
PLANO ANUAL DE 

TRABALHO - PAT 2022

Data de 

Aprovação na 

unidade:

Indicador de 

Desempenho:

Campus Senador Canedo

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

Inclusão / 

Democratização

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

Garantir a 

existência de 

espaço de leitura e 

lazer destinado à 

leitura dos 

periódicos recentes 

nas bibliotecas

Permanente

Ação Estrat. IF. 05 - 

Garantir a 

aquisição da 

bibliografia 

básica/complemen

tar das disciplinas 

do núcleo 

específico dos 

CTNM para 

disponibilização 

nas bibliotecas 

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Integrar as ações de ensino, 

pesquisa e extensão (5)
PDI19/23

Garantir a aquisição 

da bibliografia 

básica/complement

ar das disciplinas do 

núcleo específico 

dos CTNM para 

disponibilização nas 

bibliotecas

Dependência de 

disponibilidade 

orçamentária

Coord. 

Biblioteca
Permanente

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.

PLANO DE AÇÃO



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

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Integrar as ações de ensino, 

pesquisa e extensão (5)
PDI19/23

Renovar 

permanentemente 

o acervo da 

biblioteca em seus 

diversos formatos, 

atualizando o 

acervo bibliográfico 

dos Câmpus, de 

acordo com os PPC

Dependência de 

disponibilidade 

orçamentária

Coord. 

Biblioteca
Permanente

Ação Estrat. IF. 07 - 

Garantir o 

funcionamento da 

biblioteca durante 

todo o período de 

funcionamento dos 

cursos, por meio de 

quantitativo de 

pessoal suficiente

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

Garantir o 

funcionamento da 

biblioteca durante 

todo o período de 

funcionamento dos 

cursos, por meio de 

quantitativo de 

pessoal suficiente

Coord. 

Biblioteca
Permanente

Meta - 2Alcançar 

RAP 20 

(empregando o 

modelo de cálculo 

PNP)

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

Fortalecer a 

divulgação dos 

processos seletivos 

com o objetivo de 

atingir maior parte 

da comunidade 

regional. Manter 

padrão de 

atendimento 

durante a 

realização de 

processos seletivos, 

dirimindo dúvidas e 

atendendo pessoas 

interessadas em 

participar dos 

processos seletivos 

Atendimento de 

pessoas interessadas 

com rapidez e 

objetivando 

simplificar as 

informações 

relativas aos 

processos seletivos.

CAAAE Permanente



Ação Estrat. OA. 01 

- Otimizar os 

processos e 

garantir os 

recursos e os meios 

disponíveis para 

reduzir o trabalho 

burocrático das 

coordenações de 

área/curso

Governança / Gestão de 

Pessoas

Promover a capacitação e a 

qualificação continuada de 

servidores (14)

PDI19/23

Promover 

capacitação para os 

sistemas do IFG, 

que são utilizados 

para os trabalhos 

da administração 

acadêmica e 

registros 

acadêmicos e 

escolares

Formação contínua 

e atualização para 

sistemas em uso a 

fim de otimizar as 

rotinas de trabalho. 

CAAAE Permanente

Ação Estrat. OA. 01 

- Otimizar os 

processos e 

garantir os 

recursos e os meios 

disponíveis para 

reduzir o trabalho 

burocrático das 

coordenações de 

área/curso

Governança / Gestão de 

Pessoas

Otimizar os processos de 

trabalho e a estrutura 

organizacional (10)

Proposta da 

Unidade

Trabalhos 

administrativos de 

Secretaria Escolar

Realização de 

Matrículas; 

expedição de 

Declarações, 

Históricos Escolares, 

Certificados e 

Diplomas; 

Atualização e gestão 

dos sistemas do 

MEC (SISTEC e 

Plataforma Nilo 

Peçanha).

CORAE Permanente

Ação 9.2.1. 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
PDI19/23

1. Analisar 

necessidades dos 

ambientes

1.1. Receber e 

analisar as listas 

materiais para 

aquisição solicitadas 

pelos setores 

responsáveis; 1.2. 

promover 

intervenções de 

reformas se 

necessário, via 

contratos 

específicos; 1.3. 

Apresentar 

modificações ao 

setor de projetos da 

reitoria para 

atualização e 

aprovação.

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

SEN-CAM até Dez/2022



Ação 9.2.2. garantir 

a existência de 

espaço de leitura e 

lazer destinado à 

leitura dos 

periódicos recentes 

nas bibliotecas;

Governança / 

Infraestrutura
PDI19/23

1. Verificação de 

espaços (apenas 

vinculado a 

solicitação da 

necessidade após 

observada por 

bibliotecário) 

1.1. Adquirir e 

instalar sistemas de 

segurança 

solicitados pelo 

setor da biblioteca, 

verificada a 

disponibilidade 

orçamentária.

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

SEN-CAM e 

CAAE
até Dez/2022

9.2.8. climatizar as 

bibliotecas de 

todos os Câmpus;

Governança / 

Infraestrutura
PDI19/23

1. Plano de 

instalação de 

equipamentos de 

ar condicionado

1.1. Aguardando 

conclusão e ligação 

da energia elétrica 

em definitivo pela 

concessionária

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

SEN-CAM até Dez/2022

Ação 9.3.2. 

garantir, para toda 

a comunidade 

acadêmica, 

infraestrutura 

física, investindo 

em tecnologias 

para acessibilidade 

e em recursos 

pedagógicos que 

auxiliem na 

formação de 

alunos com 

necessidades 

educacionais 

específicas e 

estudantes com 

deficiências;

Inclusão/ Acessibilidade PDI19/23
1. Elaborar estudos 

de acessibilidade

1.1. Criar comissão 

de acessibilidade 

local; 1.2. Elaborar e 

aprovar estudos 

preliminares para 

acessibilidade local 

baseado nos 

indicadores do 

NAPNE e no Plano 

Geral de 

Acessibilidade do 

IFG, conforme 

Equipe de Projetos 

da Reitoria; 1.3. 

Divulgar os estudos 

preliminares para 

acessibilidade a 

comunidade 

acadêmica.

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

Indicação de membros 

de todos os setores da 

comunidade 

acadêmica, inclusive 

com a participação de 

técnicos, doscentes e 

discentes

SEN-GA-CAM-

NAPNE
até Dez/2022



Ação 9.3.3. dotar e 

manter todos os 

Câmpus com os 

seguintes 

equipamentos de 

acessibilidade:

a) rampas de 

acesso às 

dependências dos 

Câmpus com 

corrimãos 

adequados aos 

usuários de cadeira 

de rodas;

b) sanitários 

apropriados para 

alunos com 

necessidades 

específicas com 

barras de apoio nas 

paredes;

c) vagas destinadas 

para veículos de 

pessoas com 

deficiência; d) 

lavabos e 

bebedouros em 

altura acessível a 

usuários de cadeira 

de rodas;

e) portas com 

espaços físicos 

suficientes para a 

circulação de 

cadeira de rodas 

nos locais de 

acesso dos alunos;

Inclusão/ Acessibilidade PDI19/23

1. Analisar 

necessidades dos 

ambientes e 

disponibilidade 

orçamentária

1.1. Analisar as 

necessidades dos 

ambientes físicos do 

Câmpus; 1.2. 

Analisar o recurso 

do Câmpus para 

incrementar a 

infraestrutura 

necessária de 

acordo com projetos 

aprovados; 1.3. 

Analisar as 

demandas do 

NAPNE e Biblioteca; 

1.4. Realização de 

processo de 

aquisição conforme 

requisições dos 

setores 

competentes (DOD) 

e de disponibilidade 

orçamentária (LOA).

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

Indicação das 

necessidades e do 

recurso

SEN-GA-CAM-

NAPNE-

BIBLIOTECA

até Dez/2022



f) bibliotecas com 

instalações e obras 

adequadas aos 

alunos com 

necessidades 

específicas 

(audiovisuais, 

motoras e 

auditivas).

Meta Institucional 

24. elaborar, até 

2019/2, o Plano 

Diretor do Instituto 

Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de 

Goiás. Esse Plano 

Diretor geral deve 

conter os Planos 

Diretores de todas 

as unidades e 

contemplar a 

execução de obras

Governança / 

Infraestrutura
PDI19/23

1. Elaborar o Plano 

Diretor do Câmpus 

de acordo com as 

diretrizes do Plano 

Diretor Geral do 

IFG

1.1. Criar e/ou 

atualizar comissão 

local; 1.2 Levantar as 

demandas da 

comunidade para 

uso dos espaços; 

1.3. Elaborar o Plano 

Diretor, conduzido 

pela comissão; 1.4. 

Aprovação pela 

comunidade e 

encaminhar à 

Comissão Central.

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

Indicação de membros 

de todos os setores da 

comunidade 

acadêmica, inclusive 

com a participação de 

técnicos, doscentes e 

discentes

SEN-GA-CAM até Dez/2022

Inclusão/ Acessibilidade PDI19/23

1. Analisar 

necessidades dos 

ambientes e 

disponibilidade 

orçamentária

1.1. Analisar as 

necessidades dos 

ambientes físicos do 

Câmpus; 1.2. 

Analisar o recurso 

do Câmpus para 

incrementar a 

infraestrutura 

necessária de 

acordo com projetos 

aprovados; 1.3. 

Analisar as 

demandas do 

NAPNE e Biblioteca; 

1.4. Realização de 

processo de 

aquisição conforme 

requisições dos 

setores 

competentes (DOD) 

e de disponibilidade 

orçamentária (LOA).

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

Indicação das 

necessidades e do 

recurso

SEN-GA-CAM-

NAPNE-

BIBLIOTECA

até Dez/2022



Meta Institucional 

25. Criação de um 

Comitê de 

Sustentabilidade 

em todos os 

Câmpus do IFG que 

vise à propositura 

de ações voltadas 

para os três pilares 

da sustentabilidade 

(social, ambiental e 

econômico)

Governança / 

Sustentabilidade
PDI19/231. Elaborar estudos de Sustentabilidade

1.1. Criar comissão 

do comitê de 

sustentabilidade 

local  1.2. Elaborar e 

aprovar estudos 

preliminares para 

ações de 

sustentabilidade 

local com base no 

Geral do IFG; 1.3. 

Divulgar os estudos 

preliminares para 

ações de 

Sustentabilidade a 

comunidade 

acadêmica.

Indicação de membros 

de todos os setores da 

comunidade 

acadêmica, inclusive 

com a participação de 

técnicos, doscentes e 

discentes

SEN-GA com 

Todos os 

Setores do 

Câmpus

até Dez/2022

Priorizar recursos 

para a manutenção 

dos laboratórios e 

compra de insumos 

e equipamentos. 

Sugestões da 

CPA2020 para o 

eixo Infraestrutura: 

Laboratórios

1. Levantamento das 

necessidades; 1.1. 

apresentação das 

necessidades (reais) 

– Requerente / 

Coordenador de 

Área; 1.2. 

adequação ao 

orçamento - Gestão; 

1.3. aquisições e 

contratos (CAC); 1.4. 

Controle de estoque 

e novas 

necessidades 

(Almoxarifado – CAP 

e Coordenadores de 

Área)

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

SEN até Dez/2022



Ação 9.2.4. 

implementar 

políticas 

permanentes de 

atualização e 

diversificação do 

acervo das 

bibliotecas do 

Sugestões da 

CPA2020 para o 

eixo Infraestrutura: 

Laboratórios

1. Levantamento das 

necessidades da 

biblioteca - 

Biblioteca; 1.1. 

Adequação ao 

orçamento - Gestão; 

1.2. aquisições e 

contratos (CAC); 

a depender da 

disponibilidade 

orçamentária

SEN até Dez/2022

Objetivo 3. 

Ministrar cursos de 

formação inicial e 

continuada para 

trabalhadoras/es 

do campo, da 

cidade e dos povos 

e comunidades 

tradicionais.

Mundo do Trabalho/ FIC PDI 2019/2023

Apoio 

administrativo/logís

tico na realização 

de FIC oferecidos 

por docentes

DAA

Objetivo 12. 

incentivar a 

preservação do 

patrimônio 

sociocultural da 

região de influência 

de cada Campus 

bem como 

promover o 

respeito às 

manifestações 

culturais.

Mundo do Trabalho/ 

Relacionamento com a 

Comunidade

PDI 2019/2023

Comemoração e 

eventos (Dia 

Internacional da 

Mulher; Festa 

Junina; SECITEC 

etc.)

GEPEX, DAA, 

GA, DG



Meta 17. ampliar o 

atendimento 

às/aos alunas/os 

da Educação 

Superior em 

situação de 

vulnerabilidade 

através do 

programa de 

alimentação 

escolar, do 

restaurante 

estudantil ou de 

auxílio financeiro.

Mundo do Trabalho/ 

Ingeresso, Permanência 

e Êxito

PDI 2019/2023

Pagamento de 

auxílio nas 

modalidades – 

alimentação 

integral e 

permanência – EJA; 

Pagamento de 

Auxílio Financeiro 

Estudantil aos 

estudantes em 

situação de 

vulnerabilidade 

socioeconômica. 

CAE/GEPEX

Meta Institucional 

23. elaborar a cada 

dois anos, o PE 

Permanência e 

Êxito, acompanhar 

anualmente a 

execução das 

propostas previstas 

no plano e realizar 

levantamento 

sobre as principais 

dificuldades com 

relação à 

permanência e 

êxito entre as/os 

estudantes.

Inclusão/ Acessibilidade PDI 2019/2023

Realizar diagnóstico 

institucional da 

situação 

socioeconômica 

dos estudades

CAE/GEPEX



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

Objetivo 8. 

estabelecer 

políticas de 

inclusão e 

acessibilidade, com 

a criação dos 

núcleos de 

acessibilidade, 

inclusão, 

atendimento e de 

estudos temáticos 

em todos os 

Câmpus

1.  Elaborar estudos 

iniciais sobre a 

necessidade de 

acessibilidade 

relacionadas ao 

ensino.

TODOS DAA

1.1 Estabelecer 

diálogo com outros 

setores do Câmpus 

sobre necessidades 

específicas, 

vinculadas ou não 

aos espaços.

TODOS DAA

2. Atendimento de 

necessidades de 

acessibilidade ao 

ensino

TODOS
NAPNE/ CAPD/ 

DAA

2.1. Acessibilidade a 

material impresso.
Márcia Julia CAPD

2.2. Registro de 

acompanhamento e 

atendimento 

pedagógico de casos 

específicos relatados 

pelos estudantes.

IZAC CAPD



2.3. Sugestões de 

adaptação dos 

espaços às 

necessidades dos 

estudantes.

Todos
CAPD/ 

DAA/NAPNE

2.4. Apontar 

necessidades de 

contratação de 

profissionais de 

apoio.

Todos
NAPNE/ CAPD/ 

DAA

Elaboração do 

Plano de Oferta de 

Cursos e Vagas 

(POCV) das 

unidades do IFG

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

Meta 6. Ampliar da 

oferta de cursos da 

EJA, com 

implementação em 

todos os 

departamentos dos 

Câmpus da 

Instituição, até o 

primeiro semestre 

do ano letivo de 

2023

1. Manter a oferta 

dos cursos 

implantados no 

Câmpus

TODOS DAA

1.1.Manter a oferta 

do curso Técnico 

Integrado ao Ensino 

Médio em 

Refrigeração e 

Climatização - 

Modalidade EJA - 

Até a conclusão das 

turmas vigentes.

TODOS DAA

1.2. Ofertar o curso 

Técnico Integrado 

ao Ensino Médio em 

Logistica - 

Modalidade EJA

TODOS DAA



Ação Estrat. Ext. 21 

- Orientar 

estudantes com 

necessidades de 

saúde/alimentares 

especiais para uso 

de restaurantes 

estudantis ou 

outros 

equipamentos 

visando inclui-los

Inclusão / 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)

PDI19/23

Meta 16. Criar e/ou 

implementar 

Restaurantes 

Estudantis, até 

2021, em todos os 

Câmpus, com 

acompanhamento 

de nutricionistas 

concursados e 

equipe técnica 

capacitada, como 

forma de garantir a 

segurança 

alimentar da 

comunidade 

acadêmica, em 

uma perspectiva 

sustentável, 

priorizando a 

aquisição de 

alimentos 

orgânicos, 

produzidos no 

âmbito da 

agricultura familiar 

local;

1. Inaugurar o 

Restaurante 

Estudantil em 2022



Ação Estrat. Ext. 21 

- Orientar 

estudantes com 

necessidades de 

saúde/alimentares 

especiais para uso 

de restaurantes 

estudantis ou 

outros 

equipamentos 

visando inclui-los

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

Meta 17. ampliar o 

atendimento 

às/aos alunas/os da 

Educação Superior 

em situação de 

vulnerabilidade 

através do 

programa de 

alimentação 

escolar, do 

restaurante 

estudantil ou de 

auxílio financeiro

1. Dialogar com as 

instâncias 

responsáveis e 

fornecer 

informações sobre a 

necessidade de 

ações e/ou política 

voltada para o 

atendimento 

alimentar dos alunos 

de cursos 

superiores.

Coordenação de 

Curso

Chefia de 

Departamento

DAA



Ação Estrat. Ext. 12 

- Garantir ações 

relacionadas à 

promoção dos 

direitos humanos e 

à igualdade étnico-

racial

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

Meta 22. criar, 

durante a vigência 

do PDI 2019/2023, 

um mecanismo de 

acompanhamento 

das/os alunas/os 

cotistas de forma 

conjunta e 

sistemática por 

vários setores do 

Campus: CAE, 

CAPD, 

Coordenações de 

Curso, CPPIR e 

registro dos dados 

socioeconômicos e 

étnico-raciais no 

momento da 

matrícula, 

alimentando o 

sistema acadêmico 

com esses dados, 

de forma que gere 

relatórios 

disponíveis às 

equipes que farão 

esse 

acompanhamento

1. Criar processo de 

acompanhamento 

das/os alunas/os 

cotistas 

Multisetorial
DAA/CAPD/CP

PIR/CAE

1.1. Elaborar ficha 

de 

acompanhamento 

pedagógico das/os 

alunas/os cotistas

Multisetorial
DAA/CAPD/CP

PIR/CAE



1.2. Preencher ficha 

de 

acompanhamento 

pedagógico das/os 

alunas/os cotistas

Multisetorial
DAA/CAPD/CP

PIR/CAE

1.3. Elaborar  

relatório de 

acompanhamento 

das/os alunas/os 

cotistas

Multisetorial

DAA/CAPD/CP

PIR/CAE/NAPN

E

1.4. Compartilhar 

relatório de 

acompanhamento 

das/os alunas/os 

cotistas para  as 

equipes que farão o 

acompanhamento

Multisetorial
DAA/CAPD/CP

PIR/CAE

Ação Estrat. Ext. 12 

- Garantir ações 

relacionadas à 

promoção dos 

direitos humanos e 

à igualdade étnico-

racial

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

Meta Institucional 

23. elaborar a cada 

dois anos, o PE 

Permanência e 

Êxito, acompanhar 

anualmente a 

execução das 

propostas previstas 

no plano e realizar 

levantamento 

sobre as principais 

dificuldades com 

relação à 

permanência e 

êxito entre as/os 

estudantes

1. Planejar as ações 

de permanência e 

êxito em 2022

Multisetorial DAA/CAPD



1.1. Dar boas vindas 

e fazer o 

acolhimento dos 

discentes 

ingressantes.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

1.2. Atendimento, 

registro e 

acompanhamento 

dos discentes com 

dificuldades 

escolares, com 

orientação quanto à 

administração de 

tempo e técnicas de 

estudo.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

1.3. Acolher e 

registrar as 

demandas dos 

discentes com 

necessidades 

específicas.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

1.4. Acompanhar e 

auxiliar as demandas 

estudantis.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

1.5. Acompanhar os 

discentes no 

cumprimento das 

atividades de 

dependência e 

atendimento 

extraclasse.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

1.6. Auxílio na 

organização dos 

estudos, com 

elaboração de um 

plano de estudos 

que se adapta à 

rotina do aluno.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

1.7. Orientação e 

atendimento 

familiar, durante o 

ano letivo.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E



1.8. Realização de 

reunião de pais.
Multisetorial

DAA/CAPD/CA

E

1.9. Escuta ativa 

com um olhar 

empático quanto 

aos problemas 

enfrentados pelos 

alunos, tais como, 

sentimento de 

isolamento tanto em 

casa, quanto na 

escola; autolesão; 

baixa autoestima; 

ansiedade; 

necessidade de 

aceitação; medo da 

reprovação, do 

futuro e de falhas; 

problemas 

familiares; 

depressão; tristeza; 

sentimento de 

exclusão; ausência 

de foco e 

organização; 

pressão dos pais e 

professores; 

bullying, entre 

outros problemas 

que podem levar ao 

desânimo escolar, 

faltas frequentes e 

até à reprovação.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E/NAPNE

1.10. Organização 

de palestras e 

eventos que 

estimulam o diálogo 

sobre os temas 

acima.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E/NAPNE



1.11 Realização de 

dinâmicas e rodas 

de conversas 

encabeçadas pelo 

Apoio ao Discente 

para ajudar os 

discentes a se 

expressar e pensar 

sobre os problemas 

elencados acima.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

Inclusão/ Acessibilidade

Fortalecer a permanência e o 

êxito escolar e integrar as 

políticas afirmativas, 

inclusivas e de assistência 

estudantil (8)

PDI19/23

1.12. Realização de 

reuniões 

pedagógicas com o 

corpo docente para 

discutir esses 

problemas, com a 

possiblidade de 

serem trabalhados 

dentro da sala de 

aula.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

1.13. Estímulo à 

união de todo o 

corpo discente.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E

1.14. 

Encaminhamento de 

discentes a outros 

profissionais, 

quando as 

necessidades do 

estudante 

extrapolam as 

atribuições e a 

competência do 

Apoio ao Discente.

Multisetorial
DAA/CAPD/CA

E



1.15. Realização da 

Semana de 

Educação para a 

Vida, com atividades 

envolvendo calouros 

e veteranos.

Multisetorial
DAA/CAPD/GE

PEX

1.16. Aliar a teoria à 

prática, com visitas 

técnicas e aulas nos 

laboratórios.

Multisetorial DAA

1.17. Atendimento 

respeitoso ao aluno 

por todos os setores 

administrativos.

Multisetorial Todos

1.18. Divulgação de 

informações sobre o 

curso, perspectiva 

profissional e 

estímulo à conclusão 

do curso.

Multisetorial DAA

1.19. Acompanhar 

frequência dos 

estudantes.

Multisetorial CAPD/CAE

1.20. Distribuir e 

recolher os livros 

didáticos.

Multisetorial DAA/CAPD

2. Realizar 

diagnóstico

institucional da 

situação

socioeconômica dos 

estudantes do IFG

Camila Lorrane CAE/GEPEX



Ação Estrat. Ext. 09 

- Realizar o 

Encontro anual de 

Egressos como 

parte da Política de 

Acompanhamento 

do Egresso

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

14. Implantar um 

Projeto 

Institucional (em 

todos os Câmpus) 

que possibilite que 

estudantes do 

Ensino Médio, 

potenciais 

candidatos dos 

cursos superiores, 

conheçam o IFG, 

seus cursos, 

propostas 

pedagógicas e 

projetos.

1. Promover 

integração entre 

ações de ensino, 

pesquisa e extensão 

com vistas à 

divulgação interna e 

externa do IFG.

Todos DAA/GEPEX

1.1. Planejar a 

semana integrada 

dos cursos técnicos.

Todos DAA/GEPEX

Inclusão / 

Democratização
PDI19/23

1.2. Auxiliar a 

comunicação social 

com materiais para 

divulgação do curso 

superior 

(depoimento de 

servidores, alunos, 

divulgação dos 

projetos de estágio 

etc.)

Todos DAA/CCS



1.3. Promover 

espaços de reflexões 

sobre a importância 

de práticas 

integradoras como 

fator de 

permanência, êxito 

e divulgação da 

instituição.

Todos DAA

Meta 20 - 

Implementar o 

Núcleo de 

Atendimento às 

Pessoas com 

Necessidades 

Educacionais 

Específicas 

(NAPNE) na 

unidade

Inclusão / 

Democratização

Consolidar e modernizar a 

infraestrutura física e 

tecnológica da Instituição, 

garantindo as condições 

adequadas ao 

desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e 

administrativas (15)

PDI19/23

Ação 9.3.2. 

garantir, para toda 

a comunidade 

acadêmica, 

infraestrutura 

física, investindo 

em tecnologias 

para acessibilidade 

e em recursos 

pedagógicos que 

auxiliem na 

formação de alunos 

com necessidades 

educacionais 

específicas e 

estudantes com 

deficiências;

1. Estudo de diagnostico Todos DAA/CAPD

1.1. Subsidiar o 

NAPNE por meio de 

informações acerca 

de estudantes com 

necessidades 

educacionais 

específicas e com 

deficiências.

Todos DAA/CAPD



1.2. Dialogar com os 

setores responsáveis 

sobre as demandas 

de aquisição e 

alterações da 

infraestrutura física.

Todos DAA/CAPD

Ação Estrat. Ext. 12 

- Garantir ações 

relacionadas à 

promoção dos 

direitos humanos e 

à igualdade étnico-

racial

Inclusão / 

Democratização

Intensificar a acessibilidade 

no IFG (9)
PDI19/23

Ação 9.3.3. dotar e 

manter todos os 

Câmpus com os 

seguintes 

equipamentos de 

acessibilidade: 

rampas de acesso 

às dependência do 

Campus com 

corrimões  

adequados aos 

usuários de 

cadeiras de rodas. 

Ação Estrat. Curric. 

Ext 07 - Realizar o 

mapeamento local 

das demandas de 

ações de extensão 

e elaborar o Plano 

Estratégico Local 

das Ações de 

Extensão em cada 

Campus

Inclusão / 

Democratização

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

Objetivo 11. 

promover diálogos 

com a comunidade 

externa, garantindo 

a gestão 

democrática e a 

participação e a 

representação da 

comunidade 

interna.

1. Promoção de 

Reuniões e eventos
Todos DAA/GEPEX

1.1. Reunião com 

Pais
Todos Multisetorial

1.2. Acolhida dos estudantes Todos Multisetorial

1.3. Movimentos de escuta ativa. Todos CAE/CAPD



1.4. Participação no 

seminário de gestão
Todos Multisetorial

1.5. Participação dos 

representantes 

estudantis e da 

comunidade externa 

nas decisões 

colegiadas.

Todos Multisetorial

Meta 13 - Alcançar 

o mínimo de 01 

projeto de Ação 

Social por Campus

Inclusão / 

Democratização

Promover o desenvolvimento 

econômico, transformação 

social e promoção cultural 

regional (2)

PDI19/23

Meta 13. 

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/Departam

ento de Áreas 

Acadêmicas, 

durante a vigência 

do PDI 

1. Oferta de Cursos 

FIC's e/ou Projetos 

de ensino e 

pesquisa.

TODOS DAA/GEPEX

1.1. Fomentar a 

oferta de FIC's por 

curso existente no 

campus e de acordo 

com as demandas 

territoriais..

TODOS DAA/GEPEX



1.2. Fomentar a 

oferta de projetos 

de ensino vinculados 

às áreas de 

conhecimento do 

campus e de acordo 

com as demandas 

territoriais.

TODOS DAA/GEPEX

1.3. Fomentar 

participação de 

alunos e servidores 

em Projetos de 

pesquisa internos e 

externos, com ou 

sem fomento.

TODOS DAA/GEPEX

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 / Políticas 

Institucionais

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

Ação 9.2.13. 

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;

1. Apoio às 

representações 

estudantis.

Todos DAA/CAPD

1.1. Eleição de 

Representantes de 

Turma

Todos CAPD

1.2. Garantir o 

espaço adequado e 

o protagonismo 

estudantil em ações 

diversas.

Todos DAA/CAPD



1.3. Apoiar e auxiliar 

os orgãos colegiados 

estudantis (Gremio e 

CA) nas demandas 

específicas.

Todos DAA/CAPD

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 / Políticas 

Institucionais

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

4. Garantir a 

participação da 

representação 

estudantil nos 

processos de 

planejamento.

1. Garantir o 

Protagonismo 

Estudantil

Todos Multisetorial

1.1. Participação dos 

representantes 

estudantis nas 

decisões colegiadas.

Todos Multisetorial



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 / Políticas 

Institucionais

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

Objetivo 9. efetivar 

um espaço 

educacional 

democrático que 

assegure a 

participação de 

todas as pessoas, 

garantindo a 

representatividade 

e a permanência 

das minorias 

identitárias, sócio 

raciais, culturais, 

étnicas, de gênero 

e sexualidades

1. Apoiar e executar 

eventos que 

garantam espaços 

para as minorias

Todos DAA/GEPEX

1.1. Realizar 

palestras
Todos DAA/GEPEX

1.2. Realizar 

seminários
Todos DAA/GEPEX

1.3.Realizar rodas de 

conversa e debates.
Todos DAA/GEPEX

1.4. Promover 

espaços de reflexão 

sobre relações de 

poder e 

(des)igualdade 

social, incluindo em 

sala de aula.

Todos DAA/GEPEX

1.5. Fomentar 

projetos 

interdisciplinares 

que contemplem as 

temáticas 

supracitadas.

Todos DAA/GEPEX



Meta 20 - 

Implementar o 

Núcleo de 

Atendimento às 

Pessoas com 

Necessidades 

Educacionais 

Específicas 

(NAPNE) na 

unidade

Inclusão / Políticas 

Institucionais

Intensificar a acessibilidade 

no IFG (9)
PDI19/23

Meta 20. 

implementar e 

consolidar os 

NAPNE em cada 

Câmpus da 

Instituição com 

vistas a promover a 

inclusão e 

acessibilidade 

das/os alunas/os 

com necessidades 

educacionais 

especificas

1. Apoio ao NAPNE Todos Multisetorial

1.1. Estabelecer 

diálogo contínuo 

entre DAA e NAPNE.

Todos DAA/CAPD

1.2. Levantamento 

de demandas 

específicas e 

encaminhamento ao 

NAPNE.

Todos DAA/CAPD

Ação Estrat. IF. 03 - 

Garantir um 

membro da CPPIR 

na comissão de 

Política de 

Desenvolvimento 

de Aquisições e 

Acervo dos 

Câmpus;

Inclusão / Políticas 

Institucionais

Consolidar e modernizar a 

infraestrutura física e 

tecnológica da Instituição, 

garantindo as condições 

adequadas ao 

desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e 

administrativas (15)

PDI19/23

Ação 9.2.3. garantir 

um membro da 

CPPIR na comissão 

de Política de 

Desenvolvimento 

de Aquisições e 

Acervo dos 

Câmpus;



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

Inclusão / Políticas 

Institucionais

Consolidar e modernizar a 

infraestrutura física e 

tecnológica da Instituição, 

garantindo as condições 

adequadas ao 

desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e 

administrativas (15)

PDI19/23

Ação 9.2.4. 

implementar 

políticas 

permanentes de 

atualização e 

diversificação do 

acervo das 

bibliotecas do 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de 

Goiás, que 

contemplem:

a. aquisição via 

compra: definida 

de forma 

transparente e 

pública, de maneira 

a contemplar todos 

os níveis e 

modalidades de 

ensino, 

consultando 

anualmente os 

Departamentos, 

Coordenações e 

áreas, para 

definição dos 

critérios e 

procedimentos de 

compra; 

b. aquisição via 

doação: constituir 

procedimentos 

para aquisição via 

doação individual e 

institucional;

c. criação, 

manutenção e 

atualização de 

acervo digital e 

audiovisual;



d. constituição de 

comissões locais 

permanentes, 

eleitas e 

representativas, de 

atualização e 

diversificação do 

acervo das 

bibliotecas;

1. Levantamento de demandas. DAA/CAPD

Coordenações 

de Curso / 

Pedagogo e 

TAE

1.1. Apontar as 

necessidades 

específicas de 

aquisições 

bibliográficas.

DAA/CAPD

Coordenações 

de Curso / 

Pedagogo e 

TAE

Meta 20 - 

Implementar o 

Núcleo de 

Atendimento às 

Pessoas com 

Necessidades 

Educacionais 

Específicas 

(NAPNE) na 

unidade

Inclusão / Políticas 

Institucionais

Intensificar a acessibilidade 

no IFG (9)
PDI19/23

Ação 9.3.1. 

construir a Política 

Institucional de 

Acessibilidade com 

vistas a atender às 

pessoas com 

deficiências e às 

pessoas com 

necessidades 

educacionais 

específicas no 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de 

Goiás, 

considerando a 

legislação vigente, 

em especial as 

normas brasileiras 

que tratam do 

tema;

1. Políticas de Acessibilidade Multisetorial NAPNE

1.1. Viabilizar 

momentos de 

discussão

Multisetorial NAPNE



Meta 04- Manter o 

mínimo de 50% das 

vagas por Campus 

para EPTNM

Mundo do Trabalho / 

Desenvolvimento Local e 

Regional

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

Objetivo 1. 

ministrar educação 

profissional técnica 

de nível médio na 

forma de cursos 

integrados, na 

proporção de, no 

mínimo, 50% das 

vagas por Câmpus, 

sendo 

prioritariamente 

em tempo integral, 

garantindo-se para 

a EJA a forma 

integrada

1.1. Acompanhar e 

subsidiar a execução 

do POCV do 

Campus.

Todos DAA

1.2. Manter a oferta 

do curso Técnico 

Integrado ao Ensino 

Médio em 

Automação 

Industrial

Todos DAA

1.3. Manter a oferta 

do curso Técnico 

Integrado ao Ensino 

Médio em Mecânica

Todos DAA

1.4. Manter a oferta 

de um curso na 

Modalidade EJA

Todos DAA

1.4. Realizar os 

levantamentos 

necessários para a 

implantação dos 

cursos 

contemplados no 

POCV.

Todos DAA



Ação Estrat. Ext. 03 

- Implementar pelo 

menos uma ação 

de extensão, 

necessariamente 

articulada com as 

demandas sociais

Mundo do Trabalho / 

Desenvolvimento Local e 

Regional

Ampliar as ações de 

extensão, com foco no 

desenvolvimento regional e 

considerando os planos locais 

de extensão (4)

PDI19/23

Objetivo 3. 

Ministrar cursos de 

formação inicial e 

continuada para 

trabalhadoras/es 

do campo, da 

cidade e dos povos 

e comunidades 

tradicionais

1.  Ofertar um curso 

FIC por curso
Todos DAA/GEPEX

1.1. Incentivar a 

participação de 

servidores lotados 

no DAA na 

participação e 

planejamento das 

ofertas.

Todos DAA/GEPEX

1.2. Apoiar a GEPEX 

na construção do 

Plano Local de 

Extensão.

Todos DAA/GEPEX

Ação Estrat. Ext. 22 

- Ampliar, durante 

a vigência do PDI 

2019/2023, a 

oferta de cursos de 

extensão nas 

modalidades de 

cursos livres e 

Qualificação 

Profissional

Mundo do Trabalho / 

Desenvolvimento Local e 

Regional

Promover o desenvolvimento 

econômico, transformação 

social e promoção cultural 

regional (2)

PDI19/23

Objetivo 6. 

estimular e apoiar 

processos 

educativos que 

levem à geração de 

trabalho e renda e 

à emancipação do 

cidadão na 

perspectiva do 

desenvolvimento 

socioeconômico 

local e regional;

1. Rever os projetos 

pedagógicos de 

cursos

DAA



1.1. Rever os 

projetos 

pedagógicos dos 

cursos técnicos 

integrados ao ensino 

médio em 

Automação 

Industrial e 

Mecânica 

Comissão Local 

sobre a discussão 

das Diretrizes 

Curriculares do 

Ensino Médio

DAA

1.2. Rever os 

projetos 

pedagógicos de 

Bacharelado em 

Engenharia de 

Produção conforme 

DCN

NDE DAA

1.3. Montar 

comissões 

específicas para 

elaboração de 

cursos novos 

contemplados no 

POCV.

Todos DAA



Meta 01 - Alcançar 

70% Eficiência 

Acadêmica

Mundo do Trabalho / 

Desenvolvimento Local e 

Regional

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

Objetivo 7. 

ministrar em nível 

de educação 

superior:

a. cursos superiores 

de tecnologia 

visando à formação 

de profissionais

para os diferentes 

setores da 

economia do 

mundo do 

trabalho;

b. cursos de 

licenciatura nas 

diversas áreas do 

conhecimento, 

bem como 

programas 

especiais de 

formação 

pedagógica, com 

vistas à formação 

de professoras/es 

para a educação 

básica e para a 

educação 

profissional, 

ofertando, no 

mínimo, 20% de 

suas vagas por 

Câmpus, salvo os 

casos excepcionais 

analisados e 

aprovados pelos 

órgãos colegiados – 

Concâmpus e 
1. AÇÃO DERIVADA DO POCV

1.1. Manter a oferta 

do curso de 

Bacharelado em 

Engenharia de 

Produção



1.2. Realizar os 

levantamentos 

necessários para a 

implantação dos 

cursos superiores 

contemplados no 

POCV.

1.3. Subsidiar o 

trabalho da GEPEX 

com relação a 

implantação de 

cursos de pós 

graduação.

Ação Estrat. Curric. 

Ext 07 - Realizar o 

mapeamento local 

das demandas de 

ações de extensão 

e elaborar o Plano 

Estratégico Local 

das Ações de 

Extensão em cada 

Campus

Mundo do Trabalho / 

Desenvolvimento Local e 

Regional

Promover o desenvolvimento 

econômico, transformação 

social e promoção cultural 

regional (2)

PDI19/23

Objetivo 10. 

manter constante 

diálogo com os 

arranjos 

produtivos, sociais 

e culturais locais 

por meio da 

institucionalização 

de projetos de 

ensino, de pesquisa 

e de extensão, com 

o objetivo de 

formar pessoas 

aliadas às 

comunidades no 

desenvolvimento 

da ciência e da 

tecnologia em prol 

da emancipação 

social;

1. Apoiar a Gepex 

nas ações de 

extensão e pesquisa

Todos DAA



1.1. Compartilhar a 

utilização de 

recursos e 

laboratórios em 

períodos de oferta 

de ações de 

pesquisa e extensão.

Todos DAA

Obj 12 - Incentivar 

a preservação do 

Patrimônio socio 

Cultural da região 

de influência de 

cada Campus

Mundo do Trabalho / 

Desenvolvimento Local e 

Regional

Orientar sua oferta formativa 

em benefício da consolidação 

e do fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e 

culturais locais (13)

PDI19/23

Objetivo 12. 

incentivar a 

preservação do 

patrimônio 

sociocultural da 

região de influência 

de cada Campus 

bem como 

promover o 

respeito às 

manifestações 

culturais;

1. Promover ações 

de divulgação.
Todos DAA

1.1. Realizar ações 

diversas (palestras, 

rodas de conversa, 

debates, etc) com 

vistas a divulgação e 

preservação do 

patrimônio 

sociocultural da 

região de influência 

do Campus Senador 

Canedo e região. 

Todos DAA

1.2. Comemoração 

do Dia Nacional do 

Cerrado

Servidores 

lotados na GEPEX
GEPEX

1.3. Dia da Mulher
Gestão do 

Câmpus

Gepex, DAA, 

GA, DG

1.4. Recitais de Musica
Gestão do 

Câmpus

Gepex, DAA, 

GA, DG

1.5. Festa Junina
Gestão do 

Câmpus

Gepex, DAA, 

GA, DG



1.6. SECITEC

Servidores 

lotados no 

Câmpus

Gepex

Ação Estrat. Ext. 22 

- Ampliar, durante 

a vigência do PDI 

2019/2023, a 

oferta de cursos de 

extensão nas 

modalidades de 

cursos livres e 

Qualificação 

Profissional

Mundo do Trabalho / 

Desenvolvimento Local e 

Regional

Promover o desenvolvimento 

econômico, transformação 

social e promoção cultural 

regional (2)

PDI19/23

Meta 3. ampliar a 

oferta de cursos 

visando atender 

aos arranjos 

produtivos locais, 

em conformidade 

com o estabelecido 

na legislação 

vigente, durante a 

vigência do PDI 

2019/2023

Ação Estrat. IF. 05 - 

Garantir a 

aquisição da 

bibliografia 

básica/complemen

tar das disciplinas 

do núcleo 

específico dos 

CTNM para 

disponibilização 

nas bibliotecas 

Inclusão / 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)

PDI19/23

Ação 9.2.5. garantir 

a aquisição da 

bibliografia básica e 

complementar das 

disciplinas do 

núcleo específico 

dos cursos técnicos 

de nível médio para 

disponibilização nas 

bibliotecas de 

todos os Câmpus, 

durante a vigência 

do PDI 2019/2023;



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

Inclusão / 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)

PDI19/23

Ação 9.2.6. renovar 

permanentemente/

regularmente o 

acervo da 

biblioteca em 

formato impresso, 

eletrônico e 

multimeios, 

atualizando o 

acervo bibliográfico 

dos Câmpus, em 

conformidade com 

os Projetos 

Pedagógicos de 

Cursos ofertados: 

acervo de livros, 

periódicos 

acadêmicos e 

científicos, 

assinaturas de 

revistas e jornais, 

vídeos, CD-ROMS, e-

books e assinaturas 

eletrônicas, visando 

atender às 

necessidades de 

pesquisa da 

comunidade 

acadêmica da 

instituição e 

disponibilizar o 

acervo para a 

comunidade 

externa;



Meta 11a - 

Alcançar o mínimo 

de 01  grupo de 

pesquisa por 

Departamento de 

Áreas Acadêmicas

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Integrar as ações de ensino, 

pesquisa e extensão (5)
PDI19/23

Meta 11. criar e 

desenvolver pelo 

menos um grupo 

de estudo e 

pesquisa por 

departamento até 

o ano 2022 e 

ampliar 

gradativamente 

esta quantidade em 

conformidade com 

demandas, com a 

infraestrutura física 

e com a 

capacitação de 

recursos humanos 

no período de 

vigência deste PDI;

1. Fomentar criação 

de núcleos e grupos 

de estudos

Todos DAA

1.1. Promover 

reflexões sobre a 

importância da 

criação e 

consolidação de 

Núcleos e grupos de 

estudos e pesquisas 

vinculados aos 

cursos.

Todos DAA

1.2. Incentivar e 

apoiar criação e 

consolidação de 

Núcleos e grupos de 

estudos e pesquisas 

vinculados aos 

cursos.

Todos DAA



Ação Estrat. PPGI 

04 - Manter e criar 

de espaços para 

ampliação da 

visibilidade da 

produção científica 

nos Campus 

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

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;

Ação Estrat. IF. 07 - 

Garantir o 

funcionamento da 

biblioteca durante 

todo o período de 

funcionamento dos 

cursos, por meio de 

quantitativo de 

pessoal suficiente

Inclusão / Ingresso, 

Permanência e Êxito

Orientar sua oferta formativa 

em benefício da consolidação 

e do fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e 

culturais locais (13)

PDI19/23

Ação 9.2.11. 

promover 

anualmente 

treinamento para 

alunos novatos 

quanto ao uso de 

serviços e 

informações das 

bibliotecas;

1. Uso de serviços e 

informações da 

biblioteca

Todos DAA/Biblioteca

1.1. Promover 

espaço para a 

capacitação dos 

estudantes.

Todos DAA/Biblioteca



Elaboração do 

Plano de Oferta de 

Cursos e Vagas 

(POCV) das 

unidades do IFG

Mundo do Trabalho / 

Formação Inicial e 

Continuada

Promover o desenvolvimento 

econômico, transformação 

social e promoção cultural 

regional (2)

PDI19/23

Objetivo 2. 

oferecer, conforme 

as diretrizes 

institucionais 

estabelecidas, 

cursos subsequente 

(técnicos) que 

atendam à 

demanda regional 

identificada por 

meio das parcerias 

com instituições de 

educação públicas 

e com organizações 

da sociedade civil 

do mundo do 

trabalho

1. AÇÃO DERIVADA 

DO POCV
Todos DAA

1.2. Realizar os 

levantamentos 

necessários para a 

implantação dos 

cursos subsequentes 

(Refrigeração e 

Climatização e 

Eletrotécnica) 

contemplados no 

POCV.

Todos DAA

1.3. Subsidiar a 

implantação dos 

cursos subsequentes 

previstos no POCV.

Todos DAA



Ação Estrat. Ext. 03 

- Implementar pelo 

menos uma ação 

de extensão, 

necessariamente 

articulada com as 

demandas sociais

Mundo do Trabalho / 

Formação Inicial e 

Continuada

Ampliar as ações de 

extensão, com foco no 

desenvolvimento regional e 

considerando os planos locais 

de extensão (4)

PDI19/23

Meta 7. 

implementar pelo 

menos um curso de 

Formação Inicial ou 

Formação 

Continuada por 

ano, concebidos na 

perspectiva da 

formação 

integrada, por 

Campus

Meta 11a - 

Alcançar o mínimo 

de 01  grupo de 

pesquisa por 

Departamento de 

Áreas Acadêmicas

Mundo do Trabalho / 

Relacionamento com a 

comunidade

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

Objetivo 4. realizar 

pesquisas, 

estimulando o 

desenvolvimento 

de soluções 

técnicas, 

tecnológicas e 

culturais para as 

questões 

levantadas 

estendendo seus 

benefícios à 

comunidade e 

garantindo 

autonomia 

institucional 

naquilo que diz 

respeito aos 

processos de 

decisão de uso e de 

difusão dos 

conhecimentos 

produzidos;



Ação Estrat. Ext. 04 

- Fomentar, no 

mínimo, duas 

ações de extensão 

classificadas em 

Edital, com 

pagamento de 

bolsas com o 

orçamento do 

Câmpus

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

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;



Ação Auto Av. 01 - 

Elaborar um Plano 

de Ação da 

unidade que 

proponha soluções 

para os problemas 

apresentados no 

Relatório de Auto 

Avaliação 

Institucional

Mundo do Trabalho / 

Relacionamento com a 

comunidade

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

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.

APPU 01 - 
Governança / Gestão de 

Pessoas

Promover a capacitação e a 

qualificação continuada de 

servidores (14)

PDI19/23

Objetivo 13. ofertar 

e facilitar a 

formação e 

capacitação 

contínua das/os 

servidoras/es

1. Planejamento 

Pedagógico dos 

Servidores lotados 

no DAA

Todos Multisetorial

1.1. Realizar 

planejamento 

pedagógico 1º 

semestre

Todos Multisetorial

1.2. Realizar 

planejamento 

pedagógico 2º 

semestre

Todos Multisetorial



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)

PDI19/23

Ação 9.2.7. garantir 

o funcionamento 

da biblioteca 

durante todo o 

período de 

funcionamento dos 

cursos, por meio de 

quantitativo de 

pessoal técnico 

administrativo 

suficiente;

APPU 01 - 
Governança / Gestão de 

Pessoas

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

Ação 9.2.10. 

promover 

treinamentos, por 

área do 

conhecimento, 

para acesso ao 

portal de revistas 

científicas da CAPES 

e outras fontes 

disponíveis na 

Internet;

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

Promover a capacitação e a 

qualificação continuada de 

servidores (14)

PDI19/23

Ação 9.2.12. 

promover cursos 

anuais de 

capacitação aos 

servidores das 

bibliotecas;



Evento Instit. 08 - 

Executar 

anualmente, no 

primeiro semestre, 

o evento de 

Avaliação 

Institucional  da 

unidade, com o 

objetivo de 

apresentar à 

comunidade os 

resultados 

institucionais

Governança / 

Infraestrutura

Implementar a cultura do 

planejamento com foco em 

resultados e monitorar os 

indicadores previstos nos 

instrumentos de 

planejamento governamental 

(7)

PDI19/23

Meta Institucional 

24. elaborar, até 

2021, o Plano 

Diretor do Instituto 

Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de 

Goiás. Esse Plano 

Diretor geral deve 

conter os Planos 

Diretores de todas 

as unidades e 

contemplar a 

execução de obras

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 / 

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

Ação 9.2.1. 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;

Ação Estrat. IF. 02 - 

Garantir a 

existência de 

espaço de leitura e 

lazer destinado à 

leitura dos 

periódicos recentes 

nas bibliotecas

Governança / 

Infraestrutura

Promover o desenvolvimento 

econômico, transformação 

social e promoção cultural 

regional (2)

PDI19/23

Ação 9.2.2. garantir 

a existência de 

espaço de leitura e 

lazer destinado à 

leitura dos 

periódicos recentes 

nas bibliotecas;



Ação Estrat. IF. 02 - 

Garantir a 

existência de 

espaço de leitura e 

lazer destinado à 

leitura dos 

periódicos recentes 

nas bibliotecas

Governança / 

Infraestrutura

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

9.2.8. climatizar as 

bibliotecas de 

todos os Câmpus;

Ação Estrat. IF. 05 - 

Garantir a 

aquisição da 

bibliografia 

básica/complemen

tar das disciplinas 

do núcleo 

específico dos 

CTNM para 

disponibilização 

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

Ação 9.2.9. criar, 

quando for o caso, 

e aprimorar e 

ampliar a 

infraestrutura 

(equipamentos e 

espaço físico) das 

salas de informática 

das bibliotecas;

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

Governança / 

Infraestrutura

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

Adquirir o acervo 

indicado pelos 

docentes, oriundos 

das áreas de 

atuação 

profissional;

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

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

Adquirir bibliografia 

básica e 

complementar de 

modo a atender 

aos componentes 

curriculares 

previstos nos 

Projetos 

Pedagógicos de 

Curso; 



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

Governança / 

Infraestrutura

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

Adequação da 

bibliografia básica e 

complementar ao 

número de 

estudantes de cada

componente 

curricular dos 

cursos de 

graduação e pós-

graduação; 

Ação Estrat. IF. 05 - 

Garantir a 

aquisição da 

bibliografia 

básica/complemen

tar das disciplinas 

do núcleo 

específico dos 

CTNM para 

disponibilização 

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

Ação Estrat. IF. 05 - 

Garantir a 

aquisição da 

bibliografia 

básica/complemen

tar das disciplinas 

do núcleo 

específico dos 

CTNM para 

disponibilização 

nas bibliotecas 

Governança / 

Infraestrutura

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

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. 

Incentivar uso de bibliografia por meio eletrônico; 



Ação Auto Av. 01 - 

Elaborar um Plano 

de Ação da 

unidade que 

proponha soluções 

para os problemas 

apresentados no 

Relatório de Auto 

Avaliação 

Institucional

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

Realizar um 

levantamento, a 

partir dos 

resultados obtidos 

nos Relatórios de 

Autoavaliação da 

Comissão de 

Avaliação nos 

Câmpus, sobre a 

situação dos 

laboratórios da 

Instituição 

(infraestrutura e 

equipamentos);

1. Estudo 

diagnóstico sobre as 

demandas dos 

laboratórios.

Técnicos de 

Laboratório / 

Coordenações de 

Curso

DAA

1.1. Realizar estudo 

diagnóstico sobre o 

acervo e demandas 

de cada laboratório.

Técnicos de 

Laboratório / 

Coordenações de 

Curso

DAA

APPU 01 - 
Governança / 

Infraestrutura

Otimizar os processos de 

trabalho e a estrutura 

organizacional (10)

PDI19/23

Para melhorar as 

condições de 

trabalho e do 

tempo de descanso 

dos servidores 

sejam criadas em 

cada Câmpus um 

espaço específico 

para convivência 

dos servidores. 



APPU 01 - 
Governança / 

Infraestrutura

Otimizar os processos de 

trabalho e a estrutura 

organizacional (10)

PDI19/23

Ampliação de 

espaços de 

convivência, tanto 

para estudantes 

quanto para 

servidores (nos 

Câmpus que já 

existem essas 

áreas).

APPU 01 - 
Governança / 

Infraestrutura

Otimizar os processos de 

trabalho e a estrutura 

organizacional (10)

PDI19/23

Criar espaços de 

convivência para 

comunidade 

acadêmica (nos 

Câmpus onde esses 

espaços ainda não 

existem).

Meta 01 - Alcançar 

70% Eficiência 

Acadêmica

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

Meta Institucional 

1. alcançar a meta 

intermediária de 

70% de eficiência 

acadêmica da 

Instituição até 

dezembro de 2023, 

considerando o que 

estabelece a Lei 

13.005/2.014

1. Democratização 

das decisões do 

DAA

Todos DAA

1.1. Sempre que 

possível levar as 

decisões para serem 

votadas no âmbito 

do Colegiado do 

DAA

Todos DAA

1.2. Buscar apoio 

decisório no 

CONDEP

Todos DAA



1.3. Diálogo 

constante com os 

representantes de 

Turma

Todos DAA

1.4. Diálogo com os 

docentes para as 

decisões de cursos

Todos DAA

Meta - 2Alcançar 

RAP 20 

(empregando o 

modelo de cálculo 

PNP)

Governança / 

Desempenho 

Institucional

Otimizar a gestão de recursos 

e ampliar a captação (16)
PDI19/23

Meta Institucional 

2. Alcançar a 

relação matrícula 

equivalente por 

professor de 20 

MEq/Professor, até 

dezembro de 2023, 

considerando o que 

estabelece a Lei 

13.005/2.014, e 

empregando os 

ponderadores 

previstos na 

Portaria MEC 

1.162/2018

1. Planejar a 

implantação dos 

cursos

Todos Multisetorial

1.1. Estabelecer 

comissões para 

trabalhar nos 

projetos 

pedagógicos dos 

cursos aprovados

Todos Multisetorial

2. Executar ações 

para permanência e 

êxito

Todos Multisetorial



Meta 04- Manter o 

mínimo de 50% das 

vagas por Campus 

para EPTNM

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

Meta Institucional 4 

manter, durante a 

vigência do PDI 

2019/2023, a meta 

mínima de 50% das 

matrículas 

equivalentes para o 

ensino técnico de 

nível médio, 

prioritariamente 

integrado, em cada 

Câmpus, 

considerando o que 

estabelece a Lei 

11.892/2.008.

Meta 05- Alcançar 

o mínimo de 20% 

das vagas por 

Campus para 

cursos de 

Licenciatura e 

Formação de 

Professores

Governança / 

Desempenho 

Institucional

Promover o desenvolvimento 

econômico, transformação 

social e promoção cultural 

regional (2)

PDI19/23

Meta Institucional 5 

manter a meta de 

20% das matrículas 

equivalentes em 

cada Câmpus nos 

cursos de 

licenciatura e 

programas 

especiais de 

formação 

pedagógica, com 

vistas na formação 

de professoras/es 

para a educação 

básica.



Elaboração do 

Plano de Oferta de 

Cursos e Vagas 

(POCV) das 

unidades 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

Meta Institucional 

8. implantar a 

modalidade de 

Educação a 

Distância de forma 

complementar 

todos os cursos de 

graduação e de pós-

graduação 

reconhecidos pelo 

MEC com, no 

máximo 20% da 

carga horária total, 

durante a vigência 

do PDI 2019/2023

APPU 01 - 

Governança / 

Desempenho 

Institucional

Otimizar os processos de 

trabalho e a estrutura 

organizacional (10)

PDI19/23

16. Desenvolver 

ações que 

incentivem a 

comunidade utilizar 

o e-mail 

institucional como 

forma de 

comunicação entre 

chefias e servidores 

e entre setores, no 

âmbito da 

comunicação 

interna.



Governança / 

Sustentabilidade
PDI19/23

14. sensibilizar a 

comunidade 

acadêmica, 

estimulando e 

auxiliando a 

participação dos 

estudantes na 

tentativa de 

identificação de 

oportunidades/pro

blemas, com o 

propósito de 

solucioná-las por 

meio de projetos 

de pesquisa, 

ensino, extensão, 

subsidiando 

práticas 

sustentáveis.

1. Incentivar o uso 

da pedagogia de 

projetos ou da 

pedagogia baseado 

em tarefas.

Todos DAA

1.1. Promover 

reflexão sobre 

metodologias ativas 

e afins.

Todos DAA

1.2. Incentivar a 

prática de 

metodologias ativas.

Todos DAA



Ação Auto Av. 01 - 

Elaborar um Plano 

de Ação da 

unidade que 

proponha soluções 

para os problemas 

apresentados no 

Relatório de Auto 

Avaliação 

Institucional

Governança / 

Sustentabilidade

Orientar sua oferta formativa 

em benefício da consolidação 

e do fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e 

culturais locais (13)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para o 

Eixo: Planejamento 

e Autoavaliação 

Institucional.Meta 

Institucional 25. 

Criação de um 

Grupo de 

Trabalho/Comitê 

de Sustentabilidade 

em todos os 

Câmpus do IFG que 

vise à propositura 

de ações voltadas 

para os três pilares 

da sustentabilidade 

(social, ambiental e 

econômico)

Ação Auto Av. 01 - 

Elaborar um Plano 

de Ação da 

unidade que 

proponha soluções 

para os problemas 

apresentados no 

Relatório de Auto 

Avaliação 

Institucional

Governança / 

Transparência

Otimizar os processos de 

trabalho e a estrutura 

organizacional (10)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para o 

Eixo: Planejamento 

e Autoavaliação 

Institucional.2. 

Orientar às 

Subcomissões 

Locais de Avaliação 

(SLAs) que 

disponibilizem 

cópias do relatório 

nos setores 

institucionais dos 

Câmpus.



Ação Auto Av. 01 - 

Elaborar um Plano 

de Ação da 

unidade que 

proponha soluções 

para os problemas 

apresentados no 

Relatório de Auto 

Avaliação 

Institucional

Governança / 

Transparência

Otimizar a gestão de recursos 

e ampliar a captação (16)
PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para o 

Eixo: Planejamento 

e Autoavaliação 

Institucional. 3. 

Divulgar o Relatório 

por meio de QR 

Codes distribuídos 

em todo Câmpus.

Ação Auto Av. 01 - 

Elaborar um Plano 

de Ação da 

unidade que 

proponha soluções 

para os problemas 

apresentados no 

Relatório de Auto 

Avaliação 

Institucional

Governança / 

Transparência

Orientar sua oferta formativa 

em benefício da consolidação 

e do fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e 

culturais locais (13)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para 

promover a 

melhoria do 

envolvimento da 

comunidade nos 

trabalhos do 

CONEPEX. 5. 

Aprimorar o 

diálogo dos 

representantes da 

comunidade no 

CONEPEX junto aos 

seus pares, na 

comunidade.

1. Proporcionar 

espaços de fala para 

as representações 

locais do CONEPEX

Todos DAA

1.1. Instituir uma 

cultura dialógica e 

interativa entre as 

representações e os 

orgãos colegiados 

ligados ao DAA.

Todos DAA



Ação Estrat. PPGI 

04 - Manter e criar 

de espaços para 

ampliação da 

visibilidade da 

produção científica 

nos Campus 

Governança / 

Transparência

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para 

promover o 

conhecimento 

sobre os projetos 

de pesquisas 

desenvolvidos no 

IFG.  6. Ampliar a 

divulgação sobre a 

possibilidade de 

proposição de 

projetos e núcleos 

de pesquisa 

pelos/as 

servidores/as 

técnico-

administrativos/as.

Ação Estrat. PPGI 

04 - Manter e criar 

de espaços para 

ampliação da 

visibilidade da 

produção científica 

nos Campus 

Governança / 

Transparência

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para 

promover o 

conhecimento 

sobre os projetos 

de pesquisas 

desenvolvidos no 

IFG. 7. 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.



Ação Estrat. PPGI 

04 - Manter e criar 

de espaços para 

ampliação da 

visibilidade da 

produção científica 

nos Campus 

Governança / 

Transparência

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para 

promover o 

conhecimento 

sobre os projetos 

de pesquisas 

desenvolvidos no 

IFG. 8. Estimular a 

seleção de 

estudantes 

pesquisadores por 

meio de editais 

amplamente 

divulgados nos 

canais oficiais de 

comunicação do 

IFG e dos câmpus.

Ação Estrat. PPGI 

04 - Manter e criar 

de espaços para 

ampliação da 

visibilidade da 

produção científica 

nos Campus 

Governança / 

Transparência

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para 

promover o 

conhecimento 

sobre os projetos 

de pesquisas 

desenvolvidos no 

IFG. 9. Estabelecer 

metodologias de 

reforço da 

divulgação de 

editais publicados, 

a fim de possibilitar 

maior credibilidade 

nos processos da 

instituição (Para 

GEPPEX e 

Comunicação 

Social)



Ação Estrat. OA. 01 

- Otimizar os 

processos e 

garantir os 

recursos e os meios 

disponíveis para 

reduzir o trabalho 

burocrático das 

coordenações de 

área/curso

Governança / 

Transparência

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para 

promover o 

conhecimento 

sobre os projetos 

de pesquisas 

desenvolvidos no 

IFG.10. Ampliar a 

divulgação da 

possibilidade de 

proposição dos 

projetos de ensino 

regulamentados 

pela Instrução 

Normativa PROEN 

N° 03 de 

06/09/2016, no 

âmbito dos 

Departamentos de 

Áreas Acadêmicas.

1.Incentivar os 

professores a 

ofertar projetos de 

ensinos

Todos DAA

1.1.Durante as 

reuniões de 

colegiado fomentar 

as possibilidades de 

oferta

Todos DAA



Meta 01 - Alcançar 

70% Eficiência 

Acadêmica

Governança / 

Transparência

Oferecer educação 

profissional, científica 

tecnológica, pública, gratuita, 

inclusiva e de qualidade 

socialmente referenciada em 

todos os níveis e modalidades 

(1)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para 

promover o 

conhecimento 

sobre os projetos 

de pesquisas 

desenvolvidos no 

IFG. 11. 

Acompanhar 

sistematicamente 

os projetos de 

ensino no sentido 

de a instituição ter 

subsídios para 

divulgar os projetos 

de ensino em 

desenvolvimento 

(Para 

Departamento de 

Áreas Acadêmicas e 

PROEN).

1. Acompanhar os 

projetos de ensino 

aprovados

Chefe de 

Departametno
DAA

1.1.Submeter ao 

CONDEP - Início e 

fim

Chefe de 

Departametno
DAA

1.2. Acompanhar do 

início ao fim

Chefe de 

Departametno
DAA

1.3 Divulgar os 

projetos de ensino 

aprovados

Comunicação 

Social
CCS



Governança / 

Transparência

Fomentar e ampliar a 

pesquisa, a transferência de 

tecnologias e de soluções 

inovadoras (6)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para 

promover o 

conhecimento 

sobre os projetos 

de pesquisas 

desenvolvidos no 

IFG.12. Distribuir os 

recursos destinados 

ao estímulo e ao 

desenvolvimento 

dos projetos de 

ensino por meio da 

publicação e ampla 

divulgação de 

editais.



Ação Estrat. Ext. 04 

- Fomentar, no 

mínimo, duas 

ações de extensão 

classificadas em 

Edital, com 

pagamento de 

bolsas com o 

orçamento do 

Câmpus

Governança / 

Transparência

Ampliar as ações de 

extensão, com foco no 

desenvolvimento regional e 

considerando os planos locais 

de extensão (4)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para o 

desenvolvimento 

da comunicação do 

IFG com a 

sociedade.13. 

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)



Meta 01 - Alcançar 

70% Eficiência 

Acadêmica

Governança / 

Transparência

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para o 

desenvolvimento 

da comunicação do 

IFG com a 

sociedade.15. 

Reforçar para 

os/as estudantes, 

no cotidiano 

escolar/acadêmico

,sobre a 

importância da 

busca ativa de 

informações nos 

canais oficiais do 

IFG.

APPU 01 - 
Governança / 

Transparência

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para o 

desenvolvimento 

da comunicação do 

IFG com a 

sociedade.17. 

Desenvolver 

Campanha 

Institucional 

contínua, que 

mobilize a 

comunidade a 

buscar a 

informação nos 

canais de 

comunicação 

institucionais, 

mostrando aos 

envolvidos sua 

coresponsabilidade 

para uma 

comunicação 

efetiva.



APPU 01 - 
Governança/ 

Transparência

Promover um espaço 

educacional democrático que 

garanta a participação de 

toda a comunidade interna e 

externa  (12)

PDI19/23

Sugestões da 

CPA2019 para o 

desenvolvimento 

da comunicação do 

IFG com a 

sociedade 18. 

Possibilitar o acesso 

ao canal da 

Ouvidoria por meio 

de QR Code e 

distribuí-los em 

todos os Câmpus e 

diversos setores.












