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1 APRESENTAÇÃO

O Plano de Ação 2021 do IFMA, Campus Timon, consiste em um instrumento de

gestão acadêmica e administrativa, de planejamento e controle, que permite o direcionamento

de decisões conforme as diretrizes do IFMA, bem como a avaliação e o acompanhamento do

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023.

O processo de elaboração deste Plano de Ação foi coordenado pela Coordenadoria

de Apoio e Pesquisa Institucional (CAPI) e elaborado com o apoio de demais setores.

Tendo como parâmetros o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023,

o Projeto Político Pedagógico (PPP) e demais regulamentações das políticas institucionais de

ensino, pesquisa e extensão, o presente documento busca estabelecer um conjunto de ações

que possuem a finalidade de alcançar a excelência da prestação de serviços prestados pela

Instituição de Ensino, apesar do cenário atual brasileiro, que reflete em uma maior limitação de

recursos, afetando diretamente a capacidade da gestão de responder às demandas institucionais

e da comunidade.

Nesse contexto, conforme PDI 2019-2023, o Plano de Ação 2021 do IFMA - Campus

Timon busca ressaltar a posição estratégica do planejamento e sua importância a nível de

Campus do IFMA, mediante a participação de todos os sujeitos envolvidos, considerando,

principalmente, ações focadas na manutenção e custeio e na captação de recursos externos e

parcerias institucionais, de modo a preservar a qualidade dos serviços prestados.
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2 OBJETIVO

Este documento tem por finalidade estabelecer o Plano de Ação 2021 do IFMA -

Campus Timon em atendimento às Resoluções CONSUP Nº 124, de 10 de dezembro de 2018 e

Nº 067, de 30 de setembro de 2019, bem como instituir meios de avaliação e acompanhamento

do PDI 2019-2023.

3 METODOLOGIA APLICADA

3.1 Equipe de elaboração

Todos os setores do IFMA, Campus Timon, elaboraram ações atinentes ao seu

trabalho. Todo o processo ocorreu sob a coordenação da CAPI.

3.2 Elaboração do PAA 2020

3.2.1 Instrumentos de coleta de dados

Para a inserção das ações institucionais do exercício de 2021, foi utilizada planilha,

elaborada através do GoogleDocs, baseada na metodologia 5W2H, que estabelece os seguintes

questionamentos: What? (O que deve ser feito?), Why? (Por que deve ser implementado?),

Where? (Onde deve ser executado?), When? (Quando deve ser implementado?), Who? (Quem

é o responsável pela ação?), How? (Como deve ser conduzido?) e How Much? (Quanto vai

custar a implementação?). A planilha supra foi compartilhada para as chefias de setores

administrativos e/ou presidências de núcleos e comissões para que pudessem contribuir com o

presente Plano de Ação.

Seguindo o mesmo raciocínio de elaboração da planilha anteriormente citada, foi

elaborado formulário eletrônico através do GoogleDocs para envio de propostas por demais

servidores, discentes da Instituição e comunidade externa, de modo a garantir a participação de

todos os sujeitos envolvidos no processo. As propostas recebidas via formulário eletrônico foram

encaminhadas para análise de viabilidade de execução no exercício de 2021 para chefias de
5



setores administrativos e/ou presidências de núcleos e comissões que teriam maior relação

quanto às mesmas, e posterior inserção dessas ações (de forma parcial ou integral) na planilha,

caso sejam validadas.

4 ORÇAMENTO DO IFMA - CAMPUS TIMON

Para o ano de 2021 teremos um decréscimo de orçamento na casa de 11% em

relação ao ano de 2020 e de 31% em relação ao ano de 2019. Conforme demonstrado na figura

abaixo:

Quadro 1: Evolução orçamentária

Fonte: DAP, 2021.

De modo a melhor planejar as ações relativas ao exercício de 2021, faz-se

necessário o conhecimento do orçamento disponibilizado para o IFMA - Campus Timon, de

modo a adequar o plano de ações à realidade do Campus e torná-lo o mais tangível possível. O

orçamento previsto do Campus (R$ 1.773.067,01) está atualmente dividido em dois tipos, o

custeio (R$ 1.408.555,50) e o orçamento para assistência estudantil (R$ 364.511,51).

5 AÇÕES INSTITUCIONAIS 2020

As ações previstas para o exercício de 2021 seguem, conforme o Apêndice I.
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6 MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

Ao final do ano, serão verificadas as ações realizadas pelos setores, classificando-as

como concluídas (com ou sem atraso) ou não concluídas.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente PAA se constitui em um importante instrumento de planejamento das

atividades a serem executadas no Campus Timon nos âmbitos acadêmicos e de gestão, bem

como de avaliação e acompanhamento do PDI 2019-2023. Entende-se que se torna

indispensável para os futuros planos de ação institucionais maior envolvimento de todos os

atores institucionais em seu processo de elaboração e, não menos importante, de execução.
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