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PLANO DE AÇÕES PARA 2017 – 2021 

PROPOSTAS ACADÊMICAS, PEDAGÓGICAS, DE PESQUISA E EXTENSÃO E ADMINISTRATIVAS. 

 

  OBJETIVO GERAL DA GESTÃO:

 
Elaborar o Planejamento Estratégico para os próximos quatro anos, considerando o horizonte das mudanças 
sócio-econômico-culturais em curso no município, na região, no país e no mundo. Será um trabalho coletivo e 
dinâmico, envolvendo toda a comunidade do Campus para estabelecer e revisar as ênfases e prioridades com que 
serão executadas as seguintes propostas e outras que venham e emergir.  

AÇÕES ACADÊMICAS E PEDAGÓGICAS 2017 – 2021 

 

• Fomentar a melhoria contínua dos processos de ensino-aprendizagem, de modo a dar condições para que 
os Estudantes estejam mais preparados para a vida acadêmica e profissional; 
• Melhorar a sincronização entre as Coordenadorias de Cursos e o Setor de Gestão Pedagógica com definição 
clara das demandas de cada Setor; 
• Fazer levantamento de demanda para a abertura de novos cursos; 
• Incentivar a criação de cursos FIC de “Iniciação Científica” e outros para inserir os estudantes em projetos 
de pesquisa e promover parcerias com outras Instituições; 
• Implantar ações que visem à prevenção da repetência e à contenção da evasão escolar de todos os cursos; 
• Insistir na contratação de Profissional de Psicologia; 
• Elaborar Projeto relacionado à Qualidade de Vida Acadêmica e Profissional, voltado para preservar e 
cultivar a saúde física e emocional dos servidores e dos alunos, incluindo atividades físicas, lazer e ações de 
prevenção e tratamento em relação à bullyng, assédios, uso de drogas e doenças em geral; 
• Incentivar o uso de materiais informacionais digitais, inclusive com a assinatura de bases de dados de livros 
e periódicos; 
• Implantar ações específicas visando à valorização dos Docentes, Técnicos Administrativos e dos Discentes 
(cursos integrados, técnicos, superior e pós-graduação); 
• Possibilitar a atuação de TAEs como professores voluntários nas respectivas áreas de formação, bem como 
destinar carga horária àqueles interessados em desenvolver projetos de pesquisa e extensão; 
• Incentivar a criação de Empresa Júnior do curso de Engenharia Ambiental; 
• Convidar empresas e/ou profissionais competentes para encontros estimulem os alunos ao contato direto 
com os campos profissionais de nosso interesse; 
• Apoiar e ampliar o “Projeto Aprender”; 
• Apoiar as atividades culturais desenvolvidas pela Coordenadoria de Biblioteca, como Exposições Artísticas, 
Noite Literária e a Semana da Biblioteca; 
• Apoiar a realização do I Colóquio de Educação do Caparaó. 

 

AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2017 – 2021 

 
• Elaboração de Projeto e implantação de Mestrado Profissional em Meio Ambiente; 
• Ofertar de novos cursos de pós-graduação; 
• Intensificar as divulgações das ações de pesquisa, ensino e extensão, visando aumento da nossa visibilidade 
e valor perante a sociedade; 
• Aumentar a captação de recursos em órgãos de fomento à pesquisa (CNPq, Capes e Fapes);  
• Executar Projetos de Extensão dedicados a áreas carentes no Campus e na cidade, tais como temas em 
Psicologia, e a prática de Esportes e Lazer; 



• Apoiar o planejamento e a execução de eventos de resgate da cultura local, em parceria com a 
comunidade; 
• Fortalecer a “Feira do Conhecimento Científico, Tecnológico e Cultural do Caparaó – FECITEC”, por meio de 
parcerias; 
• Retomar o funcionamento do Núcleo Incubador de empreendimentos; 
• Intensificar a criação de parcerias com instituições públicas e/ou privadas, locais, regionais, nacionais e 
internacionais, ampliando a oferta de estágios e o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão; 
• Incentivar os Servidores para a participação em projetos de pesquisa e extensão; 
• Apoiar, em parceria com o Executivo e o Legislativo municipais, a elaboração de Projeto de Lei para a 
instituição oficial do Horto Florestal de Ibatiba; 
• Incrementar as oportunidades de prestação de assistência técnica e troca de experiências nas áreas de 
atuação do Campus com o envolvimento de mais alunos; 
• Implantar Laboratório de análise de água e solos para atender o público interno e externo; 
• Firmar mais parcerias com os municípios vizinhos para orientação de ações demandadas; 
• Estudar formas de contarmos com Cursos promovidos por outras Instituições voltados para o 
aperfeiçoamento das relações interpessoais; 
• Consolidação do aditivo ao convênio de “Mestrado em Gestão Pública” com a UFES; 
• Ampliação e aperfeiçoamento do Edital Interno para auxílio aos servidores à capacitação e participação em 
eventos técnicos e científicos. 

 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS 2017 - 2021 

 
• Promover reuniões de planejamento com o corpo docente e TAEs para a discussão das decisões em curso, e 
encaminhamento das ações futuras; 
• Investir na melhoria do clima organizacional, aperfeiçoando a qualidade da interações interpessoais, de 
modo que todos se conscientizem de sua importância para o crescimento e fortalecimento da instituição; 
• Melhorar a eficiência da comunicação e transparência de todos os atos administrativos praticados, através 
dos vários meios de comunicação internos; 
• Levantar regularmente críticas e sugestões, seja nas reuniões, seja em todos os canais de comunicação 
buscando sempre o aperfeiçoamento nas atividades prestadas pelo Campus; 
• Elaboração de critérios objetivos para os pedidos de Remoção, Redistribuição e Capacitação; 
• Promover ações tais como a efetiva seleção, reciclagem e tratamento do lixo da Instituição, a implantação 
de um sistema de captação e reuso das águas pluviais, e outras, de modo que o Campus transmita 
concretamente o espírito do que vem ensinando em seus cursos; 
• Contratação de Projeto para a construção da nova biblioteca e investimento inicial de R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais) no seu acervo Bibliográfico e na modernização do setor; 
• Estruturação da Coordenadoria de Tecnologia, Informação e comunicação, ampliando o seu espaço físico, 
investindo em capacitação voltada para novos sistemas capazes de aperfeiçoar e baratear os seus serviços, e 
buscando meios de ampliar o seu funcionamento nos três turnos; 
• Construção do segundo bloco acadêmico na nova área do Campus; 
• Criação de um espaço para eventos sociais para a comunidade interna do Campus Ibatiba; 
• Implantação de um laboratório de silvicultura; 
• Construção de uma Unidade Geradora Fotovoltaica para a geração de energia solar; 
• Apoio à estruturação do Grêmio Estudantil incentivando suas atividades e oferecendo uma sala adequada; 
• Aquisição de instrumentos musicais a partir de projetos específicos de Alunos e Servidores; 
• Aquisição de armários, fornos micro-ondas e geladeiras para os Estudantes; 
• Investimento de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) na reforma dos telhados dos prédios 
acadêmico e administrativo; 
• Investimento de aproximadamente, R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em mobiliários para as novas 
salas; 
• Investimento de aproximadamente, R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais) em material esportivo, 
garantindo a aquisição de equipamentos necessários ao setor de Educação Física, notadamente novas mesas 
para Tênis de Mesa e Tabela de Basquete;  
• Estudar como incrementar um sistema de automação para gerenciar o uso dos recursos (energia elétrica e 
água); 
• Realização de cursos nas áreas de licitação e contratos para públicos interno e externo (fornecedores); 
• Realizar treinamentos para recepcionistas terceirizados com ênfase no atendimento ao público; 
• Desenvolver uma nova política de acolhimento e ambientação para os novos Servidores e Estudantes. 


