuantes com NEE 
em diálogo com toda 
comunidade escolar.

Danilo Napne
07/03/2022-
14/12/2022

Meta 20 - 
Implementar o 
Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas 
(NAPNE) na 
unidade

Inclusão / Políticas 
Institucionais

Otimizar os processos de 
trabalho e a estrutura 
organizacional (10)

PDI19/23
3. Consolidadação 
do Plano Anual de 
Trabalho do Napne.

3.1 Avaliação do 
Plano 2021;

Danilo Napne 23/3/22

3.2 Divisão da 
equipe do Napne em 
duas frentes de 
trabalho articuladas 
(Acompanhamento 
de Estudantes e 
Promoção da 
Inclusão);

Danilo Napne
23/03/2022-
19/12/2022

3.3 Planejmento de 
atividades 
insitucionais a serem 
realizadas ao longo 
do ano com 
referência à 
inclusão;

Danilo Napne
22/03/2022-
07/04/2022

3.4 Execussão das 
atividades 
planejadas;

Danilo Napne
07/04/2022-
14/12/2022



Meta 20 - 
Implementar o 
Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas 
(NAPNE) na 
unidade

Inclusão/Acessibili
dade

Intensificar a acessibilidade 
no IFG (9)

PDI19/23

4. Roda de conversa 
sobre a lei, história 
da educado dos 
surdos.

Waquila 22/4/22

4.1 Confecção e 
submissão de 
projeto de evento 
acadêmico

Waquila Napne 12/4/22

4.2 Realização da 
atividade

Waquila Napne 22/4/22

Meta 20 - 
Implementar o 
Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas 
(NAPNE) na 
unidade

Inclusão/Acessibili
dade

Intensificar a acessibilidade 
no IFG (9)

PDI19/23

5. Exibição e debate 
do filme "O milagre 
de Anne Sullivan". 
Temática inclusão da 
pessoa surdocega.

Waquila Napne 27/6/22

5.1 Confecção e 
submissão de 
projeto de extensão 
Gepex;

Waquila Napne 29/4/22

5.2 Divulgação para 
público externo e 
interno;

Waquila Napne
18/06/2022-
26/06/2022

5.3 Realização da 
atividade.

Waquila Napne 27/6/22



Meta 20 - 
Implementar o 
Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas 
(NAPNE) na 
unidade

Inclusão/Acessibili
dade

Intensificar a acessibilidade 
no IFG (9)

PDI19/23

6. Palestra 
"Educação de 
Surdos na Química". 
Setembro Azul

Elizabete e Jaliane Napne 26/9/22

6.1 Confecção e 
submissão de 
projeto de extensão 
Gepex;

Elizabete e Jaliane Napne 29/4/22

6.2 Divulgação para 
público externo e 
interno;

Elizabete e Jaliane Napne
01/09/2022-
26/09/2022

6.3 Realização da 
atividade.

Elizabete e Jaliane Napne 26/9/22

Meta 20 - 
Implementar o 
Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas 
(NAPNE) na 
unidade

Inclusão/Acessibili
dade

Intensificar a acessibilidade 
no IFG (9)

PDI19/23
7. Experiência em 
futebol paralímpico

Rudson Napne
01/10/2022-
31/10/2022

7.1 Palenajementa 
da Atividade;

Rudson Napne
01/05/2022-
30/07/2022

7.2 Execussão 
durante aulas de 
educação física das 
turmas do ensino 
médio integrado ao 
técnico.

Rudson Napne
01/10/2022-
31/10/2022



Meta 20 - 
Implementar o 
Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 
Específicas 
(NAPNE) na 
unidade

Inclusão/Acessibili
dade

Intensificar a acessibilidade 
no IFG (9)

PDI19/23

8. Cineclube IFG 
(temas relacionados 
à 
diversidade/inclusão
)

Lígia Napne
01/06/2022-
14/12/222

8.1 Redigir projeto 
de extensão com 
cronograma e 
submetê-lo à Gepex;

Lígia Napne
07/04/2022-
29/04/2022

8.2 Divulgar para 
comunidade externa 
e interna;

Lígia Napne
01/06/2022-
01/12/2022

8.3 Execuitar 
sessões.

Lígia Napne
01/06/2022-
14/12/222

APPU 04 - 
Fortalecer a 
interação escola-
mundo do 
trabalho, por meio 
das oportunidades 
de estágios

Mundo do 
Trabalho / 
Relacionamento 
com a comunidade

Estruturar e fortalecer a rede 
de relacionamento e parcerias 
com os setores público e 
privado, nacional e 
internacional (11)

PDI19/23
Contato com 
empresas para 
parcerias de estágio

Prospectar vagas de 
estágio através do 
contato com 
empresas da cidade; 
Instituir, com apoio 
da Coordenação de 
Convênios do IFG, 
novas parcerias com 
diversos órgãos e 
instituições públicas 
ou privadas, para 
estabelecer novos 
convênios/parcerias 
de estágio.

Adriana e Luís 
Gustavo

CIEE/GEPEX



Ação Estrat. Ext. 
09 - Realizar o 
Encontro anual de 
Egressos como 
parte da Política 
de 
Acompanhamento 
do Egresso

Mundo do 
Trabalho / 
Relacionamento 
com a comunidade

Ampliar as ações de extensão, 
com foco no desenvolvimento 
regional e considerando os 
planos locais de extensão (4)

PDI19/23

Acompanhar o 
itinerário 
profissional do 
egresso

Estabelecer 
parcerias com 
objetivo de realizar o 
primeiro encontro 
de egressos; propor 
ações para 
acompanhar o 
itinerário 
profissional dos 
egressos

Adriana e Luís 
Gustavo

CIEE/GEPEX

APPU 05 - 
Implantar um 
Projeto 
Institucional que 
possibilite que 
estudantes do 
Ensino Médio e 
séries finais do 
Ensino 
Fundamental, 
conheçam o IFG, 
seus cursos, 
propostas 
pedagógicas e 
projetos.

Inclusão / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Ampliar as ações de extensão, 
com foco no desenvolvimento 
regional e considerando os 
planos locais de extensão (4)

PEI 21/23

Ampliar as ações de 
extensão, com foco 
no desenvolvimento 
regional e 
considerando os 
planos locais de 
extensão (4)

1. Reavaliar Projeto 
Conhecendo o IFG

Luis Gustavo GEPEX/DAA

1.1. Promover 
reunião com as 
Coordenações de 
Cursos e Chefia de 
Departamento

Luis Gustavo Gepex 30/4/22

1.2. Apresentar o 
modelo 
desenvolvido

Luis Gustavo Gepex 30/4/22

1.3. Discutir as 
possibilidades de 
apresentar os cursos 
e os espaços do IFG

Luis Gustavo/DAA Gepex e DAA 30/4/22



1.4. Verificar a 
viabilidade dessa 
oferta de visita

Luis Gustavo/DAA Gepex e DAA 30/4/22

1.5. Definir a equipe 
de trabalho central

Luis Gustavo/DAA Gepex e DAA 30/4/22

2. Realizar o 
Conhecendo o IFG

2.1. Estabelecer 
calendário de visitas

Luis Gustavo Gepex 31/12/22

2.2. Elaborar arte da 
ação, para 
divulgação nas redes 
sociais

Luis Gustavo e 
Fabiano

Gepex e CCS 31/12/22

2.3. Produzir 
material para 
apresentação do 
Câmpus e dos cursos 
ofertados

Coord. Cursos e 
CCS

Coordenações 
de Cursos e CCS

31/12/22

2.4. Organizar as 
equipes de trabalho 
em cada dia

Luis Gustavo Gepex 31/12/22

2.5. Divulgar a ação 
realizada

Luis Gustavo e 
Bruna

Gepex e CCS 31/12/22



Meta 13 - Alcançar 
o mínimo de 01 
projeto de Ação 
Social por Campus

Inclusão / 
Democratização

Orientar sua oferta formativa 
em benefício da consolidação 
e do fortalecimento dos 
arranjos produtivos, sociais e 
culturais locais (13)

PDI19/23

Implementar, no 
mínimo, um projeto 
de ação social, 
necessariamente 
articulado com as 
demandas sociais, 
que tenha relação 
com ensino, com 
pesquisa e/ou com 
extensão em cada 
Campus/Departame
nto de Áreas 
Acadêmicas, 
durante a vigência 
do PDI 2019/2023;

1. Realizar projeto 
de ensino, pesquisa 
ou extensão voltado 
para a temática 
social

1.1. Levantar 
demandas junto aos 
órgãos de atenção 
social e escolas do 
município

Luis Gustavo e 
Leonardo

Gepex e DAA
14/7/22

1.2. Apresentar 
demandas aos 
servidores do 
Câmpus na Semana 
de Planejamento 
2022/2

Luis Gustavo e 
Leonardo

Gepex e DAA
5/8/22

1.3. Propor ações 
para atender 
demandas 
levantadas

Servidores do 
Câmpus Todos Servidores 31/12/22



Meta 07 - Alcançar 
o mínimo de 01 
Curso Qualificação 
Profissional para 
trabalhadores 
concebidos na 
perspectiva da 
formação 
integrada

Mundo do 
Trabalho / 
Desenvolvimento 
Local e Regional

Consolidar o currículo 
integrado (3)

PDI19/23

Ministrar cursos de 
formação inicial e 
continuada para 
trabalhadoras/es do 
campo, da cidade e 
dos povos e 
comunidades 
tradicionais

1. Elaboração do 
Plano Local de 
Extensão

1.1. Reestruturar a 
Comissão do Plano 
Local de Extensão

Marcos e Luis 
Gustavo

DG e Gepex 30/4/22

1.2. Redefinir 
cronograma de 
trabalho

Comissão Local Comissão Local 30/4/22

1.3. Estabelecer 
nova metodologia 
do trabalho da 
comissão

Comissão Comissão 30/4/22

1.4. Promover 
diálogos com a 
comunidade 
acadêmica

Comissão Comissão 31/8/22

1.5. Consolidar 
minuta o Plano Local 
de Extensão

Comissão Comissão 31/8/22



Meta 12. Ampliar 
o quantitativo de 
bolsas dos 
programas de 
Iniciação Científica 
a partir de 2019, 
articulando-se 
inclusive com 
outras fontes de 
fomento à 
pesquisa;

Inclusão / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Fomentar e ampliar a 
pesquisa, a transferência de 
tecnologias e de soluções 
inovadoras (6)

Ampliar o 
quantitativo de 
bolsas dos 
programas de 
Iniciação Científica a 
partir de 2019, 
articulando-se 
inclusive com outras 
fontes de fomento à 
pesquisa;

1. Avaliar 
possibilidade de 
complementação de 
bolsas com recursos 
orçamentários do 
Câmpus

1.1. Analisar no 
orçamento anual do 
câmpus, a rubrica 
para pagamento de 
bolsas, para 
identificar a 
possibilidade desse 
pagamento

Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/7/22

1.2. Verificar qual o 
impacto no 
orçamento, em 
virtude da previsão 
de pagamento de 2 
bolsas/mês para 
alunos dos cursos 
superiores (R$ 
800,00/mês)

R$ 9.600,00
Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/7/22



1.3. Verificar qual o 
impacto no 
orçamento, em 
virtude da previsão 
de pagamento de 2 
bolsas/mês para 
alunos dos cursos de 
nível médio. 
(R$200,00/mês)

R$ 2.400,00
Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/7/22

1.4. Analisar a 
disponibilidade de 
orçamento para o 
ciclo da Iniciação 
Científica (agosto a 
julho)

Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/7/22

1.5. Estabelecer o 
fluxo processual para 
o pagamento. A 
seleção segue o 
edital da PROPPG

Luis Gustavo, 
Marcos, Aline e 
Rafael

Gepex, DG, GA e 
CGOF

14/7/22

2. identificar 
possibilidades de 
fomento externo

2.1. Divulgar editais 
de fomento 
encontrados na 
plataforma Financiar

Luis Gustavo, 
Líderes dos núcleos 
de pesquisa

Gepex e DAA 31/12/22



Objetivo 5. 
desenvolver 
atividades de 
extensão de 
acordo com os 
princípios e 
finalidades da 
educação 
profissional e 
tecnológica, em 
articulação com o 
mundo do 
trabalho e com os 
segmentos sociais, 
com ênfase na 
produção, 
desenvolvimento 
e difusão de 
conhecimentos 
científicos, 
tecnológicos, 
ambientais e 
culturais;

Mundo do 
Trabalho / 
Relacionamento 
com a comunidade

Ampliar as ações de extensão, 
com foco no desenvolvimento 
regional e considerando os 
planos locais de extensão (4)

Desenvolver 
atividades de 
extensão de acordo 
com os princípios e 
finalidades da 
educação 
profissional e 
tecnológica, em 
articulação com o 
mundo do trabalho 
e com os segmentos 
sociais, com ênfase 
na produção, 
desenvolvimento e 
difusão de 
conhecimentos 
científicos, 
tecnológicos, 
ambientais e 
culturais;

1. Promover a 
realização da 
SECITEC

1.1. Compor 
comissão 
organizadora

Marcos e Luis 
Gustavo

DG e Gepex 1/8/22

1.2. Elaborar o 
projeto do evento

Comissão Comissão 31/8/22

1.3. Criação do 
evento no Sugepe

Andrea e Luis 
Gustavo

Gepex 1/10/22

1.4. Divulgação do 
evento

CCS CCS 1/10/22

1.5. Realizar 
atividades previstas 
no projeto

Comunidade 
interna e externa

Comunidade 
interna e externa

18/10/22

1.6. Avaliar o evento 
e produzir relatório

Comissão Comissão 31/10/22



Objetivo 15. gerir, 
organizar e 
fortalecer as ações 
de parceria do 
Instituto Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia de 
Goiás, integrando 
as ações 
relacionadas à 
inovação e 
pesquisas 
tecnológicas, 
divulgando estas 
parcerias de forma 
a fomentar o 
desenvolvimento 
de ações de 
pesquisa e 
extensão nos 
diversos Câmpus.

Mundo do 
Trabalho / 
Relacionamento 
com a comunidade

Fomentar e ampliar a 
pesquisa, a transferência de 
tecnologias e de soluções 
inovadoras (6)

Gerir, organizar e 
fortalecer as ações 
de parceria do 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás, 
integrando as ações 
relacionadas à 
inovação e 
pesquisas 
tecnológicas, 
divulgando estas 
parcerias de forma a 
fomentar o 
desenvolvimento de 
ações de pesquisa e 
extensão nos 
diversos Câmpus.

1. Identificar as 
parcerias oficiais e 
não oficiais

1.1. Levantar todas 
as ações de ensino, 
pesquisa e extensão, 
incluindo o estágio, 
que possuam 
parcerias

Adriana, Sônia e 
Gilmar

CCS 14/7/22

1.2 .Nominar as 
parcerias formais e 
não formais

Adriana, Sônia e 
Gilmar

Gepex e DAA 14/7/22

1.3. Divulgar, no site 
do câmpus, as 
parcerias 
estabelecidas

Brunna CCS 14/7/22



1.4. Verificar e 
atualizar a lista com 
frequência

Adriana, Sônia e 
Gilmar

Gepex e DAA 31/12/22

2. Identificar 
possibilidades de 
novas parcerias

Gepex e DAA Gepex e DAA 31/12/22

APPU 007 - 
Aprimorar o 
diálogo dos 
representantes da 
comunidade no 
CONEPEX junto 
aos seus pares, na 
comunidade.

Governança / 
Transparência

Promover um espaço 
educacional democrático que 
garanta a participação de 
toda a comunidade interna e 
externa  (12)

Relat. CPA

Aprimorar o diálogo 
dos representantes 
da comunidade no 
CONEPEX junto aos 
seus pares, na 
comunidade.

1. Divulgar a lista 
dos membros do 
CONEPEX e suas 
representações

1.1. Solicitar a lista 
atualizada, com e-
mail, à secretaria do 
CONEPEX

Luis Gustavo Gepex 14/7/22

1.2. Divulgar aos 
servidores

Luis Gustavo e 
Fernando dos Reis

Gepex e DAA 14/7/22

1.3. Divulgar a 
agenda e pauta das 
reuniões

Luis Gustavo e 
Fernando dos Reis

Gepex e DAA 31/12/22

1.4. Solicitar 
contribuições, por e-
mail até 48h antes 
da reunião

Luis Gustavo e 
Fernando dos Reis

Gepex e DAA 31/12/22



APPU 008 - 
Ampliar a 
divulgação sobre a 
possibilidade de 
proposição de 
projetos e núcleos 
de pesquisa 
pelos/as 
servidores/as 
técnico-
administrativos/as
.

Governança / 
Transparência

Fomentar e ampliar a 
pesquisa, a transferência de 
tecnologias e de soluções 
inovadoras (6)

Relat. CPA

Ampliar a divulgação 
sobre a possibilidade 
de proposição de 
projetos e núcleos 
de pesquisa pelos/as 
servidores/as 
técnico-
administrativos/as.

1. Conhecer os 
regulamentos.

1.1. Elaborar um 
chek list para os 
servidores com 
informações básicas 
sobre os 
regulamentos de 
pesquisa

Luis Gustavo e 
Sônia

Gepex 30/4/22

1.2. Divulgar o 
cronograma ou 
prazo definido no 
regulamento/edital.

Luis Gustavo e 
Sônia

Gepex 31/12/22

1.3.Enviar aos 
servidores os 
lembretes por e-mail 
institucional, no 
início de cada 
semestre letivo.

Luis Gustavo e 
Sônia

Gepex 31/12/22



APPU 009 - 
Fortalecer a 
divulgação dos 
projetos de 
pesquisa 
desenvolvidos no 
âmbito da 
instituição, por 
meio de um 
trabalho conjunto 
entre os 
coordenadores de 
projetos a GEPPEX 
e Comunicação 
Social dos câmpus.

Governança / 
Transparência

Fomentar e ampliar a 
pesquisa, a transferência de 
tecnologias e de soluções 
inovadoras (6)

Relat. CPA

Fortalecer a 
divulgação dos 
projetos de pesquisa 
desenvolvidos no 
âmbito da 
instituição, por meio 
de um trabalho 
conjunto entre os 
coordenadores de 
projetos a GEPPEX e 
Comunicação Social 
dos câmpus.

1. Estabelecer o 
momento Pesquisa 
no IFG Itumbiara

1.1. Promover uma 
reunião entre Gepex, 
CCS e coordenadores 
de projetos para 
expor quais os 
objetivos e 
benefícios de 
determinado projeto 
tanto para a 
comunidade 
acadêmica, quanto 
para a região de 
Itumbiara

Luis Gustavo Gepex e CSS 14/7/22

1.2.Definir o meio e 
formato de 
divulgação (vídeo, 
texto, entrevista)

Brunna e Fabiano CCS 14/7/22

1.3. Definir o 
cronograma de 
divulgação

Gepex e CCS CCS 14/7/22



1.4. Documentar por 
meio de fotos e 
vídeos o 
desenvolvimento do 
projeto.

Proponentes e CCS Gepex e CCS 31/12/22

1.5. Atualizar a 
planilha de projetos 
de pesquisa (CPP e 
IC)

Luis Gustavo Gepex 31/12/22

1.6. Publicar as 
ações, conforme o 
cronograma

Brunna e Fabiano CCS 31/12/22

APPU 010 - 
Estabelecer 
metodologias de 
reforço da 
divulgação de 
editais publicados, 
a fim de 
possibilitar maior 
credibilidade nos 
processos da 
instituição (Para 
GEPEX e 
Comunicação 
Social)

Governança / 
Transparência

Fomentar e ampliar a 
pesquisa, a transferência de 
tecnologias e de soluções 
inovadoras (6)

Relat. CPA

Estabelecer 
metodologias de 
reforço da 
divulgação de editais 
publicados, a fim de 
possibilitar maior 
credibilidade nos 
processos da 
instituição (Para 
GEPEX e 
Comunicação Social)

1. Cumprir os prazos 
estabelecidos nos 
editais

1.1. Elaborar um 
checklist para os 
servidores com 
informações básicas 
sobre os editais de 
pesquisa e extensão

Andriana, Andrea 
Sônia

Gepex 31/12/22

1.2. Divulgar o 
cronograma ou 
prazo definido no 
edital

Andriana, Andrea 
Sônia

Gepex 31/12/22



1.3.Enviar aos 
servidores os 
lembretes por e-mail 
institucional, de 
acordo com os 
prazos definidos em 
cada edital

Andriana, Andrea 
Sônia

Gepex 31/12/22

1.4. Manter a 
divulgação em site, 
redes sociais e e-
mail e produzir 
materiais de impacto 
visual e que sejam 
disponibilizados e 
espaços estratégicos 
do Câmpus. 
Exemplo: cartazes e 
banners

Brunna e Fabiano CCS 31/12/22

2. Elaborar 
cronograma 
semestral ou anual, 
para publicação de 
editais do próprio 
Câmpus.

2.1. Elaborar um 
checklist das etapas 
para a publicação de 
editais

Andriana, Andrea 
Sônia

Gepex 31/12/22

2.2. Definir os prazos 
de cada etapa

Andriana, Andrea 
Sônia

Gepex 31/12/22



2.3. Estabelecer 
checklist, com datas, 
para os meios de 
divulgação, 
considerando-se os 
meios oficiais e extra 
oficiais de 
comunicação

Andriana, Andrea 
Sônia

Gepex 31/12/22

APPU 011 - 
Investir mais em 
ações de extensão 
(dentro e fora dos 
câmpus/reitoria) e 
divulgar 
amplamente estas 
ações nos meios 
de comunicação, 
como jornais, 
outdoors, rádio, 
entre outros. (Para 
a promoção da 
comunicação do 
IFG com a 
sociedade, além 
da ampla 
divulgação do IFG 
nos meios de 
comunicação, o 
que já vem sendo 
realizado)

Governança / 
Transparência

Ampliar as ações de extensão, 
com foco no desenvolvimento 
regional e considerando os 
planos locais de extensão (4)

Relat. CPA

Investir mais em 
ações de extensão 
(dentro e fora dos 
câmpus/reitoria) e 
divulgar 
amplamente estas 
ações nos meios de 
comunicação, como 
jornais, outdoors, 
rádio, entre outros. 
(Para a promoção da 
comunicação do IFG 
com a sociedade, 
além da ampla 
divulgação do IFG 
nos meios de 
comunicação, o que 
já vem sendo 
realizado)

1. Pautar a 
Instituição na 
imprensa regional, 
conforme relevância 
dos projetos 
desenvolvidos.

Brunna CCS 31/12/22

2. Divulgar entre os 
servidores o 
regulamento das 
ações de extensão



2.1. Elaborar um 
checklist para os 
servidores com 
informações básicas 
sobre o regulamento 
das ações de 
extensão

Luis Gustavo e 
Andrea

Gepex 31/3/22

2.2. Divulgar o 
cronograma ou 
prazo definido no 
regulamento.

Luis Gustavo e 
Andrea

Gepex 31/12/22

2.3.Enviar 
periodicamente aos 
servidores os 
lembretes por e-mail 
institucional

Luis Gustavo e 
Andrea

Gepex 31/12/22

3. Avaliar 
possibilidade de 
financiamento de 
ações de extensão 
com orçamento do 
Câmpus

3.1. Analisar a 
rubrica para 
pagamento de 
bolsas, para 
identificar a 
possibilidade desse 
pagamento.

Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/07/2022

3.2. Verificar qual o 
impacto no 
orçamento, em 
virtude da previsão 
de pagamento de 2 
bolsas/mês para 
alunos dos cursos 
superiores 
(R$800,00/mês).

Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/07/2022



3.3. Verificar qual o 
impacto no 
orçamento, em 
virtude da previsão 
de pagamento de 2 
bolsas/mês para 
alunos dos cursos de 
nível médio. 
(R$400,00/mês)

Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/07/2022

3.4. Analisar a 
disponibilidade de 
orçamento para 
financiamento de 
custeio

Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/7/22

3.5. Definir se haverá 
verba para custeio e 
valor

Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/7/22

3.6. Definir o valor 
de custeio para cada 
projeto

Luis Gustavo, 
Marcos e Aline

Gepex, DG e GA 14/7/22

4. Promover edital 
com financiamento 
do próprio câmpus, 
para ações de 
extensão

4.1. Estabelecer os 
itens a serem 
financiados

Luis Gustavo e 
Aline

Gepex e GA 14/7/22

4.2. Definir o 
quantitativo de 
projetos a serem 
contemplados

Luis Gustavo e 
Aline

Gepex e GA 14/7/22

4.3. Utilizar o 
modelo de edital da 
PROEX

Luis Gustavo Gepex 14/7/22

4.4. Elaborar o edital
Luis Gustavo e 
Andrea

Gepex 14/7/22



4.5. Solicitar o 
gerenciamento do 
edital via SUAP.

Luis Gustavo Gepex 14/7/22

4.6. Estabelecer o 
fluxo processual para 
o pagamento.

Luis Gustavo, 
Marcos , Aline e 
Núbia

Gepex, DG, GA e 
CGOF

14/7/22

Meta 07 - Alcançar 
o mínimo de 01 
Curso Qualificação 
Profissional para 
trabalhadores 
concebidos na 
perspectiva da 
formação 
integrada

Mundo do 
Trabalho / 
Formação Inicial e 
Continuada

Consolidar o currículo 
integrado (3)

PDI19/23

Alcançar o mínimo 
de 01 Curso 
Qualificação 
Profissional para 
trabalhadores 
concebidos na 
perspectiva da 
formação integrada

1. Incentivar e 
propriciar meios 
para retomada das 
aulas do curso de 
Libras Básico

Luis Gustavo e 
Andrea

Gepex 31/3/22

2. Incentivar e 
propriciar meios 
para retomada das 
aulas do curso de 
Libras Intermediário

Luis Gustavo e 
Andrea

Gepex 31/3/22

APPU 019 - 
Priorizar recursos 
para a 
manutenção dos 
laboratórios e 
compra de 
insumos e 
equipamentos. 

Governança / 
Infraestrutura

Consolidar e modernizar a 
infraestrutura física e 
tecnológica da Instituição, 
garantindo as condições 
adequadas ao 
desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e 
administrativas (15)

Proposta da 
Unidade

Atualizar o estudo 
sobre a consolidação 
e modernização dos 
laboratórios do 
Câmpus e propor 
compra de materiais 
a partir dele.

 R$      300.000,00 
Coordenações de 
Cursos e Gerência 
de Administração

Gerência de 
Administração/D
AA.

30/6/22



APPU 020 - 
Promover diálogos 
com a 
comunidade 
externa, 
garantindo a 
gestão 
democrática e a 
participação e a 
representação da 
comunidade 
interna.

Inclusão / 
Democratização

Promover um espaço 
educacional democrático que 
garanta a participação de 
toda a comunidade interna e 
externa  (12)

Proposta da 
Unidade

Acompanhar junto 
às coordenações de 
cada comissão a 
manutenção da 
participação 
externa. / Monitorar 
a participação 
externa no Conselho 
de Câmpus.

Sec. Concâmpus, 
Coord. 
Comissões, 
Comitês e 
Núcleos

01/05/2022 a 
31/12/2022

APPU 020 - 
Promover diálogos 
com a 
comunidade 
externa, 
garantindo a 
gestão 
democrática e a 
participação e a 
representação da 
comunidade 
interna.

Inclusão / 
Democratização

Promover um espaço 
educacional democrático que 
garanta a participação de 
toda a comunidade interna e 
externa  (12)

Proposta da 
Unidade

Promover reuniões 
periódicas com pais 
e responsáveis

 - Fernando dos Reis
DAA/CAPD/Coor
denação 
Acadêmica

01/03/2022 a 
31/12/2022

APPU 021 - 
Implantar, 
assegurar e criar 
condições de bom 
funcionamento de 
espaços de 
socialização e 
politização 
estudantil em 
todos os Câmpus, 
bem como o 
reconhecimento e 
apoio à 
representação 
estudantil;

Inclusão / 
Democratização

Promover um espaço 
educacional democrático que 
garanta a participação de 
toda a comunidade interna e 
externa  (12)

Proposta da 
Unidade

Auxiliar na 
reconstituição de 
Grêmios e Centros 
Acadêmicos

Direção Geral / 
CAPD / DAA

DAA / DG/CAPD
01/06/2022 a 
15/08/2022



Ação Estrat. Ext. 
10 - Realizar 
Encontros com 
empresários 
locais, setor 
público e 
organizações da 
sociedade civil 
para apresentar o 
campus

Governança / 
Desempenho 
Institucional

Estruturar e fortalecer a rede 
de relacionamento e parcerias 
com os setores público e 
privado, nacional e 
internacional (11)

Plano da 
Gestão Eleita

Visitas a órgão 
públicos e empresas 
privadas 
apresentando a 
instituição e 
buscando parcerias.

Direção Geral Direção Geral
01/03/2022 a 
31/12/2022

APPU 022 - 
Promover a 
realização do 
Projeto Café 
Solidário

 Mundo do 
Trabalho / 
Ingresso, 
Permanência e 
Êxito

Fortalecer a permanência e o 
êxito escolar e integrar as 
políticas afirmativas, 
inclusivas e de assistência 
estudantil (8)

Proposta da 
Unidade

Ofertar aos alunos e 
servidore 
tercerizados a oferta 
de um café da 
manhã todos os 
dias. 

Arrecadação de 
Itens/Recursos para 
custear a ação/ 
Sensibilização e 
Envolvimento de 
servidores e alunos 
para execução/ 
Realização da 
distrbuição do café.

Fernando dos Reis
DAA/CAE/CAPD/
DG

01/05/2022 a 
31/12/2022


