
Açõ es Realizadas 
 

Apresento, a seguir, para conhecimento da comunidade acadêmica do IFG-Câmpus 

Itumbiara, algumas das realizações previstas no Plano de Trabalho e Gestão para o 

período de 2016/2-2018/ e que foram executadas na referida gestão: 

 

PLANO DE TRABALHO – 2016/2 a 2018/1 

ALGUMAS DAS REALIZAÇÕES PREVISTAS E EXECUTADAS 

Acadêmicas /Administrativa 

 Criação do KIT-Docente na plataforma Moodle para facilitar a disponibilização 

de documentos e orientações aos docentes, e consequentemente padronizar formulários e 

procedimentos; 

 Controle de ponto técnico, docentes e coordenadores; 

 Adoção do novo modelo de plano de ensino; 

 Intervenções Ensino-aprendizagem, com mediação de problemas professor/aluno; 

 Funcionamento do Departamento de Áreas Acadêmicas nos três períodos diários; 

 Viabilização de visitas técnicas em acordo com as normas vigentes, Apesar da 

falta de recursos, houve aumento no número de visitas técnicas principalmente em visitas 

próximas e em Itumbiara.; 

 As avaliações do MEC que ocorreram no Câmpus mostraram a importância da 

participação dos docentes nestas avaliações, onde os cursos de Licenciatura em Química 

e Engenharia Elétrica obtiveram conceito 4, numa escala de 0 a 5;  

 Durante esta gestão com total apoio do departamento, ocorreu a oferta da pós-

graduação Lato Sensu em Fontes Renováveis de Energia a partir de 2016-2, e agora para 

2017-2 com todo o apoio do Departamento está previsto a abertura da Especialização lato 

Sensu em Ensino de Ciências e Matemática; 

 Constante apoio do Departamento, a comissão de permanência e êxito e além das 

ações do apoio ao ensino para evitar a evasão escolar; 

 Os processos estão tramitando dentro do prazo e com transparência via SUAP; 

 Apoio ao café solidário (projeto de ensino), proposto no nosso Câmpus até a 

implantação do refeitório em 2017; 



 Apoio a projetos como violão no campus e Coral; 

 

Almoxarifado e Laboratórios da Indústria: 

 Criação do almoxarifado da indústria para guardar equipamentos de pequeno porte 

e reduzir a perda de materiais e equipamentos; 

 Contratação de estagiário em função da saída do outro técnico, para garantir o 

funcionamento do setor; 

 Criação de e-mail instituição e reservas via SUAP; 

 Elaboração de procedimentos para reserva e utilização dos laboratórios; 

 Foi estabelecido um sistema mais rígido de controle de equipamentos. Todos os 

itens de pequeno porte foram concentrados no almoxarifado e somente podem ser 

utilizados perante o preenchimento da Ficha de Controle de Equipamentos, 

responsabilizando o servidor pelo mesmo. Com isso procurávamos diminuir a incidência 

de desaparecimento dos equipamentos.  

 As salas dos laboratórios foram cadastradas no SUAP para agendamento de aulas 

e reservas. Essa medida buscou diminuir conflitos de horários de aulas de professores e 

melhor organização em geral.  

 Estabelecida a necessariedade do preenchimento de Controle de Chaves para os 

servidores acessarem os ambientes dos laboratórios. 

 

Apoio ao discente 

 Elaborado um horário de atendimento das 07 às 21h, para ampliar o atendimento 

aos alunos, pais e professores; 

 Criação do formulário de encaminhamento de alunos para fazer os devidos 

registros das ocorrências acadêmicas; 

 Conscientização dos docentes acerca da importância do trabalho deste setor; 

 Orientação aos docentes sobre os tipos de atendimentos prestados e como 

identificar situações de stress, depressão, Bullying entre outras. 

 Acolhimento dos alunos calouros; 

 Realização de reuniões periódicas com pais de alunos e o apoio ao discente tem 

mantido contato com os pais de maneira sistemática por meio de telefone e emails; 

 Aumento do número de atendimentos pedagógicos e psicológicos; 



 Por meio de convocação ocorreu o aumento da participação dos professores nos 

conselhos de classes conforme prevê as normas. 

 

Assistência Social 

 Solicitação de reorganização do horário de atendimento do setor de assistência 

social para contemplar os alunos dos cursos noturnos; 

 

Educação Física 

 Apoio as atividades esportivas e as participações em competições regionais, 

estaduais e nacionais; 

 

Biblioteca 

 Solicitação de ampliação do horário de atendimento da biblioteca para as 22h para 

atender os alunos dos cursos noturnos; 

 

Laboratório de Física 

 Apoio e incentivo aos docentes da área para reorganização do espaço físico; 

 Espaço Reorganizado. 

 

Laboratório de Matemática: 

 Apoio e incentivo aos docentes da área para o projeto de reativação do laboratório 

de matemática; 

 Reativação do laboratório de matemática. 

 

Laboratórios de Química: 

 Alteração do horário de funcionamento para 09h as 21h, para atender os alunos 

dos cursos noturnos; 

 Apoio para Aprovação da norma do laboratório de Química; 

 Reorganização do laboratório de tratamento de água e efluentes, que estava sendo 

usado como almoxarifado; 

 Implantação do almoxarifado de reagentes e embaixo das bancadas; 



 Criação de e-mail instituição e adoção de procedimento de reservas via SUAP; 

 Mudança do segredo das chaves para restringir e controlar o acesso ao setor; 

 Acompanhamento do uso dos laboratórios. 

 

Núcleos de Pesquisas 

 Apoio aos Núcleos de Pesquisa do Câmpus Itumbiara; 

 Apoio a Reestruturação dos layouts dos Núcleos de pesquisas, com as alterações 

de salas entre os Núcleos de pesquisa NUPSOL e NUPMAQ e o PET; 

 E a liberação de uma nova sala para o Núcleo de pesquisas NUPEQUI, 

compartilhando a mesma com o PIBID; 

 

Recursos Didáticos 

 Mudança do setor recursos didáticos para o departamento objetivando o melhor 

atendimento e prestação de serviços aos docentes; 

 Controle efetivo das impressões objetivando a redução dos gastos com papel e 

contrato de reprografia, sem prejuízo ao ensino; 

 Estabelecida a Norma Interna NI-201 do setor de Recursos Didáticos; 

 Controle de chaves reservas do bloco 100, devido a carência de Técnico no Setor; 

 

Obs: Durante este período de também, O Instituto Federal Câmpus Itumbiara no ano 

2017, obteve o 1º Lugar entre as escolas públicas do Estado de Goiás nas notas do 

Enem, e o 1º lugar geral na cidade de Itumbiara, envolvendo as escolas públicas e 

privadas da cidade, o que é motivo de orgulho para a comunidade acadêmica do 

Câmpus. 
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