ENSINO

Ensino

Ação Descrição
Valor Orçado (R$)
Oferecer curso de aperfeiçoamento para professores
1
de Matemática da rede pública municipal
Promover formação continuada em educação
2
profissional
Promover formação continuada em Educação
3
Inclusiva
Promover formação continuada em Educação de
4
Jovens e Adultos
Reformular o projeto do Curso de Licenciatura em
5
Química
Reformular o projeto do Curso de Tecnologia de
6
Alimentos
Garantir participação de pessoal externo para
7
R$ 12.000,00
realização do processo seletivo
Disponibilizar diárias e passagens para a execução das
8
R$ 30.000,00
ações para o Desenvolvimento Educacional
Organizar e garantir as condições adequadas para o
9
início do curso de Bacharelado em Administração
Elaborar e encaminhar proposta de montagem de sala
10
de Atendimento Educacional Especializado
Encaminhar o Plano de permanência e êxito para
11
apreciação do CONDIR
Encaminhar para apreciação do CONDIR o Projeto
12
Político Pedagógico do Campus
Elaborar e encaminhar para apreciação do CONDIR
13 normas gerais para TCC dos cursos de graduação e
pós-graduação
Promover a assistência e fornecimento auxílio para os
14 alunos a serem atendidos nas políticas da Assistência
R$ 397.530,08
Estudantil
Promover o efetivo funcionamento do Comitê de
15 Avaliação e Acompanhamento da Política de
Assistência Estudantil
16 Realizar o II Workshop de Inclusão e Diversidade
Fortalecer a atuação dos colegiados dos cursos
17 superiores através da organização das rotinas
administrativas
Organizar e direcionar a organização dos cursos
18 superiores com base no instrumento de avaliação dos
Cursos utilizado pelo INEP
Elaborar e publicar um Manual de procedimentos
19
acadêmicos
Definir as diretrizes para a organização e submissão de
20
projetos de ensino
Promover curso de formação de líderes para os líderes
21
de turma e integrantes do Grêmio
Implementar estratégias para o acompanhamento
22 pedagógico e nivelamento de conhecimentos dos
estudantes
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23
24
25
26

Manutenção dos sistemas da biblioteca e QAcadêmico
Criar mecanismos para o acompanhamento da
frequência de alunos e execução dos planos de ensino
pelas Coordenações de Curso
Promover a atualização dos manuais do aluno e do
docente
Implementar programa de orientação nutricional,
sexual, de saúde, psicológica e profissional aos
estudantes

R$ 11.000,00

R$ 450.530,08

Ensino
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PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Ação
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

Pesquisa,
Pós-Graduação
e Inovação

16
17

Descrição
Realizar o Seminário de Iniciação Científica e
Extensão do Campus junto a SNCT
Publicar Caderno de Pesquisa e Extensão do Campus
com as informações dos projetos desenvolvidos no
Campus no ano de 2018
Incentivar a participação de estudantes para
apresentação de trabalhos em Congressos e
Seminários e outros Eventos Científicos
Incentivar a participação de pesquisadores para
apresentação de trabalhos em eventos Científicos e
Tecnológicos com pagamento de inscrição
Disponibilizar diárias e passagens para pesquisadores
em eventos de Científicos e Tecnológicos
Incentivar a captação de recursos externos para
apoio a execução de projetos
Incentivar a criação de Grupos de Pesquisa
Promover curso de elaboração de projeto de
pesquisa e captação de recursos externos
Promover a divulgação e orientação aos
pesquisadores sobre editais lançados pelo IFMA e
agências de fomento
Incentivar a ampliação da produção científica e
tecnológica dos grupos de pesquisa, tendo como
parâmetro os indexadores definidos pela CAPES
Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada
focada nas linhas de atuação dos câmpus,
associada à demanda e pertinência regional
Estimular e fomentar a publicação de trabalhos
acadêmicos
Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada
focada nas linhas de atuação dos câmpus,
associada à demanda e pertinência regional
Reformular o Projeto do Curso de Especialização em
Meio Ambiente Aplicado ao Ensino de Ciências
Reformular o Projeto do Curso de Especialização em
Controle de Qualidade em Alimentos
Coordenar
o
processo
de
elaboração,
implementação e aprovação de proposta de Cursos
de Especialização Lato Senso na modalidade EAD
Garantir o funcionamento das coordenações dos
cursos de pós-graduação

Valor Orçado (R$)

R$ 2.500,00

R$ 3.000,00
R$ 14.000,00

R$ 5.000,00

R$ 9.664,80
R$ 34.164,80
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EXTENSÃO
Ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Descrição
Apoiar a realização de eventos acadêmicos e científicos
Apoiar a realização de eventos artísticos e culturais
Apoiar a realização de cursos de extensão
Apoiar a realização de outras ações de extensão
Incentivar a Participação de estudantes em visitas técnicas
Incentivar a realização de visitas técnicas pelos docentes
Incentivar a participação de estudantes em ações de
extensão (bolsa)
Apoiar e aumentar em pelo menos 10% o número de ações
de extensão cadastradas nos editais internos
Avaliar os a efetividade dos convênios de benefícios para
alunos e servidores
Ampliar os convênios de benefícios para alunos e servidores
com base em pesquisa prévia de opinião
Realizar pelo menos 2 (duas) parcerias para realização de
cooperação técnica com empresas e entidades da região
Realizar pelo menos 2 (dois) convênios com empresas Locais
com vistas na inserção dos estudantes
Encaminhar para o CONSUP a proposta de criação de
empresa júnior no âmbitos dos cursos superiores
Promover divulgação permanente dos Convênios de
Benefícios Existentes
Promover curso de elaboração de projetos de extensão
Incentivar a participação de servidores e estudantes em
ações de internacionalização
Ofertar curso no âmbito do programa Mulheres Mil
Promover campanha para cadastro e coleta de informações
sobre egressos do Campus
Buscar oportunidades de emprego e estágio aos educandos
e egressos
Publicar Edital para estagio no Campus

Valor Orçado (R$)
R$ 15.000,00
R$ 17.500,00
R$ 10.000,00
R$ 12.500,00
R$ 12.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00

R$ 77.000,00

Extensão
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Descrição
Incentivar servidores na participação em ações de
capacitação alinhados a necessidade institucional
Disponibilizar diárias e passagens para servidores em ações
de capacitação
Incentivar servidores a realizarem cursos de língua
estrangeira
Incentivar a qualificação de servidores em cursos de
especialização
Regulamentar os critérios e procedimentos para realização
de cursos de capacitação
Realizar reformas e manutenções no Campus
Implantar sistema de telefonia voip
Adquirir material de processamento de dados
Planejar e elaborar o plano anual de capacitação de
servidores do Campus
Realizar ações voltadas a qualidade de vida do servidor
Atualização Geral do Site do Campus
Elaborar e aplicar questionário de avaliação da instituição e
da gestão para estudantes
Garantir o pleno funcionamento da CPA
Implementar 100% dos documentos emitidos pelo Campus
na forma eletrônica

Valor Orçado (R$)
R$ 10.000,00
R$ 8.000,00
R$ 7.200,00
R$ 4.800,00

R$ 100.000,00
R$ 10.000,00

R$ 25.000,00

R$ 165.000,00

Desenvolvimento
Institucional
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ADMINISTRAÇÃO

Administração

Ação
Descrição
Valor Orçado (R$)
1 Implantar o Programa A3P no Campus
Aplicar o Plano de acompanhamento e manutenção predial
2
do Campus
3 Elaborar e implantar o Plano de Eficiência Energética
4 Adquirir Combustível para os veículos do Campus
R$ 20.000,00
Adquirir materiais de consumo diversos para as atividades
5
R$ 40.000,00
administrativas e pedagógicas
6 Adquirir material de consumo para distribuição gratuita
R$ 5.000,00
7 Realizar serviços de manutenção de veículos
R$ 20.000,00
8 Garantir o fornecimento de energia elétrica
R$ 305.841,70
9 Garantir o serviço de telefonia Fixa
R$ 4.200,00
10 Garantir a segurança do Campus
R$ 363.361,70
11 Garantir a limpeza e conservação do Campus
R$ 171.396,60
12 Pagar obrigações tributárias e contributivas
R$ 7.000,00
13 Realizar publicações oficiais (D.O.U e EBC)
R$ 15.000,00
14 Realizar o processo licitatório do complexo esportivo
15 Contratar serviço de motorista
R$ 70.000,00
16 Contratar serviço de pessoa jurídica para serviços diversos
R$ 76.000,00
Disponibilizar diárias e passagens para execução de ações do
17
R$ 34.000,00
planejamento e gestão
Garantir a restituição de passagens rodoviárias em viagens
18
R$ 5.000,00
de servidores a serviço
Disponibilizar diárias e passagens para membros externos no
19
R$ 2.000,00
Conselho Diretor
Disponibilizar diárias e passagens para colaboradores
20
R$ 3.000,00
externos
Garantir o pagamento de servidores em atividades de cursos
21
R$ 8.335,20
e concursos realizados pelo Campus
Garantir a contratação de serviços de pessoas físicas para
22
R$ 15.000,00
atender demandas institucionais
23 Manter a locação de máquinas copiadoras
R$ 20.000,00
24 Contratar a manutenção de aparelhos de ar condicionado
R$ 35.000,00
25 Contratar serviço de transporte rodoviário com motorista
26 Realizar processo de Cessão de uso do espaço da cantina
R$ 1.220.135,20
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