
PLANO ANUAL DE 
TRABALHO - PAT 

2022
Data de Aprovação na 
Pró Reitoria:

Indicador de 
Desempenho:

percentual de Ações 
Propostas Detalhadas (APD) 
previstas efetivamente 
realizadas

PROPPG Data de envio para publicação na APDI/IFG:

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)

Promover cursos 
anuais de 
capacitação aos 
servidores das 
bibliotecas;

Governança / Gestão 
de Pessoas

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

PDI19/23
Capacitar servidores/as 
do SIB/IFG

Realizar levantamento de 
cursos disponíveis para 
bibliotecários e demais 
servidores das bibliotecas; 
divulgar os cursos no SIB/IFG; 
servidores/as realizar 
inscrições e cursos;

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Míriam

Verificar cursos que 
poderão ser 
realizados em 
parceria com a UFG e 
IFGoiano

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; 
PRODIRH

Maio-dezembro

Promover 
treinamentos de 
usuários, por área 
do conhecimento, 
para acesso ao 
portal de revistas 
científicas da 
CAPES e outras 
fontes 
informacionais 

Inclusão / 
Democratização

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

PDI19/23

Capacitar os/as usuários 
das bibliotecas quanto às 
bases de dados 
disponíveis de acervo 
virtual e demais serviços 
ofertados pelas 
bibliotecas

Elaborar material para 
treinamento; divulgar 
treinamento nas bibliotecas, 
no site e nas redes sociais do 
SIB/IFG; disponibilizar o 
treinamento aos usuários; 
implantar nas bibliotecas o 
Sistema de Treinamento 
Online (e-TUS)

Maria Aparecida 
A. O. Tsu e 
Bibliotecários; 
Diretor de TI

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
Bibliotecas; DTI

Março-dezembro

PLANO DE AÇÃO



Implementar 
políticas 
permanentes de 
atualização e 
diversificação do 
acervo das 
bibliotecas do IFG, 
conforme orienta 
o PDI 

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDI19/23

Implementar a Política e 
desenvolver/atualizar/ava
liar o acervo das 
bibliotecas

Criar a Comissão de 
Formação, Desenvolvimento 
e Avaliação de Coleções em 
cada câmpus do IFG; verificar 
orçamento no câmpus; 
elaborar processo para 
aquisição; realizar licitação; 
efetuar aquisição; cadastrar o 
acervo no SophiA; ampliar o 
acervo das bibliotecas; 
disponibilizar bibliografias 
básicas/complementares dos 
cursos ofertados pelo IFG aos 
alunos do IFG;  proporcionar 
maior avaliação dos cursos do 
IFG pelo MEC

R$ 500.000,00
Bibliotecários; 
Diretor-Geral do 
Câmpus

Ver com a Direção-
Geral dos Câmpus 
orçamento disponível

Bibliotecas; 
PROAD; Direção-
Geral dos 
câmpus

Setembro-dezembro

Manter e gerenciar 
o Repositório 
Digital do IFG 

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDI19/23

Reunir a produção técnico-
científica do IFG, 
promover o acesso, a 
visibilidade, a 
recuperação da produção 
técnico-científica da 
Instituição contribuindo 
para as atividades de 
ensino, pesquisa e 
extensão

Submissão das produções 
técnico-científicas pelos 
departamentos, Editora IFG, 
Diretoria de Pós-Graduação; 
validação dos documentos 
pelos/as bibliotecários 
(Resolução CONSUP/IFG 027, 
de 02 de outubro de 2017); 
realizar reuniões do Comitê 
Gestor do Repositório Digital 
do IFG (ReDi IFG) para 
implantar melhorias na 
plataforma, definir 
estratégias de divulgação, 
resolver questões para 
maximizar a eficiência do 
ReDi IFG

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Patricia 
F. Goulart; Thais 
Amaral e Sousa; 
Comitê Gestor do 
ReDi IFG; 
bibliotecários; 
servidores dos 
Deptos de 
Ensino; Priscila; 
Cleiton Bispo

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; 
Editora IFG; 
DPG; 
Bibliotecas; 
Deptos de 
Ensino

Março-dezembro



Manter atualizado 
o site das 
bibliotecas, 
contendo banco 
de dados do 
acervo de 
materiais 
informacionais, 
banco de dados 
com texto 
completo de TCC

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDI19/23

Disponibilizar/disseminar 
as informações sobre o 
acervo das bibliotecas do 
SIB/IFG

Elaborar processo para 
suporte/manutenção do 
Sophia e enviar à PROAD para 
a finalização dos trâmites; ter 
acesso às novas 
funcionalidades 
implementadas no software 
Sophia; realizar 
processamento técnico do 
acervo e disponibilizar as 
informações no Sophia; 
possibilitar a renovação dos 
empréstimos/reserva de itens 
do acervo; disponibilizar a 
produção técnico-científica 
dos servidores e alunos do 
IFG no ReDi IFG

R$ 17.340,00

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Patricia 
F. Goulart; Thais 
Amaral e Sousa; 
Diego Xavier; 
Diretor de TI

Orçamento 
disponibilizado pela 
PROAD

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; 
PROAD; DTI

Janeiro-dezembro

Disponibilizar 
acesso da 
comunidade 
acadêmica à 
plataforma com 
ebooks, por meio 
de assinatura;

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDI19/23

Disponibilizar acervo 
virtual de livros 
eletrônicos aos usuários 
das bibliotecas

Realizar processo para 
aquisição de acesso a 
biblioteca virtual; efetuar 
contrato; disponibilizar 
acesso aos alunos/servidores 
do IFG; realizar treinamentos 
aos alunos/servidores do IFG; 
divulgar a biblioteca virtual 
no site e nas redes sociais do 
IFG; inserir acervo da 
biblioteca virtual no Sophia; 
atualizar acervo no Sophia 
trimestralmente

R$132.000,00

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Diego Xavier; 
Diretor de TI

Orçamento 
disponibilizado pela 
PROAD 

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; 
PROAD; DTI

Janeiro-dezembro



Ampliar o acesso a 
bases indexadas 
de conhecimento 
(revistas e 
periódicos);

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDI19/23

Disponibilizar acesso à 
bases de dados com 
acervos virtuais de 
revistas e periódicos

Verificar as bases disponíveis 
para o IFG no Portal de 
Periódicos da CAPES e 
EbscoHost; divulgar no site do 
SIB/IFG e das bibliotecas as 
coleções disponiveis para o 
IFG no Portal de Periódicos da 
CAPES e EbscoHost; cadastrar 
junto à CAPES/Ebsco os IPs 
do IFG; realizar treinamento 
com os usuários das 
bibliotecas

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Diretor de TI

Verificar 
trimestralmente as 
coleções disponíveis 
para o IFG devido 
mudanças constantes 
nos contratos da 
CAPES com os 
editores

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; DTI; 
Bibliotecas

Janeiro-dezembro

Elaborar uma 
política 
institucional para 
editoração de 
periódicos

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDI19/23

Aprimorar a qualidade e a 
visibilidade das 
publicações acadêmicas e 
científicas periódicas 
produzidas no âmbito da 
Instituição, bem como 
normatizar os 
procedimentos para 
criação, inclusão e 
permanência dessas 
publicações no Portal de 
Periódicos do IFG

Finalizar minuta da Política de 
Periódicos do IFG; enviar a 
minuta ao Conepex e Consup; 
implantar a Política no IFG; 
atualizar o Portal de 
Periódicos de acordo com a 
Política; divulgar a Política no 
IFG

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Cleiton Bispo; GT 
Política de 
Periódicos; 
Diretor de TI

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; Editora 
IFG; PROPPG; DTI

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
Editora IFG; 
PROPPG; DTI

Março-dezembro

Divulgar o acesso 
remoto às bases 
de dados de 
acesso restrito, 
colocando espaço 
no site dos 
Câmpus para 
acesso direto ao 
sistema de 
bibliotecas

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDI19/23

Disponibilizar o acesso ao 
acervo das bibliotecas e 
serviços aos usuários dos 
câmpus por meito do 
Terminal Web do Sophia 
Biblioteca

Realizar o cadastro dos alunos 
(Q-Acadêmico) e servidores 
(SUAP) do IFG no Sophia por 
meio da base de dados da 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação; realizar processo 
de suporte e manutenção do 
Sophia; treinar os alunos e 
servidores quanto ao acesso 
ao Sophia e serviços 
disponibilizados no sistema

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Diretor de TI

A atualização do Q-
Acadêmico e SUAP 
no Sophia é realizada 
pela DTI 
semanalmente

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
Bibliotecas; 
PROPPG; DTI

Janeiro-dezembro



APPU 01 -  
Implantar o 
sistema para gerar 
emissão de Guia 
de Recolhimento 
da União (GRU)

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDTI

Dar agilidade/autonomia 
ao/à usuário/a na 
emissão da GRU para 
pagamento de multa nas 
bibliotecas do SIB/IFG

Finalizar o desenvolvimento 
do sistema; disponibilizar no 
site do SIB/IFG e IFG Mobile; 
divulgar na site e redes sociais 
do SIB/IFG; elaborar tutorial 
sobre como utilizar o sistema 
e disponibilizar aos usuários 
das bibliotecas

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Bibliotecários; 
Diretor de TI

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; DTI; 
Bibliotecas

Agosto-dezembro

APPU 02 - 
Implantar o 
sistema para 
confecção de ficha 
catalográfica

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

PDTI

Proporcionar autonomia 
aos/às usuários/as na 
elaboração de ficha 
catalográfica

Finalizar o desenvolvimento 
do sistema; disponibilizar no 
site do SIB/IFG e IFG Mobile; 
divulgar na site e redes sociais 
do SIB/IFG; elaborar tutorial 
sobre como utilizar o sistema 
e disponibilizar aos usuários 
das bibliotecas

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Bibliotecários; 
Diretor de TI

Código fonte foi 
disponibilizado pela 
USP de São Carlos

Coord.Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; DTI

Agosto-dezembro

APPU 03 - Divulgar 
as bibliotecas do 
SIB/IFG e seus 
serviços

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

Proposta da 
Unidade

Disseminar/demonstrar a 
importância da biblioteca 
no processo ensino-
aprendizagem; divulgar os 
serviços das bibliotecas

Criar conteúdo para os 
materiais de divulgação: 
redes sociais, sítio do SIB/IFG 
e vídeos

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; GT 
Divulgação 
SIB/IFG; DICOM

Auxílio da DICOM 
quando necessário  
na validação de 
algumas peças

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
DICOM

Março-dezembro



APPU 04 -  
Implantar sistema 
de acesso por 
biometria no 
Sophia para 
autorização de 
empréstimos e 
renovações

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

Otimizar o processo de 
circulação de materiais 
informacionais

Aquisição de leitores 
biométricos homologados 
pelo sistema Sophia; 
normatizar o processo/fluxo 
para implantação dessa 
funcionalidade; elaborar 
documentos com 
orientações/treinamentos; 
disponibilizar leitores 
biométricos para todas as 
bibliotecas; coletar digitais 
dos usuários das bibliotecas;

R$ 6.000,00

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Diretor de TI; 
Bibliotecários

Verificar na DTI se 
existem leitores 
biométricos 
disponíveis para as 
bibliotecas - 1 por 
câmpus

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; DTI; 
Bibliotecas

Agosto-dezembro

APPU 05 - Elaborar 
norma de 
Padronização de 
Trabalhos 
Acadêmicos

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

Proposta da 
Unidade

Padronizar a produção 
técnico-científica do IFG

Compor o GT; solicitar ao 
Gabinete a emissão de 
portaria para o GT; elaborar 
minuta; validar o documento 
pelos pares; regulamentar 
pela Reitoria; implantar em 
todos os câmpus do IFG

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Bibliotecários; 
Maria Valeska 
Lopes Viana

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; PROEN

Agosto-dezembro

APPU 06 - Realizar 
a Semana Nacional 
do Livro e da 
Biblioteca SIB/IFG

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

Proposta da 
Unidade

Incentivar a leitura, 
mostrar a importância da 
biblioteca como difusora 
da informação, espaço de 
inclusão, cultura e lazer, 
assim como, suporte 
informacional ao ensino, 
pesquisa e extensão da 
Instituição

GT Eventos - elaborar projeto 
e submeter na FAPEG; 
realizar reuniões do GT 
Eventos para organização 
geral do evento: 
determinação do tema, 
atividades, divulgação, 
inscrições; convidar 
palestrantes; montar 
programação; desenvolver 
materiais gráficos, para o site 
e redes sociais do SIB/IFG; 
realizar evento; realizar 
certificação - data da 
realização do evento: 25 a 27 
de outubro

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Patricia 
F. Goulart; Thais 
Amaral e Sousa; 
GT Eventos 
SIB/IFG; 
bibliotecários

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; 
Bibliotecas

Abril-novembro



APPU 07 -  
Implantar 
Laboratório de 
Acessibilidade 
Informacional das 
Bibliotecas (LAIB)

Inclusão/Acessibilidad
e

Intensificar a 
acessibilidade no IFG (9)

Proposta da 
Unidade

 Proporcionar 
acessibilidade 
informacional e de 
comunicação às pessoas 
com deficiência nas 
bibliotecas do IFG

Realizar visita técnica ao 
Laboratório de Acessibilidade 
Informacional do SIBI UFG; 
elaborar projeto; participar 
de editais de fomento; 
implantar o projeto-piloto do 
Laboratório de Acessibilidade 
Informacional das Bibliotecas 
(LAIB) em um câmpus; 
realizar parceria com o NAI e 
os NAPNES do IFG

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Bibliotecários; 
Diretor de TI; Ana 
Beatriz

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; NAI

Abril-dezembro

APPU 08 - Realizar 
estudo de 
usuários/as nas 
bibliotecas do IFG 

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

Proposta da 
Unidade

Verificar o grau de 
satisfação dos usuários 
quanto aos serviços 
oferecidos pelas 
bibliotecas do IFG; 
mensurar o desempenho 
das bibliotecas do IFG; 
verificar as necessidades 
informacionais dos/as 
usuários/as das 
bibliotecas do IFG; 
planejar e tomar decisões 
quanto às 
atividades/serviços das 
bibliotecas como forma 
de determinar a 
qualidade dos serviços 
oferecidos aos 
usuários/as

Elaborar, divulgar e aplicar 
questionário eletrônico por 
meio do Terminal Web 
(Sophia); computar dados e 
divulgar resultados; melhorar 
o planejamento das 
atividades/serviços das 
bibliotecas; implantar 
melhorias no SIB/IFG

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Bibliotecários

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; 
Bibliotecas

Agosto-dezembro



APPU 09 - Adquirir 
e implantar 
sistema de 
segurança 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)

PDI19/23
Possibilitar segurança e 
maior controle dos 
materiais informacionais

Verificar orçamento; elaborar 
processo e enviar à PROAD; 
realizar contrato; implantar o 
sistema de segurança nas 
bibliotecas do IFG; realizar 
treinamento para os/as 
servidores/as das bibliotecas; 
etiquetar todos os itens dos 
acervos das bibliotecas do IFG 

R$ 1.500.000,00

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Diego Xavier; 
Bibliotecários; 
Diretor de TI

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; 
PROAD; DTI

Agosto-dezembro

APPU 010 - 
Realizar reuniões 
de 
Coordenadores/as 
de Bibliotecas do 
SIB/IFG

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

Proposta da 
Unidade

Integrar os/as 
bibliotecários/as do 
SIB/IFG, 
desenvolver/implantar 
políticas nas bibliotecas e 
resolver questões 
referentes às bibliotecas

Elaborar pauta e memorando 
circular; solicitar diárias; 
realizar reunião; implementar 
no SIB/IFG os itens 
preestabelecidos na reunião

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Bibliotecários

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; 
Bibliotecas

Trimestral ou de 
acordo com a 
necessidade

APPU 011 - 
Realizar Projeto de 
Leitura SIB/IFG

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

Proposta da 
Unidade

Fomentar e incentivar a 
leitura; propiciar meios 
para diversas vertentes de 
leituras: teatro, leitura, 
cinema etc.; 

Elaborar o projeto e 
submeter em editais de 
fomento, por exemplo o 
Edital da PROEX; realizar as 
ações de acordo com o 
cronograma; fazer parcerias 
com o Estado de Goiás (Oscar 
Niemeyer); parceria com a 
DPI (Centro de Referência); 
provável nome do projeto - 
"Ônibus de leitura na praça"; 
desenvolvimento do acervo

Maria Aparecida 
A. O. Tsu; Thais 
Amaral e Sousa; 
Lorenna Silva 
Oliveira Costa; GT 
do Projeto de 
Leitura

A princípio será 
realizado na grande 
Goiânia

Coord.-Geral de 
Bibliotecas; 
PROPPG; DPI; 
PROEX; 
Bibliotecas

Abril-dezembro



Divulgar dos 
resultados das 
pesquisas para a 
comunidade por 
meio do 
fortalecimento da 
articulação com 
veículos locais

Inclusão / 
Democratização

Promover um espaço 
educacional democrático 
que garanta a 
participação de toda a 
comunidade interna e 
externa  (12) PDI19/23

Publicar trabalhos 
resultantes de Pesquisa

1. Executar a publicação 
de  obras referentes a 
processos editorias em 
andamento; 2. editorar ( 
preparação, diagramação, 
revisão, impressão, 
atribuição de ISBN) as 
obras ( 6 Atheneus,2 Em-
formação, 2 Tecnia); 3. 
Publicar e lançar as obras 
produzidas; 4. Proceder à 
distribuição das obras às 
Instiuições pertinentes. 

Equipe da 
Editora, Conselho 
Editorial e 
Diretoria de 
Pesquisa e 
Inovação Editora IFG Ano de 2022

APPU 012 - 
Realizar reuniões 
ordinárias com o 
Conselho Editorial

Governança / 
Desempenho 
Institucional

Otimizar os processos de 
trabalho e a estrutura 
organizacional (10) PDI19/23

Reuniões ordinárias com 
pautas específicas da 
produção editorial

1. Reuniões ordinárias e 
extraordinárias para tratar 
de temas atinentes à 
política e produção 
editorial.

Equipe da Editora 
e Conselho 
Editorial Ano de 2022

APPU 013 - 
Distribuição das 
publicações

Inclusão / Políticas 
Institucionais

Estruturar e fortalecer a 
rede de relacionamento 
e parcerias com os 
setores público e 
privado, nacional e 
internacional (11) PDI19/23

Proceder à distribuição 
das publicações aos 
autores, instituições 
parceiras, bibliotecas do 
IFG e públicas  regionais, 
nacionais e instituições 
internacionais

1. Distribuir as publicações 
da editora aos parceiros e 
comunidade em geral. Equipe da Editora Editora Ano de 2022



IV - apoiar e 
viabilizar a 
participação de 
docentes 
credenciados 
permanentes em 
programas de pós-
graduação do IFG;

Governança / Gestão 
de Pessoas

Integrar as ações de 
ensino, pesquisa e 
extensão (5) PDI19/23

Articular ações integradas 
com as Pró-Reitorias, os 
Câmpus, os 
Departamentos de Áreas 
Acadêmicas, as Gepex e 
as Coordenações de 
Cursos de Pós-Graduação 
para planejar e viabilizar a 
participação docente  na 
Pós-Graduação Stricto 
Sensu

1. Reuniões integradas e 
setoriais com Pró-
Reitorias, Câmpus, 
Departamentos de Áreas 
Acadêmicas, Gepex e 
Coordenações de Cursos 
de Pós-Graduação para 
discutir a viabilização da 
participação docente na 
Pós-Graduação Stricto 
Sensu; 2. Por meio de 
visitas, buscar apoio dos 
Câmpus e dos 
Departamentos de Áreas 
Acadêmicas para a 
valorização do trabalho 
docente na pós-graduação 
stricto sensu; 3. Por meio 
de visitas, buscar apoio 
dos Câmpus e dos 
Departamentos de Áreas 
Acadêmicas para a a 
expansão e o 
fortalecimento da pós-
graduação stricto sensu. 
4.Por meio de visitas, 
buscar apoio dos Câmpus 
para viabilizar a 
organização de espaços 
físicos para o 
funcionamento da pós-
graduação stricto sensu, 
em atendimento às 
normas da CAPES; 5. 
Construir coletivamento a 
minuta de um documento 
com as diretrizes para 
participação docente 
intercampus em 

Pró-Reitores; 
Diretores Gerais 
dos Câmpus; 
Coordenadores 
dos Programas 
Stricto Sensu; 
Diretor de Pós-
Graduação; 
Chefes de 
Departamentos 
de Áreas 
Acadêmicas e 
Gepex

Pró-Reitorias; 
Diretorias Gerais 
dos Câmpus; 
Coordenações 
dos Programas 
Stricto Sensu; 
Diretoria de Pós-
Graduação; 
Chefias de 
Departamentos 
de Áreas 
Acadêmicas e 
Gepex Ano de 2022



 VIII - consolidar 
programas, 
projetos e ações 
que objetivem a 
internacionalizaçã
o da pesquisa e da 
pós-graduação do 
IFG, incentivando a 
atuação em rede e 
o fortalecimento 
de grupos de 
pesquisa;

Inclusão / Políticas 
Institucionais

Integrar as ações de 
ensino, pesquisa e 
extensão (5) PDI19/23

Articular ações integradas 
com instituições 
estrangeiras, programas 
de pós-graduação e 
pesquisadores para 
estimular e fortalecer  o 
processo de 
internacionalização do IFG

1. Promover e apoiar 
ações dos programas 
institucionais e dos 
pesquisadores de pós-
graduação para ampliar e 
fortalecer o processo de 
internacionalização do 
IFG; 2. Apoiar ações e 
iniciativas da Coordenação 
de Relações Internacionais 
para expandir o processo 
de internacionalização do 
IFG; 3. Criar grupo/fórum 
de pesquisadores para 
apoio ao processo de 
internacionalização da pós-
graduação do IFG; 4. 
Contactar e visitar 
programas estrangeiros de 
pós-graduação stricto 
sensu.

PROPPG, DPG, 
Coordenação de 
Relações 
Internacionais, 
Coordenadores e 
pesquisadores do 
Stricto Sensu

PROPPG; DPG; 
Coordenação de 
Relações 
Internacionais; 
Coordenações 
dos Programas 
Stricto Sensu do 
IFG Ano de 2022

Ampliar parcerias 
para Minter e 
Dinter

Inclusão / Políticas 
Institucionais

Promover a capacitação 
e a qualificação 
continuada de servidores 
(14) PDI19/23

Buscar parcerias para 
estabelecer programas de 
pós-graduação Minter e 
Dinter

1. Realizar um estudo com 
outras instituições, a partir 
do potencial do IFG para 
ampliar os programas de 
Minter e Dinter

Diretoria de Pós-
Graduação

Diretoria de Pós-
Graduação Ano de 2022

Estimular 
atividades de 
pesquisa com foco 
nos problemas 
locais

Governança / Gestão 
de Pessoas

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

Proposta da 
Unidade

Fortalecimento da Equipe 
de Trabalho

1. Diálogo com setores e 
gestão para ampliação da 
equipe para o 
desenvolvimento das 
atividades; 2. Formação 
continuada da equipe por 
meio de grupos de estudos e 
seminários

DPI DPI 2022



XXVIX – Incentivar 
discussões sobre 
Curricularização da 
pesquisa

Mundo do Trabalho / 
Formação Inicial e 
Continuada

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

PDI19/23

Realização de debates no 
âmbito da Câmara de 
Pesquisa (processos de 
formação continuada) 
sobre temas de pesquisa 
e inovação na perspectiva 
da transformação social 
(inclusão, valorização das 
diversidades, promoção 
da igualdade étnico-racial, 
defesa dos direitos 
humanos, gênero, 
curricularização da 
pesquisa, etc.)

1. Reuniões bimestrais com a 
câmara de Pesquisa para 
discussões de temas de alta 
relavância para 
desenvolvimento da pesquisa 
e inovação nos câmpus

DPI/Centro de 
Referência/DPG

DPI dezembro



Manter todos os 
programas de 
Iniciação Científica 
e Tecnológica do 
IFG:  Programa 
Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC); 
Programa 
Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
Científica nas 
Ações Afirmativas 
(PIBIC-Af); 
Programa 
Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
em 
Desenvolvimento 
Tecnológico e 
Inovação (PIBITI); 
Programa 
Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
Científica no 
EnsinoMédio 
(PIBIC-EM); 
Programa 
Institucional 
Voluntário de 
Iniciação Científica 
(PIVIC)

Inclusão / 
Democratização

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

PDI19/23

Promoção do diálogo 
entre os membros do 
Comitê do Programa de 
Bolsas de Iniciação 
Científica e Inovação 
(PIBICTI), as GEPEX, a 
Comissão Permanente de 
Políticas da Igualdade 
Étnico-Racial (CPPIR), 
PROEX/CGAE (Política de 
Assistência Estudantil); 
Comissão de Permanência 
e Êxito e o Núcleo de 
Ações Inclusivas (NAI) a 
fim de contribuir com o 
PIBICTI de forma geral 
(formas de submissão, 
critério de avaliação, de 
distribuição de bolsas, 
ações afirmativas, entre 
outros)

1. Reuniões entre os 
envolvidos; 2. Estudo das 
possibilidades de melhoria do 
edital; 3. Elaboração do Edital

DPI DPI março de 2024



Manutenção 
Programa de 
Incentivo à 
Produção e 
divulgação da 
Produção 
Científico-
Tecnológica 
contemplando o 
Programa 
Institucional de 
Incentivo à 
Participação em 
Eventos Científicos 
e Tecnológicos 
para Servidores e o 
incentivo para os 
estudantes 
participarem em 
Eventos Científicos 
e Tecnológicos

Inclusão / Políticas 
Institucionais

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

Proposta da 
Unidade

Promoção do Orçamento 
Participativo na 
Construção de Editais de 
Fomento

Realização, no âmbito da 
Câmara de Pesquisa, de 
discussões do orçamento e a 
estruturação dos editais de 
fomento (PROAPP temático, 
PROAPP para Grupos de 
Pesquisa; PROAPP 
pesquisadora/r); 2. Definição 
de prioridades de fomento 
para atividades de pesquisa e 
inovação com recurso do IFG

R$ 150.000,00 DPI/PROPPG DPI 1/8/22



X - aumentar 
qualitativa e 
quantitativamente 
o desempenho 
científico e 
tecnológico do 
país e a 
competitividade 
internacional da 
pesquisa brasileira, 
ampliando a 
cooperação 
científica com 
empresas, 
Instituições de 
Educação Superior 
– IESs e demais 
Instituições 
Científicas e 
Tecnológicas – 
ICTs;

Mundo do Trabalho / 
Desenvolvimento 
Local e Regional

Promover o 
desenvolvimento 
econômico, 
transformação social e 
promoção cultural 
regional (2)

Proposta da 
Unidade

Estruturação de 
Comissões 
(Implementação da 
Política de Pesquisa e 
Inovação) (Articulado ao 
POCV)

2. Reuniões com as Gepex 
para discussão ; 2.1 Fomentar 
debates sobre a pesquisa e 
inovação nos câmpus; 2.3 
Formação de Comissões 
Locais nos câmpus; 2.4 
Acompanhamento das 
atividades das comissões 

R$ 10.000,00 DPI/CITE DPI Dezembro 

Divulgar dos 
resultados das 
pesquisas para a 
comunidade por 
meio do 
fortalecimento da 
articulação com 
veículos locais

Inclusão / 
Democratização

Promover o 
desenvolvimento 
econômico, 
transformação social e 
promoção cultural 
regional (2)

PDI19/23

Criação de um canal de 
comunicação permanente 
com veículos de midia 
profissional, com o apoio 
da DICOM/IFG, com o 
objetivo de apoiar a 
divulgação dos resultados 
das pesquisas realizadas 
no IFG

Construção de estratégias e 
agendas de divulgação

DPI/CITE/Centro 
de Referência

DPI Dezembro 



I - estruturar e 
promover ações 
institucionais que 
levem à criação de 
estratégias 
conjuntas com os 
arranjos sociais, 
culturais e 
produtivos local, 
regional, nacional 
e internacional 
para induzir a 
geração de um 
ambiente de 
inovação;

Governança / 
Desempenho 
Institucional

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

Proposta da 
Unidade

Atualizar os regulamentos 
institucionais vinculados à 
Pesquisa e Inovação 
(Resolução 26/2014 - CPP; 
Resolução 22/2015 - 
Grupos de Pesquisa; 
PIPECT/PAECT, PIBICT, 
entre outros), 
Regulamento de Acordo 
de Parceria de PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO e Estruturação 
dos fluxos de processos 
via Instruções Normativas

1. Formar grupos de trabaho 
(GT) considerando Portaria 
26/2020; 2. Estabelecimento 
de Cronograma; 3. Aprovação 
da Câmara de Pesquisa, 
quando for o caso; 3. 
Consulta pública quando for o 
caso; 4. Tramitação nas 
instâncias.

DPI DPI/PROPPG Dezembro 

II - incentivar o 
desenvolvimento 
de atividades de 
pesquisa e 
extensão, em 
consonância com 
os arranjos sociais, 
culturais e 
produtivos local, 
regional, nacional 
e internacional;

 Mundo do Trabalho / 
Ingresso, 
Permanência e Êxito

Integrar as ações de 
ensino, pesquisa e 
extensão (5)

PDI19/23

Articulação entre as Pró-
reitorias/diretorias (EPEX) 
para o desenvolvimento 
de ações integradas 
(editais, projetos, 
parcerias);

1. Reuniões de gestão; 2. 
Proposições de Ações; 3. 
Execução

DPI/CITE/Centro 
de 
Referência/PROE
X

DPI/PROEX Dezembro 



Fomentar 
pesquisas e 
produção cultural 
associadas ao 
mundo do 
trabalho e 
formação integral 
do ser humano

Governança / 
Desempenho 
Institucional

Otimizar a gestão de 
recursos e ampliar a 
captação (16)

Plano da 
Gestão Eleita

 Constituição do Escritório 
de Captação de Recurso e 
as ações decorrentes 
dele, elevando o fomento 
para projetos e ações de 
ensino, pesquisa e 
extensão (Articulação 
EPEX);

1. Formação de uma 
comissãoarticulada ao 
CiteLab; 2. Elaboração de um 
projeto de escritório; 3. 
Apresentação a fundação de 
apoio para fomento; 5. 
Mapeamento das pesquisas 
realizadas no IFG e 
identificação de possíves 
redes de trabalho; 6. 
Estruturação de possíveis 
propostas de Ensino, Pesquisa 
e Extensão; 4. Diálogo com 
possíveis parceiros 
(empresas, órgãos, 
parlamentareis) para 
fomento.

DPI/Centro de 
Referencia

DPI agosto de 2023

Consolidar o 
Centro de 
Inovação 
tecnológica (CITE) 
IFG

Mundo do Trabalho / 
Desenvolvimento 
Local e Regional

Promover o 
desenvolvimento 
econômico, 
transformação social e 
promoção cultural 
regional (2)

Proposta da 
Unidade

Discutir e implementar 
Comissões Locais de 
Inovação por meio de 
formação de agentes 
locais de inovação

2. Reuniões com as Gepex 
para discussão ; 2.1 
Fomentar debates sobre a 
pesquisa e inovação nos 
câmpus; 2.3 Formação de 
Comissões Locais nos 
câmpus; 2.4 
Acompanhamento das 
atividades das comissões

CITE CITE Dezembro 



XV - desenvolver 
ambientes, 
programas e ações 
que propiciem a 
convivência e 
potencializem as 
ações de ensino e 
pesquisa 
interdisciplinares e 
multicâmpus no 
IFG, tais como 
Centros de 
Pesquisa e 
Inovação 
Tecnológica, 
Parques 
Tecnológicos, 
Incubadoras de 
Empresas de Base 
Tecnológica e 
Incubadoras 
Sociais;

Mundo do Trabalho / 
Desenvolvimento 
Local e Regional

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

Proposta da 
Unidade

Centro de Referência nos 
câmpus

1.1 Diálogo do Comitê Gestor 
do Centro de Referência com 
as Gepex sobre a ação e 
estabelecimento de 
estratégias; Estruturar 
cronograma de visitações nos 
câmpus; Realização das 
visitas.

Centro de 
Referência

Centro de 
Referência

Dezembro 



II - consolidar os 
grupos, os 
laboratórios e os 
centros de 
pesquisa 
articulados com os 
arranjos 
produtivos, sociais 
e culturais locais, 
identificados com 
base no 
mapeamento das 
potencialidades e 
participação da 
comunidade do 
IFG;

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

Finalização das obras 
básicas dos laboratórios 
do Centro de Referência 
em Pesquisa e Inovação 

1. Diálogo do Comitê 
Executivo e Coord. do Citelab 
com a PROAD.

R$ 1.700.000,00
Centro de 
Referência/DPI

DPI/Centro de 
Referência

Dezembro 

II - consolidar os 
grupos, os 
laboratórios e os 
centros de 
pesquisa 
articulados com os 
arranjos 
produtivos, sociais 
e culturais locais, 
identificados com 
base no 
mapeamento das 
potencialidades e 
participação da 
comunidade do 
IFG;

Mundo do Trabalho / 
Desenvolvimento 
Local e Regional

Promover o 
desenvolvimento 
econômico, 
transformação social e 
promoção cultural 
regional (2)

Plano da 
Gestão Eleita

 Consolidação do Centro 
de Referência em 
Pesquisa e Inovação 

1. Reuniões Periódicas com o 
Comitê Gestor do CiteLab; 2. 
Mapeamento ações que vem 
sendo feitas no IFG na 
perspectiva do   
cooperativismo e 
movimentos sociais e planejar 
ações que fomentem as 
atividades dos grupos, de 
forma sistêmica, no âmbito 
do IFG; 3. Ocupação do 
prédio do CiteLab e uso dos 
seus espaços e 
equipamentos; 4. Discussões 
de projetos articulados à 
PROEX e PROEN.

Centro de 
Referência/DPI/D
PG/PROEX

Centro de 
Referência/DPI/
DPG/PROEX

Dezembro 



VII - induzir a 
pesquisa básica e 
aplicada alinhada 
aos eixos 
tecnológicos 
consolidados do 
IFG, estimulando o 
desenvolvimento 
de soluções 
técnicas e 
tecnológicas, 
estendendo seus 
benefícios à 
comunidade;

Mundo do Trabalho / 
Desenvolvimento 
Local e Regional

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

Proposta da 
Unidade

Mapeamento dos 
projetos de pesquisa para 
identificação de possíveis 
patentes

Cite CITE 1/2/23


