
Nº EXERCÍCIO AÇÃO ETAPAS JUSTIFICATIVA SETOR-ALVO DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO RESPONSÁVEIS CUSTO 

NECESSÁRIO OBSERVAÇÕES

1 2021
Executar atividades de preparo e 
despacho de expediente da 
Diretoria-Geral

1 - Acompanhar, receber e encaminhar os processos (físicos e eletrônicos) via 
SUAP e e-mail direcionados ao GAB-TMN

Dar celeridade aos encaminhamentos de 
processos e e-mail enviados ao GAB-TMN

GAB-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Servidora SIAPE 

1664793
- -

2 2021

Atender as demandas da 
comunidade interna e externa, 
encaminhadas ao GAB-TMN, com 
presteza e cordialidade

1 - Fazer os agendamentos
2 - Encaminhar as demandas para o Diretor-Geral
3 - Realizar os atendimentos demandados à Chefia de Gabinete

Responder a comunidade interna e externa 
ao solicitar informações ou atendimento do 
GAB-TMN

GAB-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Servidora SIAPE 

1664794
- -

3 2021

Manter controle dos documentos 
da Diretoria-Geral de forma 
organizada e disponível para 
consulta rápida, quando necessário 

1 - Organizar documentos do GAB-TMN por ordem de datas
2 - Manter o controle dos arquivos da Direção-Geral

Deixar os documentos organizados e 
disponívies para a Direção-Geral e 
comunidade escolar

GAB-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Servidora SIAPE 

1664795
- -

4 2021

Manter comunicação com todos os 
setores do Campus Timon, visando 
contribuir com a Direção-Geral 
para um trabalho democrático, 
transparente e integrado com 
todos os servidores do Campus

1 - Encaminhar as solicitações direcionadas para a Direção-Geral com o fim 
de melhorar os serviços prestados pelo Campus Timon e a integração do 
trabalho da equipe gestora e servidores

Integrar o trabalho da equipe gestora e 
servidores em geral visando fortalecer os 
princípios de democracia e transparência

GAB-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Servidora SIAPE 

1664796
- -

5 2021

Instituir Comissão de trabalho para 
elaboração de fluxo básico de 
processos internos no âmbito do 
Campus Timon 

1- Instituir comissão de trabalho
2- Construir o trabalho com a contribuição de todos os setores
3 - Ao finalizar, tornar público e acessível a todos os servidores do Campus 
Timon 

Dar celeridade e uniformidade ao trâmite 
dos processos no âmbito do Campus Timon

GAB-TMN 01.03.2021 01.04.2021
Servidora SIAPE 

1664797
- -

6 2021
Adequar a sala da CTIC para 
manutenção de computadores

1 - Confirmar com a DAP a inclusão desta demanda na reforma do prédio
2 - Acompanhar o andamento da reforma para inclusão da bancada de 
manutenção na sala da CTIC

Há a necessidade de inclusão de um ponto 
hidráulico e pia na sala da CTIC, além da 
instalação de escada tipo marinheiro na 
parede lateral da sala ao lado do prédio da 
biblioteca

CTIC-TMN 01.04.2021 31.10.2021 DAP; CTIC
Levantamento de 

custos a ser realizado 
pela DAP

-

7 2021 Adquirir material de consumo de TI

1 - Levantamento de demandas de 2021
2 - Especificação dos itens
3 - Preparação do projeto de compra
4 - Encaminhamento do processo de compra

Materiais necessários para manter em 
funcionamento atividades básicas 
administrativas, como manutenção de 
computadores, por exemplo

CTIC-TMN 02.03.2021 31/09/2021 CTIC Definido do PGC 2021 -

8 2021 Adquirir material permanente de TI

1 - Participação em processos sistêmicos já em andamento (Compra de 
computadores registrada em 2019, ainda não executada pela reitoria);
2 - Elaboração de estudos de viabilidade
3 - Especificação de documentos necessários para compra localmente (por 
aquisição)
4 - Aquisição mínima local de computadores para suprir demanda 
emergencial, enquanto a demanda sistêmica não é efetivada (10 máquinas);
5 - Aquisição de conversores de mídia
6 - Aquisição de licenças de uso em computadores servidores
7 - Aquisição de autotransformadores
8 - Aquisição de roteadores sem fio

O Campus Timon necessita de renovação do 
parque computacional e melhoria da 
infraestrutura de rede lógica. Foram 
realizadas as seguintes aquisições de 
computadores de mesa até o momento, a 
saber: 1) 2011 - 90; 2) 2014 - 20 ; 2018 - 10. 
Para tanto, os seguintes itens são 
necessários, dentre outros:

1 - Compra de computadores para suprir 
necessidades administrativas
2 - Compra de conversores de mídia para 
melhoria da rede lógica
3 - Compra de autotransformadores para 
uso com impressoras próprias do campus
4 - Aquisição de licença de computadores 
servidores em uso no campus

CTIC-TMN 02.03.2021 31.12.2021
DIGTI; CTIC

Definido do PGC 2021 -

9 2021

Ampliar e Melhorar a 
disponibilidade da cobertura da 
rede sem fio (Wi-Fi), em todas as 
áreas

1 - Realizar testes com a rede atual
2 - Verificar a demanda por número de servidores por setor
3 - Redistribuir melhor roteadores existentes
4 - Instalar novos roteadores (de possível compra a ser realizada)

Fornecer melhor cobertura da rede Wi-Fi 
no campus

CTIC-TMN 04.01.2021 31.12.2021 CTIC Definido do PGC 2021 -

10 2021
Atualizar software do computador 
servidor da CTIC-TMN

1 - Verificar compatibilidade do novo software (sistema operacional) com os 
sistemas locais em uso no campus Timon
2 - Determinar o software a ser instalado
3 - Executar testes de compatibilidade com versões de software em java
4 - Executar testes de compatibilidade com versões de software em perl
5 - Executar testes de compatibilidade com versões de software em php
6 - Migrar estrutura de backups e agendamentos
7 - Migrar a estrutura da página inicial do site local
8 - Efetivar migração do servidor
9 - Executar testes finais

Medida de segurança devido a expiração de 
serviços da solução anterior e evitar 
probelma com software defasado e sem 
suporte nas ações do campus

CTIC-TMN 04.01.2021 01.04.2021
DIGTI; CTIC

- -
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11 2021
Atualizar todos os computadores 
institucionais do Campus Timon 
para Windows 10

Para cada estação (máquina):
1 - Realizar orientação ao usuário sobre a atualização e programação do 
procedimento
2 - Programar limpeza do computador
3 - Programar atualização
4 - Realizar orientação sobre backup ao usuário

Atividade para manter a segurança lógica 
no uso de computadores e da rede local

CTIC-TMN 03.03.2021 31.08.2021 CTIC - -

12 2021

Configurar roteadores WiFi do 
IFMA-Timon para possibilitar a 
implantação do EDUROAM, 
proposto pela DIGTI no PDTIC 
2019-2023

A definir
Proporcionar autenticação Wi-Fi facilitada 
para visitantes que possuam login no 
sistema EDUROAM

CTIC-TMN 06.08.2021 31.12.2021 CTIC - -

13 2021
Recomendar contratação ou 
renovação de serviço de 
outsourcing de Impressão

1 - Realizar relatório de contrato de outsourcing de impressão
2 - Fazer estudo de viabilidade da contratação
3 - Submeter à gestão os dados para a decisão de participação em processo 
sistêmico ou execução de processo local

Fornecer informações para possível aditivo 
do contrato atual ou para a nova 
contratação a ser realizada ainda em 2020, 
a ser definido se localmente ou por adesão 
a processo sistêmico

CTIC-TMN 15.08.2021 15.11.2021 CTIC - -

14 2021
Executar a manutenção preventiva 
da rede lógica do Campus Timon

A definir
Trabalhar para melhorar a disponibilidade e 
monitoramento da rede e evitar problemas 
de desempenho

CTIC-TMN 01.06.2021 30.10.2021 CTIC Definido do PGC 2021 -

15 2021
Executar manutenção corretiva em 
pontos danificados da rede lógica

A definir
Melhorar a disponibilidade de pontos de 
rede cabeada para diminuir o uso dos 
roteadores Wi-Fi

CTIC-TMN 01.06.2021 30.10.2021 CTIC A definir -

16 2021
Executar projeto de capacitação de 
servidores de TI para 2020

A definir
Capacitar os servidores de TI a executar as 
ações para 2020 e dar sustentação para a 
efetivação das metas para 2021

CTIC-TMN 25.01.2021 01.06.2021 CTIC - -

17 2021
Recuperar serviços de sistemas 
danificados por quedas de energia

A definir
Atividade necessária para todas as outras 
que envolvem melhoria da rede lógica no 
campus e acesso à Wi-Fi

CTIC-TMN 04.01.2021 03.04.2021 CTIC - -

18 2021

Manter o atendimento de 
chamados de suporte e a política 
de incentivo ao planejamento 
dessas ações pelos usuários do 
campus, quando possível

A definir

Capacitação permanente aos usuários de 
como utilizar a ferramenta de chamados no 
SUAP para ajudar no planejamento e 
execução das ações de tecnologia do 
campus

CTIC-TMN 04.01.2021 31.12.2021 CTIC - -

19 2021
Realizar serviço de recuperação do 
roteador wireless externo para 
conexão com o PoP-PI

A definir

O roteador citado fornece um link de 
backup no caso de falhas na fibra ótica que 
interliga o campus à Internet (link 
principal). Este serviço de backup encontra-
se inativo no momento.

CTIC-TMN 03.03.2021 01.08.2021 CTIC - -

20 2021
Acompanhar a execução do Plano 
de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) no exercício de 2021

1 - Acompanhar a execução do Plano de Ação 2021
2 - Elaborar Relatório de Gestão 2021 das atividades de pesquisa e de 
extensão institucional do IFMA, Campus Timon
3 - Elaborar outros instrumentos de acompanhamento de execução do PDI
4 - Elaborar relatório da ação

Em atendimento à Resolução CONSUP Nº 
124, de 10 de dezembro de 2018 e ao PDI 
2019-2020

CAPI-TMN 01.04.2021 20.12.2021 CAPI Não se aplica
Trata-se de uma ação contínua e 
tem  culminança no final do ano.

21 2021
Coordenar a elaboração do Plano 
de Ação 2022

1 - Solicitar à Direção Geral a formalização de comissão através de portaria
2 - Definir, junto à comissão, metodologia de elaboração do Plano de Ação 
2022
3 - Apresentar metodologia de elaboração do Plano de Ação 2022 à 
comunidade
4 - Coordenar a elaboração do Plano de Ação 2022
5 - Submeter o Plano de Ação 2022 ao Conselho Diretor (CONDIR) 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

CAPI-TMN 01.07.2021 30.09.2021 CAPI Não se aplica

1 - De acordo com o 
Planejamento Estratégico do 
Campus;
2 - Constituição da comissão com 
DERI, DPPGI e DDE, 
obrigatoriamente, e assessoria da 
DAP

22 2021

Elaborar Relatório de Gestão 2021 
das atividades de  extensão e 
pesquisa institucionais do IFMA, 
Campus Timon

1 - Solicitar à Direção Geral a formalização de comissão para elaboração do 
relatório através de portaria
2 - Coletar informações referentes à pesquisa e à extensão do IFMA, Campus 
Timon
3 - Elaborar o Relatório de Gestão 2021 das atividades de pesquisa e de 
extensão institucional do IFMA, Campus Timon, com discussão dos dados 
coletados
4 - Apresentar o Relatório de Gestão 2021 das atividades de pesquisa e de 
extensão institucional do IFMA, Campus Timon, à Direção Geral do Campus 
supra, mediante protocolização do documento

Em atendimento à Resolução CONSUP Nº 
124, de 10 de dezembro de 2018, bem 
como de avaliação e acompanhamento do 
PDI 2019-2023 em relação ao exercício de 
2019

CAPI-TMN 01.11.2021 20.12.2021 CAPI, DERI e DPPGI -
Constituição da comissão com 
DERI e DPPGI.



Nº EXERCÍCIO AÇÃO ETAPAS JUSTIFICATIVA SETOR-ALVO DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO RESPONSÁVEIS CUSTO 

NECESSÁRIO OBSERVAÇÕES

23 2021
Identificar e padronizar a 
tramitação de processos mais 
comuns do IFMA, Campus Timon

1 - Identificar processos já padronizados pela reitoria que envolvem os 
setores DE, DERI, DPPGI, DRCA e CAE do IFMA, Campus Timon
2 - Identificar processos tramitados (não inclusos no item 1) pelos setores: 
DE, DERI, DPPGI, DRCA e CAE do IFMA, Campus Timon
3 - Coletar informações por setor de acordo com os itens 1 e 2
4 - Desenvolver proposta de padronização em conjunto aos setores 
envolvidos
5 - Submeter a avaliação proposta de padronização ao CONDIR

Auxiliar na sistematização dos dados e 
informações a serem disponibilizados em 
nível interno e externo pela instituição, 
bem como prestar assistência direta e 
imediata ao Diretor-Geral na área de 
Desenvolvimento Institucional,  em 
atendimento à Resolução CONSUP Nº 124, 
de 10 de dezembro de 2018, Art. 272, 
incisos V e VIII

CAPI-TMN 01.05.2021 20.12.2021 CAPI -

1 - Trata-se de uma ação contínua 
e tem  culminança no final do 
ano;
2 - Em continuidade aos trabalhos 
executados pela Comissão 
instituída pela Portaria Nº 
90/2019

24 2021

Realizar ações de incentivo à 
elaboração de manuais de 
procedimentos por setores do 
IFMA, Campus Timon

1 - Realizar levantamento de quais setores não possuem manual de boas 
práticas ou procedimentos documentados
2 - Incentivar o levantamento de dados de contatos internos e externos com 
base nas ações realizadas pelo setor e processos documentados
3 - Incentivar o levantamento de ações rotineiras (calendário anual de 
atividades do próprio setor) não previstas em processos formais, mas que 
devem constar no manual do setor, através de consulta aos setores e à 
documentação já disponível com a Direção Geral sobre as atividades de cada 
servidor do campus

Auxiliar na sistematização dos dados e 
informações a serem disponibilizados em 
nível interno e externo pela instituição, 
bem como prestar assistência direta e 
imediata ao Diretor-Geral na área de 
Desenvolvimento Institucional,  em 
atendimento à Resolução CONSUP Nº 124, 
de 10 de dezembro de 2018, Art. 272, 
incisos V e VIII

CAPI-TMN 01.04.2021 20.12.2021 CAPI -
Trata-se de uma ação contínua e 
tem  culminança no final do ano

25 2021
Coordenar e operacionalizar 
sistemas atinentes à CAPI

1 - Cadastrar e acompanhar possíveis alterações nas datas de preenchimento 
dos sistemas de responsabilidade da CAPI em agenda do Google
2 - Compartilhar agenda da CAPI com servidores e setores interessados
3 - Inserir os dados nos sistemas em tempo hábil

Em atendimento à Resolução CONSUP Nº 
124, de 10 de dezembro de 2018, Art. 272, 
inciso IV e VI.

CAPI-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CAPI -
Trata-se de uma ação contínua e 
tem  culminança no final do ano

26 2021

Assessorar na elaboração e 
acompanhamento do 
Planejamento Estratégico IFMA, 
Campus Timon

1 - Sugerir condições mínimas para a constituição da Comissão
2 - Solicitar a formalização de comissão através de portaria, conforme 
determinação da Direção Geral
3 - Solicitar aos membros da comissão capacitação através da plataforma 
ENAP
4 - Participar da elaboração da metodologia de elaboração do Planejamento 
Estratégico
5 - Participar da apresentação da metodologia de elaboração do 
Planejamento Estratégico à comunidade
6 - Participar da elaboração do Planejamento Estratégico do Campus Timon
7 - Participar do Acompanhamento do Planejamento Estratégico do Campus 
Timon

Assessorar a Direção Geral na elaboração e 
acompanhamento do Planejamento 
Estratégico do Campus,  em atendimento à 
Resolução CONSUP Nº 124, de 10 de 
dezembro de 2018, Art. 272, inciso I.

CAPI-TMN 01.05.2021 30.06.2021 CAPI - -

27 2021
Iniciar a elaboração do manual de 
procedimentos da CAPI-TMN

1 - Identificar principais contatos do setor (internos e externos ao IFMA)
2 - Definir itens a serem contemplados na elaboração do manual em 2021

Facilitar a gestão do setor CAPI-TMN por 
titulares e substitutos da pasta

CAPI-TMN 01.04.2021 20.12.2021 CAPI - -

28 2021 Elaborar o PAC 2022

1 - Acompanhar solicitação dos requisitantes 
2 - Aprovar as solicitações
3 - Encaminhar as aprovações à DG
4 - Realizar alterações nos períodos de setembro e novembro, procurando 
adequar à necessidade do Campus, encaminhando as alterações para 
aprovação da DG
5 - Organizar o calendário de licitações
6 - Protocolar o relatório PAC 2020, para aprovação junto à Reitoria
7 - Solicitar aos requisitantes que abram os processos conforme solicitado no 
sistema PGC
8 - Realizar a licitação

Atender as solicitações do PAC, conforme 
orientação do  MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
GESTÃO SECRETARIA DE GESTÃO.

CLCC-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CLCC; DAP - -

29 2021
Executar projeto de combate a 
incêndio do Campus Timon

1 - Elaborar a documentação para licitação
2 - Acompanhar a realização dos serviços

Melhorar as condições estruturais do 
Campus bem como o atendimento aos 
alunos e servidores

DAP-TMN - -
Servidores SIAPE 

2164959 e 2215170 
e CLCC

-
Verificar a viabilidade de 
captação de recursos externos 
para execução desta demanda

30 2021
Executar Projeto de Sistema de 
Proteção Contra Descargas 
Elétricas do Campus Timon

1 - Elaborar a documentação para licitação
2 - Acompanhar a realização dos serviços

Melhorar as condições estruturais do 
Campus bem como o atendimento aos 
alunos e servidores

DAP-TMN - -
Servidores SIAPE 

2164959 e 2215170 
e CLCC

-
Verificar a viabilidade de 
captação de recursos externos 
para execução desta demanda

31 2021
Realizar manutenção predial 
(preventiva e corretiva)

1 - Promover limpeza de caixas d'água
2 - Promover limpeza de bebedouros e troca de filtros
3 - Promover limpeza de Calhas metálicas e poldas de arvores que ficam ao 
redor do Campus
4 - Afixar datas de limpeza de caixas d'água, bebedouros e calhas metálicas 
em locais públicos do IFMA, Campus Timon
5 - Promover manutenções elétricas preventivas e corretivas
6 - Promover  manutenção hidráulica, como reparo de vazamentos nas 
encanações                                                                                                                                                                 
7 -Realizar e acompanhar o inventário
8- Realizar as atualizações e transferências da carga patrimonial
9 - Fazer o tombamento dos bens
10 - Realizar conograma de manutenção preventiva nos aparelhos de ar 
condicionado e rede elétrica

Manutenção visando redução de riscos para 
o prédio, perda de tempo e dinheiro, ao 
garantir maior segurança na utilização do 
prédio

CPGP-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CPGP -
Participação dos colaboradores 
da limpeza



Nº EXERCÍCIO AÇÃO ETAPAS JUSTIFICATIVA SETOR-ALVO DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO RESPONSÁVEIS CUSTO 

NECESSÁRIO OBSERVAÇÕES

32 2021
Prestar atendimento a demanda 
interna e externa

1 - Realizar atendimento no setor                                                                                                                                                                                                         
2 - Identificar processos já padronizados pela Reitoria                                                                                                                                      
3 - Promover atendimento e orientações a servidores, alunos e a comunidade                                                                                                
4 - Realizar cadastro e encaminhamento e/ou acompanhamento de 
encomendas e malotes de forma ágil                                                      
5 - Minimizar os gastos relacionandos a meteriais de consumo

Promover melhorias nos fluxos de 
processos 

PROT-TMN 01.01.2021 31.12.2021 PROTOCOLO -
Participação de colaboradores da 
DAP e Apoio

33 2021

Executar, acompanhar e controlar a 
programação orçamentária e 
financeira do Campus, conforme os 
compromissos e recursos 
disponibilizados

A definir de acordo com a demanda apresentada
Otimizar a execução orçamentária e 
financeira

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN

34 2021

Executar o lançamento de 
empenhos, notas de anulações e 
reforços autorizados pelo gestor 
financeiro ou pelo ordenador de 
despesas do Campus

1 - Consultar a conta Crédico Disponível
2 - Realizar detalhamento orçamentário
3 - Emitir lista de itens
4 - Emitir empenho/reforço do empenho 
5 - Emitir anulação de empenho

Otimizar a execução orçamentária e 
financeira

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN

35 2021
Inserir e/ou alterar dados pessoais 
e bancários de alunos e 
fornecedores no SIAFI

De acordo com a demanda apresentada
Otimizar a execução orçamentária e 
financeira

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN - -

36 2021
Realizar apropriação e retenção de 
tributos

1 - Realizar a apropriação das despesas
2 - Encaminhar o processo para a contabilidade realizar a liquidação 
tributária
3 - Realizar a retenção de tributos federais, estaduais e municipais conforme 
legislação em vigor, no momento do pagamento

Otimizar a execução orçamentária e 
financeira

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN - -

37 2021
Proceder ao pagamento de 
despesas devidamente atestadas;

A definir de acordo com a demanda apresentada
Otimizar a execução orçamentária e 
financeira

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN - -

38 2021
Realizar a regularização de ordens 
bancárias canceladas antes do 
encerramento de cada mês

A definir de acordo com a demanda apresentada
Otimizar a execução orçamentária e 
financeira

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN - -

39 2021
Proceder com a liquidação e 
pagamento de diárias e passagens;

A definir de acordo com a demanda apresentada
Otimizar a execução orçamentária e 
financeira

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN - -

40 2021

Controlar as disponibilidades 
financeiras por fonte e realizar os 
pedidos de programação financeira 
para a setorial do IFMA Campus 
Reitoria

A definir de acordo com a demanda apresentada
Otimizar a execução orçamentária e 
financeira

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN - -

41 2021
Executar projeto de capacitação de 
servidores da CEOF para 2021

A definir 
Capacitar os servidores da CEOF a executar 
as ações para 2021

CEOF-TMN 01.01.2021 31.12.2021 CEOF-TMN - -

42 2021
Realizar o Inventário no ano de 
2021

1 - Mobilizar a Equipe Permanente de Inventário
2 - Realizar a Divisão dos trabalhos e das equipes
3 - Comparar o levantamento com o SUAP
4 - Emitir o Relatório Final
5 - Ajustar os bens divergentes
6 - Realizar a apuração dos responsáveis

Ajuste dos bens físicos com o sistema 
patrimonial SUAP

COMISSÃO 01.02.2021 30.04.2021
Comissão 

Permanente de 
Inventário

-
Comissão Permanente de 
Inventário

43 2021
Capacitar os Requisitantes de 
Materiais

Capacitar os servidores em relação aos processos de compras do Campus 
Timon, orientando como se deve montar um processo de compra para que 
assim melhore o fluxo processual dentro do campus

Melhor o fluxo processual no Campus 
Timon

CLCC-TMN 01.03.2021 30.06.2021
Servidores SIAPE 

2164959, 2171739 
e 2265971

-

44 2021
Capacitar os Fornecedores Locais 
para Licitações

Capacitar os fornecedores locais para participação nos processos licitatórios 
com orgãos públicos de uma maneira geral

Capacitar os fornecedores locais para 
participação em licitações

CLCC-TMN 01.04.2021 31.08.2021
Servidores SIAPE 

2164959, 2171739 
e 2265972

-

45 2021
Apresentar a Prestação de Contas 
do ano 2020

Realizar reunião apresentação da prestação de contas do ano de 2020 Transparência dos Gastos Públicos DAP-TMN 01/02/2021 15/03/2021
Servidor SIAPE 

2164959
- -

46 2021 Reformar Auditório e Biblioteca 
1 - Aguardar a visita do engenheiro resposável pela empresa contratada
2 - Cobrar o cronograma de execução dos serviços
3 - Acompanhar e fiscalizar a execução da reforma

Melhorar as condições estruturais do 
Campus bem como o atendimento aos 
alunos e servidores

DAP-TMN 15/02/2021 31/12/2021
Servidor SIAPE 

2215170
- -

47 2021 Conciliar SUAP/SIAFI
- Levantamento dos saldos das contas contábeis e patrimoniais para ajuste 
entre SIAFI e SUAP para que a depreciação dos bens possa ser realizada

Ajuste dos saldos dos bens patrimoniais CPGP-TMN 01.04.2021 30.06.2021 CPGP - -

48 2021
Utilizar os indicadores de 
desempenho do Planejamento 
Estratégico

1 - Levantar dados para aplicação dos indicadores de desempenho constantes 
no Planejamento Estratégico do IFMA

Traçar o perfil atual do campus e definir 
estratégias de atuação

DAP-TMN 15/03/2021 31/12/2021
Servidor SIAPE 

2164959
- -

49 2021

Realizar curso de elaboração de 
projetos de pesquisa e ofertá-lo 
aos servidores do IFMA Campus 
Timon, visando uma maior 
participação dos servidores nos 
editais do IFMA.

1 - Divulgar o curso
2 - Realizar o curso
3 - Certificar os envolvidos

Promover uma maior participação dos 
servidores nos editais do IFMA, pois 
percebe-se através do SUAP uma 
diminuição da participação dos servidores 
nos editais do IFMA a cada ano que passa.

DPPGI-TMN A definir A definir DPPGI - -



Nº EXERCÍCIO AÇÃO ETAPAS JUSTIFICATIVA SETOR-ALVO DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO RESPONSÁVEIS CUSTO 

NECESSÁRIO OBSERVAÇÕES

50 2021
Realizar curso de Formação de 
Bolsistas aos discentes do IFMA, 
Campus Timon

1 - Solicitar Portaria a equipe que ministrará o curso
2 - Abrir período de inscrição aos discentes do IFMA, Campus Timon
3 - Solicitar junto à Direção Geral o espaço e material para realização do 
curso
4 - Solicitar emissão de certificados aos discentes concludentes do curso
5 - Solicitar emissão de certificados aos professores ministrantes das aulas do 
curso

Dispertar o interesse dos(as) alunos(as) do 
IFMA, Campus Timon, para participarem 
dos programas de Iniciação Científica 
promovidos pelo IFMA

DPPGI-TMN A definir A definir DE;DDE;DRG - -

51 2021
Acompanhar o preenchimento das 
metas dos projetos de pesquisa no 
SUAP.

1 - Verificar pendências no SUAP
2 - Notificar os servidores por e-mail
3 - Acompanhar a validação das metas no SUAP

Manter atualizados os projetos de pesquisa 
do IFMA Campus Timon

DPPGI-TMN 01.01.2021 31.12.2021 DPPGI - -

52 2021
Abrir processos solicitando o 
pagamento dos bolsistas

1 - Gerar ofício no SUAP
2 - Abrir processo junto ao protocolo

Manter atualizados os pagamentos dos 
bolsistas.

DPPGI-TMN 01.01.2021 31.12.2021 DPPGI - -

53 2021
Melhorar a interação do DPPGI 
com demais setores do IFMA TMN

1 - Revisar os procedimentos do setor DPPGI IFMA TMN
2 - Elaborar um manual padronizando os procedimentos do DPPGI IFMA TMN

Possibilitar aos servidores/pesquisadores 
do IFMA TMN um melhor gerenciamento e 
desenvolvimento dos processos 
relacionados aos projetos de Pesquisa da 
rede IFMA e parceiros

DPPGI-TMN 01.01.2021 31.12.2021 DPPGI - -

54 2021
Promover e/ou integrar eventos 
internos ou externos com 
contextos de Pesquisa Científica

1 - Contribuir com os eventos de cunho Científicos promovidos pelo IFMA 
TMN                                                                                                                                                    
2 - Incentivar os discentes do IFMA TMN a participarem de eventos 
Científicos internos x externos

Melhorar a integração escola x discente x 
projeto de pesquisa

DPPGI-TMN 01.01.2021 31.12.2021 DE;DDE;DRG - -

55 2021

Buscar e sugerir parcerias a 
entidades desenvolvedoras e/ou 
financiadoras de Projetos de 
Pesquisa

1 - Listar entidades/agentes envolvidas com projetos de pesquisas                                                                                                                                           
2 - Manter contato com as entidades envolvidas com projetos de pesquisa

Colaborar com os pesquisadores do IFMA 
campus Timon na possível obtenção de 
agentes financiadores a seus projetos de 
pesquisa;

DPPGI-TMN 01.01.2021 31.12.2021 DERI - -

56 2021
Potencializar a comunicação do 
DERI com os Servidores e 
comunidade Externa

1 - Enviar emails e criar Grupos e Listas de Transmissão de WhatsApp para os 
grupos de servidores e discentes
2 - Alimentar as redes sociais e site do IFMA com informações referentes à 
extensão para que a comunidade externa possa ser acionada
3 - Manter contato com associações de mulheres donas de casas, 
quilombolas e etc.
4 - Realizar reuniões constantes para informar docentes e discientes sobre as 
açoes do Deri
5 - Manter contato com as associações diversas do Município de Timon

Necessidade de divulgar informações e 
colher percepções, sugestões e críticas no 
que tange demandas da Extensão e do 
estabelecimento com outras instituições

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021 chefe do DERI Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

57 2021

Auxiliar na Criação de um Banco de 
Talentos de alunos e Egressos para 
seleção de estágios, monitorias e 
etc

1 - Definir Requisitos e critérios para compor o Banco de talentos
2 - Definir os critérios de score do Banco de Talento
3 - Solicitar a criação de comissão para desenvolvimento do sistema
4 - Realizar a campanha de utilização entre os discentes e egressos

Necessidade de selecionar alunos e 
egressos para estágios, entrevistas de 
emprego e emprego de forma prática, justa 
e ágil

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021
Chefe do DERI e 

Comissão 
Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

58 2021
Elaborar o Plano de Ação anual do 
DERI

1 - Realizar levantamento e pendências do setor junto aos servidores, 
discentes e comunidade externa
2 - Elaborar ações para suprir essas necessidades
3 - Acompanhar o Plano de ações 

Necessidade de Planejamento de ações 
para conseguir mensurar a evolução do 
departamento e se lançar em novos 
desafios

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021 chefe do DERI Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

59 2021

Firmar convênios com empresas 
para receber estagiários e egressos 
dos mais diversos cursos de nosso 
campus

1 - Selecionar empresas que atendam as necessidades de nossa comunidade 
acadêmica
2 - Marcar reunião de apresentação com os setores de responsáveis por 
convênios nas empresas selecionadas
3 - Oficializar a parceria por meio de termo de convênio
4 - Cadastrar no SUAP

Necessidade de ampliação da gama de 
possibilidades para nossos alunos e 
egressos

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021 Chefe do Deri Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

60 2021

Auxiliar na Criação de Cursos FIC 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade (Mulheres donas 
de casa, quilombolas, presidiários e 
etc.)

1 - Reunir com servidores interessados
2 - Solicitar a criação de comissão de elaboração de projeto FIC
3 - Auxiliar no contato dos proponetes dos cursos com o público-alvo dos 
cursos
4 - Auxiliar no cadastro dos mesmos no SUAP
5 - Realizar acomapnhamento dos projetos

Esses cursos são de interesse das 
comunidades tendo em vista que fornecem 
elementos para incremento de renda nas 
famílias

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021
Chefe do DERI e 

comissões 
Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 



Nº EXERCÍCIO AÇÃO ETAPAS JUSTIFICATIVA SETOR-ALVO DATA DE 
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61 2021
Auxiliar na Criação da Casa de 
Linguas de Timon (FIC permanente)

1 - Reunir Servidores interessados
2 - Solicitar a criação de comissão de elaboração de projeto FIC
3 - Auxiliar na divulgação e contato com o público-alvo
4 - Auxiliar no cadastro do projeto no SUAP
5 - Realizar o acompanhamento do projeto

Fundamental para o processo de 
internacionalização de ações do campus

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021
Chefe do DERI e 

comissões 
Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

62 2021
Encaminhar Egressos para 
oportunidades de Emprego

1 - Manter um cadastro de egressos atualizado
2 - Encaminhar egressos para entrevistas de emprego
3 - Acompanhar os egressos encaminhados 

O propósito é manter vínculo com nossos 
egressos e auxiliá-los nessa busca pelo 
primeiro emprego

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021 Chefe do DERI Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

63 2021
Auxiliar no cadadastro projetos de 
extensão  e dúvidas sobre editais 
de extensão

Orientar servidores e alunos por meio de meios eletrônicos como WhtasAPP, 
google meet ou, presencialmente sobre os passos de cadastro e exigências 
dos editais de extensão.

Porpósito de estimular e facilitar os 
caminhos de submissão para os 
proponentes de projetos de extensão

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021 Chefe do DERI Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

64 2021
Auxiliar na Criação de um curso 
preparatório de estagiários

1 - Reunir professores interessados
2 - Solicitar a criação de comissão de elaboração do projeto do curso
3 - Auxiliar o contato com o público-Alvo 4) Acompanhar os resultados  

Necessidade de preprarar nossos 
estagiários para os desafios que irão 
enfrentar

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021
Chefe do DERI e 

comissões 
Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

65 2021
Auxiliar na criação de Cooperativas 
e empresas Juniores

1 - Reunir interessados
2 - Solicitar a criação de comissão de eleboração dos projetos de cooperativa 
e empresas juniores
3 - Auxiliar no cadastro e regularização
4 - Acompanhar os resultados

O propósito é incentivar ações de 
empreendedorismo entre nossos alunos

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021
Chefe do DERI e 

Comissõess 
Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

66 2021
Auxiliar na organização de evento 
de Extensão para apresentação dos 
resultados

1 - Reunir os extensionistas
2 - Solicitar a criação de comissão de elaboração dos evento de extensão
3 - Auxiliar na organização do evento 4) Acompanhar os resultados

Necessidade de um evento para apresentar 
os resultados de Extensão do Campus

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021
Chefe do DERI e 

Comissão 
Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

67 2021

Criar um programa de entrevistas 
quinzenal sobre questões internas 
e temas relevantes para a 
sociedade (Inteiramente on line)

1 - Elaborar o projeto
2 - Definir os layouts e nome do programa
3 - Definir a equipe técnica do programa
4 - Definir as melhores plataformas de transmissão do Programa
5 - Acompanhar os resultados 

Forma de divulgação de ações e 
aproximação do IFMA com a  sociedade

DERI-TMN 01.03.2021 20.12.2021
Chefe do DERI e 

Comissão 
Indefinido

O prazo de todas as ações do 
DERI SÃO DE 01/03/2021 até 
20/12/2021, pois são acões 
contínuas que duram o ano 
inteiro e tem  culminança no final 
do ano. Momento que faremos o 
balanço do cumprimento dessas 
ações. 

68 2021
Realizar atendimento e promover 
orientações aos servidores, 
discentes e comunidade externa

1 - Realizar atendimento ao aluno, professores, comunidade externa e 
demais servidores por email, whatsapp e presencialmente por agendamento 
até quando durar a pandemia
2 - Orientar alunos e professores quanto a utilização dos sistemas de registro 
acadêmico da instituição

Oferecer atendimento aos discentes, 
comunidade externa e servidores visando 
melhoria na gestão acadêmica

DRCA-TMN 01.01.2021 -

Servidoras SIAPE 
1791583, 1654579 

e 1068439
-

Atendimento aos alunos por 
agendamento no que tange o 
recebimento de documentos 
enquanto durar a pandemia pelo 
email institucional drca.
timon@ifma.edu.br

69 2021 Realizar atendimento individual
1 - Realizar matrículas
2 - Auxiliar os discentes quanto a realização de rematrícula
3 - Disponibilizar Declaração de matrícula

Realizar com presteza e eficácia todos os 
procedimentos que envolvem registro 
acadêmico, assim como orientar os alunos 
na realização dos mesmos visando melhoria 
na gestão acadêmica

DRCA-TMN 01.01.2021 -

Servidoras SIAPE 
1791583, 1654579 

e 1068439
- -
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70 2021
Promover o registro da 
documentação acadêmica dos 
alunos

1. Registrar trancamento de matrícula
2. Registrar cancelamento de matrícula
3. Registrar transferência
4. Registrar aproveitamento de disciplina
5. Registrar flexibilização de calendário
6. Registrar prorrogação de etapas
7. Registrar o relançamento de etapa
8. Registrar a abertura e ajuste dos diários de classe para o periodo 2020.2

Realizar com presteza e eficácia todos os 
procedimentos que envolvem registro 
acadêmico visando o atendimento da 
solicitação

DRCA-TMN 01.01.2021 -

Servidoras SIAPE 
1791583, 1654579 

e 1068439
- -

71 2021
Executar os documentos relativos à 
situação acadêmica do discente

1. Emitir transferências
2. Registrar e emitir diplomas e históricos de cursos técnicos e de pós-
graduação Latu Sensu
3. Emitir certificados e declarações de proficiência do ENCCEJA
4. Emitir relatórios acerca das situações acadêmicas dos discentes quando 
solicitado pela chefia imediata

Realizar com presteza e eficácia todos os 
procedimentos que envolvem registro 
acadêmico, visando o atendimento da 
solicitação

DRCA-TMN 01.01.2021 - DRCA - -

72 2021

Executar os documentos relativos à 
situação acadêmica do discente e 
terminar com a montagem dos 
dossiês dos alunos (parados por 
falta de materiais)

1 - Receber e despachar processos administrativos (sem poder decisório)
2 - Arquivar processos
3 - Organizar e guardar os dossiê dos alunos
4 - Montar os dossiê de alunos (parados por falta de material)
5 - Realizar o acompanhamento dos casos em atendimento

Realizar com presteza e eficácia todos os 
procedimentos que envolvem controle, 
verificação e arquivamento garantindo 
maior segurança na utilização dos mesmos.

DRCA-TMN 01.01.2021 - DRCA - -

73 2021

Sistematizar os procedimentos 
quanto à configuração dos sistemas 
acadêmicos da Instituição, bem 
como os ajustes em relação à 
situação acadêmica dos alunos 

1 - Acompanhar solicitação dos requisitantes 
2 - Configurar os sistemas acadêmicos da instituição
3 - Protocolar ofícios
4- Solicitar aos interessados que abram os processos de reabertura de diário 
conforme OS nº 10/2019

Realizar ações para harmonizar e 
sistematizar os procedimentos na melhoria 
do processo

DRCA-TMN 01.01.2021 - DRCA - -

74 2021
Auxiliar aos demais setores no que 
for da competência do DRCA

Auxiliar a pesquisadora institucional na disponibilização de alguns dados 
referentes ao registro acadêmico no SISTEC

Dar o suporte necessário para a CAPI 
quanto ao registro de dados no SISTEC

DRCA-TMN 01.01.2021 - DRCA; CAPI - -

75 2021 Formalizar solicitação de materiais

1- Solicitar compra de materiais que faltam para atendimento de geração de 
documentos acadêmicos dos discentes
2-  Verificar a necessidade de materiais de consumo e de expediente
3 - Formalizar necessidade de materiais de consumo

Atender a demandas quanto aos dossiês 
dos discentes

DRCA-TMN 01.01.2021 - DRCA A verificar -

76 2021
Participar do acolhimento dos 
alunos das turmas ingressantes em 
2021

1 - Exposição dos setores e serviços realizados (Serviço Social, Serviço de 
Enfermagem e Serviço de Psicologia)

Orientar os discentes/familiares das turmas 
sobre a equipe e os serviços da CAE.

CAE-TMN 01.04.2021 31.05.2021

Serviço Social, 
Serviço de 

Psicologia; Serviço 
de Saúde.

-
Serviço Social, Serviço de 
Psicologia; Serviço de Saúde.

77 2021
Prestar Atendimento a alunos que 
prestarão as provas do Enem

1 - Promover momento de relaxamento (on line, se necessário)
2 - Vivências

Identificar sentimentos de ansiedade; 
Promover o controle das emoções

CAE-TMN 01.11.2021 30.11.2021 Setor de Psicologia - -

78 2021
Prestar atendimento a demanda 
espontânea e de urgência e 
emergência

1 - Realizar atendimento no setor
2 - Realizar o encaminhamento e/ou acompanhamento a serviço 
especializado de Urgência ou Emergência

Assistência de Saúde de urgência e/ou 
emergência a alunos e servidores

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Equipe de 

Enfermagem e 
Serviço Médico

- -

79 2021
Realizar atendimento individual 
e/ou grupo

1 - Promover atendimento médico, de enfermagem, psicológico e social a 
alunos e familiares
2 - Promover atendimento e orientação a servidores 
3 - Encaminhar situações específicas
4 - Realizar o acompanhamento dos casos em atendimento ou 
encaminhados, incluindo visitas domiciliares, elaboração de relatórios e/ou 
formulários para planejamento de ações

Oferecer atendimento aos discentes, 
familiares e servidores visando melhorias 
na qualidade de vida através do 
desenvolvimento integral do ser humano e 
facilitar as relações de ensino e 
aprendizagem

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021

Serviço Social; 
Serviço de 

Psicologia; Equipe 
de Enfermagem e 

Setor Médico

- -

80 2021
Promover atividade alusiva ao Dia 
Internacional da mulher

1 - Roda de conversa on line sobre a Saúde da Mulher e Sexualidade 
Feminina
2 -  Empoderamento feminino; Produção de cartilha sobre violência, namoro 
abusivo
3 - Ambientação da escola sobre as temáticas ( se presencial)
4 - Projeto Integrador multidisciplinar sobre as temáticas de gênero, 
violência, empoderamento e aspectos biopsicossociais de "ser mulher" 

Contribuir para a igualdade de gênero e o 
combate ao machismo.

CAE-TMN 01.03.2021 31.03.2021

Serviço de 
Enfermagem; 

Serviço de 
Psicologia; Serviço 

Social

R$ 300,00
Participação de estagiárias de 
Serviço Social

81 2021
Promover atividades alusivas ao 
Dia da Conciência Negra

1 - Palestra "A mulher negra - a dor da cor" - produção de video / relato de 
mulheres negras do campus.
2 - Articulação com NEABI - PROJETO INTEGRADOR

Contribuir para o combate ao racismo CAE-TMN 01.11.2021 30.11.2021

Serviço de 
Enfermagem; 

Serviço de 
Psicologia; Serviço 

Social

- Possível parceria com o Neabi
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82 2021
Promover Estratégias de prevenção 
a COVID-19

1 - Educação continuada sobre Medidas de seguração a prevenção a COVID 
para alunos e servidores ( remota e presencial)
2 - Acompanhamentos dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 ( on 
line)
3 - Capacitação para equipe de colaboradores terceizados referente a 
limpeza, desifecção e aferição de temperatura
4 - Vistoria nos espaços em relação à reposição de material de prevenção a 
COVID-19, tais como uso de máscara, facie shield, alcool e gel
5 - Articular a imunização dos grupos prioritários segundo as recomendações 
do Ministério da saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
6 - Classificar e acompanhar os servidores e alunos do grupo de risco

Prevenir o contagio e mitigação de casos de 
COVID-19; Acompanhar, acolher e 
encaminhar aos serviços de saúde, se 
necessário, os servidores e alunos com 
COVID-19; 

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Serviço de 

Enfermagem
R$ 300,00

- Material gráfico para educação 
em saúde

83 2021
Promover atividades 
socioeducativas nas turmas

1 - Definir a forma de intervenção (reuniões, oficinas, exposições) de acordo 
com a demanda apresentada

Intervenção em situações pontuais 
apresentadas que requeiram intervenção, 
como conflitos internos, melhoria das 
relações interpessoais, combate ao bullying, 
etc

CAE-TMN 01.02.2021 31.12.2021
Serviço Social; 

Serviço de 
Psicologia

-

Esta atividade normalmente 
envolve outros setores da equipe 
multiprofissional, como Setor 
Pedagógico. 

84 2021 Avaliar a saúde dos discentes

1 - Realizar avaliação das condições de saúde de saúde e adoecimento dos 
discentes com preenchimento de avaliações biomédicas em uma das 
funcionalidade do SUAP iniciando com os alunos egressos de 2021
2 - Realizar avaliação da acuidade visual dos discentes
3 - Informar à DDE sobre condições de saúde dos alunos que cheguem ao 
setor e que possam interferir no processo de ensino-aprendizagem

Traçar o perfil de saúde dos alunos. Fazer 
encaminhamentos para consulta 
especializada e demais tratamentos 
necessários.                                                                            

CAE-TMN 01.01.2021 01.12.2021
Equipe de 

Enfermagem
- -

85 2021
Promover campanha alusiva ao 
Setembro Amarelo

1 - Participação na Comissão de Promoção da Saúde Mental e Prevenção do 
Suicídio do Campus Timon 
2 - Outras atividades a definir junto à comissão
3 - Participação do Pelotão pela Vida no desfile cívico de Timon (se houver)
4 - Ornamentação do campus em alusão à campanha

Promover ações que favoreçam a 
promoção de saúde mental e prevenção do 
suicídio junto a comunidade escolar.

CAE-TMN 01.08.2021 30.09.2021
Setor de Psicologia; 

Equipe de 
Enfermagem; 

-

Parceria com a Comissão de 
Promoção da Saúde Mental e 
Prevenção do 
Suicídio do Campus Timon.

86 2021
Promover campanha "Estou 
grávida e agora? Os dilemas da 
gravidez na adolescência"

1 - Promover atividades que promovam diálogo sobre sexualidade, gravidez 
na adolescência
2 - Promover ambientação do Campus em referência à campanha (se 
presencial) 
3 - Promover distribuição controlada de preservativos

Promoção da saúde na escola CAE-TMN 01.02.2021 28.02.2021
Equipe de 

Enfermagem
R$ 200,00 -

87 2021
Realizar programação para Dia do 
Estudante

1 - Exibir filme
2 - Promover discussão

Discutir o papel da educação como um fator 
de transformação socioemocional do 
discente

CAE-TMN 01.08.2021 31.08.2021 CAE -
Participação de servidores 
e/convidados externos

88 2021
Elaborar relatórios ou pareceres 
sobre questões relacionadas a 
servidores ou alunos

1 - Entrevistar os atores envolvidos
2 - Realizar visitas domiciliares, se necessário
3 - Elaborar Parecer Social ou Psicológico

Manifestação de opinião técnica do Serviço 
Social ou Setor de Psicologia sobre questões 
específicas envolvendo servidores 
(solicitações de remoção por motivo de 
saúde, etc.) ou alunos (situações de 
indisciplina, entre outros). 

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Serviço Social; 

Serviço de 
Psicologia

- -

89 2021
Elaborar perfil socioeconômico e 
cultural dos alunos 

1 - Levantar o quantitativo de alunos sem questionário socioeconômico 
preenchido no SUAP
2- Orientar para o preenchimento do questionário

Conhecer o perfil dos alunos do campus a 
fim de subsidiar as ações.

CAE-TMN 01.08.2021 30.09.2021 Serviço Social -
Possível parceria com CTIC e/ou 
CAPI

90 2021 Realizar Perícias e Juntas Médicas

1 - Agendamento das perícias com os servidores e médicos e registro no 
SIAPE Saúde
2 - Orientação em relação aos documentos necessários e a presença segura 
no campus
3 - Acolhimento do servidor para realização da perícia
4 - Realização das perícias
5 - Realização de Junta Oficial através videoconferencia

Realizar de perícia oficial para justificar as 
ausências dos servidores e promoção, 
prevenção e acompanhamento da saúde 
dos servidores da administração federal

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021 Serviço de Saúde - -

91 2021 Supervisionar estagiários 

1 - Acolhida dos estagiários, apresentação da Instituição e 
orientação/acompanhamento das atividades desenvolvidas
2 - Comunicar oficialmente as faculdades sobre a possibilidade de 
recebimento de estagiários dos cursos de Bacharelado em Enfermagem, 
Psicologia e Serviço Social

Auxiliar no processo de prática profissional 
de acadêmicos de Psicologia, 
Serviço Social e Enfermagem no contexto 
da Educação

CAE-TMN 01.02.2021 31.12.2021

Serviço Social; 
Serviço de 

Psicologia; Serviço 
de Enfermagem

-

92 2021
Executar o Projeto Natal Feliz no 
Campus Timon

1 - Verificar materiais e contratações necessárias
2 - Verificar item 1 no almoxarifado e no CLCC
3 - Formalizar solicitação de materiais e contratações necessárias que não 
tenham sido contempladas no item 2
4 - Visitar as escolas da comunidade para definição da parceria
5 - Divulgar o projeto
6 - Definir monitores
7 - Receber e organizar os presentes
8 - Entregar os presentes 

O projeto de extensão visa fortalecer os 
vínculos entre escola e comunidade a partir 
do estímulo do desenvolvimento do espírito 
de cooperação, fraternidade, respeito, 
responsabilidade e participação social.

CAE-TMN 01.11.2021 20.12.2021 Serviço Social -
Serviço Social em parceria com 
comunidade institucional
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93 2021
Orientar para o Planejamento de 
estudos individual ou em grupo

1 - Verificar materiais e contratações necessárias
2 - Verificar item 1 no almoxarifado e no CLCC
3 - Formalizar solicitação de materiais e contratações necessárias que não 
tenham sido contempladas no item 2
4 - Inscrever os participantes
5 - Realizar oficinas com o auxílio de jogos e recursos terapêuticos ou 
palestras
6 - Orientação individual

Orientar os discentes sobre as funções 
mentais e sua potencialização, organização 
dos estudos, bem como fatores que 
interferem na aprendizagem

CAE-TMN 01.01.2021 30.06.2021 Setor de Psicologia - Setor de Psicologia 

94 2021
Participação nos Encontros 
Pedagógicos

Participação  dos encontros pedagógicos quando houver convocação pela 
DDE

Contribuir com o olhar da Psicologia sobre 
as questóes que permeiam o ambiente 
escolar e o processo de ensino-
aprendizagem

CAE-TMN 01.01.2021 30.12.2021 Setor de Psicologia.

95 2021
Participar das reuniões bimestrais 
de Conselho de Classe

Participação dos setores da CAE nos Conselhos de Classe quando houver 
convocação

Subsidiar as intervenções a respeito dos 
discentes

CAE-TMN 01.02.2020 31.12.2020

Serviço Social; 
Serviço de 

Psicologia; Serviço 
de Enfermagem

-

96 2021
Realizar o Planejamento 
Orçamentário da Assistência 
Estudantil

1 - Realizar o Planejamento Financeiro dos recursos destinados à Assistência 
Estudantil do Campus
2 - Solicitar empenho dos recursos (via ofício à DDE)

Planejar o recurso disponível CAE-TMN 01.01.2020 31.01.2020 CAE -

O planejamento orçamentário 
estará em constante 
reformulação, em virtude da 
definição da aulas presenciais ou 
remotas, bem como pela 
disponibilização de novos 
recursos pela reitoria. 

97 2021
Promover Programa de Orientação 
Profissional (POP)

1 - Verificar materiais e contratações necessárias
2 - Verificar item 1 no almoxarifado e no CLCC
3 - Formalizar solicitação de materiais e contratações necessárias que não 
tenham sido contempladas no item 2
4 - Realizar triagem com Entrevista individual
5 - Promover atividades grupais com Palestras e Oficinas sobre as principais 
temáticas: Autoconhecimento; Realidade Social e Mundo do Trabalho; 
Fatores Psicológicos que Interferem nos Processos de Escolha, Conhecimento 
das Profissões
6 - Realizar Seminário ou Feira/Encontro das Profissões (palestrantes 
convidados)

Auxiliar os discentes no processo de escolha 
profissional bem como no desenvolvimento 
de conhecimentos e habilidades necessárias 
para o ingresso no mercado de trabalho.

CAE-TMN 01.05.2021 30.08.2021 Setor de Psicologia R$ 300,00
Setor de Psicologia
(Parceria com servidores do 
campus e convidados externos). 

98 2021
Promover a atividade "Como 
silenciar uma mente inquieta" 

1 - Prática meditativa da Yoga Nidra

Promover uma prática meditativa on line 
para estimular o relaxamento e melhora na 
ansiedade, promover qualidade de sono e 
concentração.

CAE-TMN 01.08.2021 31.12.2021 Solange -

99 2021
Promover projeto "Não é 
brincadeira, é bullying!"

1 - Enviar e-mail de chamamento aos servidores
2 - Sensibilizar professores durante o conselho de classe
3 - Divulgar projeto na TV da recepção
4 - Discutir a temática em sala de aula
5 - Realizar palestra na biblioteca com os alunos do PROEJA e Subsequente

Promover medidas de conscientização, 
prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas 
recorrentes de intimidação sistemática 
(bullying), ou constrangimento físico e 
psicológico, cometidas por alunos, 
professores e outros profissionais 
integrantes de escola e de comunidade 
escolar, corroborado pela Lei nº 13,663 de 
2018, que altera a LDB

CAE-TMN 01.04.2021 31.12.2021
Serviço de 
Psicologia

-
Parceria com a Comissão de 
Saúde Mental do Campus

100 2021

Promover a Feira "Vida Saudável: a 
importancia da alimentação 
balanceada e da atividade física 
regular"

1 - Organizar os conteúdos em estandes temáticos                                                                                                                                                                                                                               
1.1 Pirâmide Alimentar
1.2 Avaliação antropométrica                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.3 Biopedância                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.4 Treinamento funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.5 Hipertensão e Diabetes                                                                                                                                                                                                                                                                             
2 - Atendimento nutricional individualizado (on-line em parceria com outros 
campus)                                                                                                                                                                                  
3 - Palestra de Abertura e Encerramento (Os benefícios da Alimentação 
Saudável e A Importância da Atividade Física Regular)

Promoção de saúde na escola                                                                                                                        
Ações interdicciplinares entre a CAE e 
professores da áre de educação física

CAE-TMN 01.04.2021 30.04.2021
Serviço de 

Enfermagem
R$ 600,00

Material para ambientação; 
camisetas; aluguel de máquina de 
bioimpedância.

101 2021
Promover a campanha "Todos 
contra o Aedes: Nosso foco é a 
prevenção"

1 - Realizar atividades de orientação quanto as arboviroses (dengue, zica e 
chicungunha)                                                                                                                                  
2 - Realizar projeto integrador com as disciplinas de Biologia (curso medio-
integrado e superior), Matemática, Química, Língua Portuguesa, Artes e 
Administração (publicidade e propaganda) sobre a temática

Promover atividade educativas na escola 
considerando as altas taxas de prevalência 
de doenças tais como a dengue a Zica e a 
Chicungunha nos primeiros meses do ano.

CAE-TMN 01.03.2021 31.03.2021
Serviço de 

Enfermagem
R$ 200,00

Material para ambientação; 
camisetas; brindes.

102 2021
Receber e registrar atestados dos 
alunos e servidores

Permanente Promoção de Saúde dos alunos e servidores CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Equipe de 

Enfermagem
- Realizados no SUAP e SIASS
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103 2021
Realizar a campanha "Dia Nacional 
da Imunização"

1 - Campanha de atualização dos calendários vacinais do adolescente e do 
adulto

Realizar a atualização das vacinas indicadas 
para os adultos e adolescentes que compõe 
a comunidade do IFMA Campus Timon em 
parceria com a Secetaria Municipal de 
saúde de Timon no formato drive thru ou 
presencial de forma segura baseado no 
protocolo de prevenção a COVID-19.

CAE-TMN 01.06.2021 30.06.2021
Serviço de 

Enfermagem
- -

104 2021
Promover Seleção para o Programa 
de Assistência Estudantil - 1º 
semestre

1 - Elaborar Edital
2 - Enviar link à DAE para inserção no SUAP
3 - Receber Documentação
4 - Selecionar dos alunos
5 - Publicar Edital de Resultado
6 - Acompanhar frequência dos alunos
7 - Encaminhar Ofício de solicitação de pagamento (se for o caso)
8 - Enviar as folhas diárias de refeição (se for o caso) e acompanhar a 
utilização do auxílio alimentação

Contribuir para a permanência de alunos 
que apresentem situação de vulnerbalidade 
socioeconômica na instituição 

CAE-TMN 01.02.2021 30.06.2021 Serviço Social - Participação de estagiárias de 
Serviço Social

105 2021
Promover Seleção para o Programa 
de Assistência Estudantil - 2º 
semestre

1 - Elaborar Edital
2 - Enviar link à DAE para inserção no SUAP
3 - Receber Documentação
4 - Selecionar dos alunos
5 - Publicar Edital de Resultado
6 - Acompanhar frequência dos alunos
7 - Encaminhar Ofício de solicitação de pagamento (se for o caso)
8 - Enviar as folhas diárias de refeição (se for o caso) e acompanhar a 
utilização do auxílio alimentação

Contribuir para a permanência de alunos 
que apresentem situação de vulnerbalidade 
socioeconômica na instituição 

CAE-TMN 01.07.2021 31.12.2021 Serviço Social - Participação de estagiárias de 
Serviço Social

106 2021 Campanha Outubro Rosa 
1 - Palestra sobre a prevenção do câncer do colo uterino e de mama.                                                                                                                                                                                                          
2 - Roda de conversa sobre sexo e sexualidade

Educação em saúde sobre temáticas 
relacionados à saúde da mulher.

CAE-TMN 01.10.2021 30.10.2021
Serviço de 

Enfermagem
R$ 200,00 -

107 2021
Realizar visitas Domiciliares ou 
Institucionais

1 - Realizar visitas domiciliares a alunos
2 - Realizar visitas institucionais em casos de internamento de alunos
3 - Realizar visitas instituicionais à rede socioassistencial

Realizar visitas domiciliares ou institucionais 
quando necessário (a critério dos setores da 
CAE)

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021 Serviço Social - -

108 2021
Promover a Campanha "Novembro 
Azul" 

Roda de conversa sobre câncer de próstata e os tabús masculinos (Por quê 
homem não chora)

Educação em saúde sobre temáticas 
relacionadas à saúde do homem 

CAE-TMN 01.11.2021 30.11.2021
Equipe de 

Enfermagem
R$ 200,00 -

109 2021

Promover a campanha "Dezembro 
Vermelho: Mês de prevenção ao 
HIV/AIDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Campanha E se? Previna, teste e 
trate"

1 - Roda de conersa sobre HIV/AIDS: CTA, profissionais de saúde, pacientes e 
comunidade IFMA.                                                                                                                                                             
2 - Testagem e aconselhamento CTA                                                                                                                                                                                                                                                               
3 - Discussão do livro "Depois daquela viagem" junatmente com o clube da 
leitura.                                                                                                                 

Promoção da saúde na escola CAE-TMN 01.12.2021 30.12.2021
Equipe de 

Enfermagem
R$ 200,00 -

110 2021
Participação na entrega de 
alimentos do PNAE

1 - Elaboração e divulgação do Edital de chamada pública para inscrições. 
2 - Publicação do resultado
3 - Participação na entrega dos alimentos aos alunos e responsáveis (no 
campus 
e/ou em domicílio)

1. Contribuir para a garantia da oferta de 
refeições aos 
discentes da Educação Básica através da 
oferta de 
alimentos da agricultura familiar. 
2. Contribuir para o fortalecimento da 
agricultura familiar
na região.

CAE-TMN 01.02.2021 31.03.2021
Serviço Social;

Serviço de 
Enfermagem

- -

111 2021
Produção de materiais educativos 
para as mídias sociais

Produção de materiais digitais para reprodução em mídias sociais

Contribuir para a informação de alunos em 
temáticas 
diversas, sobretudo relacionadas ao 
período de isola-
mento social.

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021

Serviço de 
Psicologia;
Serviço de 

Enfermagem

- -

112 2021
Acompanhar a execução do plano 
individual de trabalho docente

1 - Solicitar o Relatório das atividades Necessidade da instituição e obrigação legal DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR 

DE (serviço 
pedagógico e 

coordenações – 1 
servidora do 

pedagógico com 1 
coordenador), DERI 

e DPPGI

- -

113 2021
Acompanhar e controlar carga 
horária docente via sistema

1 - Promover a adequação do sistema
2 - Verificar se houve ausência docente 
3 - Registrar as faltas nas folhas de ponto  
4 - Verificar a conclusão do conteúdo previsto 

Necessidade da instituição DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR 
DE; SAA, Serviço 

Pedagógico e 
Coordenações

- -

114 2021
Coordenar a elaboração do horário 
escolar das turmas médio técnico e 
superior

1 - Fazer levantamento das turmas ofertadas
2 - Organizar ofertas vigentes
3 - Organizar e presidir reuniões por eixos junto aos professores
4 - Elaborar horário

Necessidade da instituição, demanda de 
aulas e organização Docente

DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR DE - -
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115 2021
Coordenar e organizar semana de 
realização das provas bimestrais

1 - Elaborar o calendário de provas
2 - Elaborar a dinâmica de fiscalização
3 - Impressão de provas

Atividades do ensino DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR 
DE, Serviço 

Pedagógico e TAE’s
- -

116 2021
Coordenar reuniões com 
coordenações de cursos e serviço 
pedagógico

1 - Fazer levantamento de pautas pertinetes a serem discutidas
2 - Presidir as reuniões

Acompanhar e dar suporte às atividades 
desenvolvidas pelos Coordenadores, 
Pedagoga e TAE's

DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR 
DE, Serviço 

Pedagógico e TAE’s
- -

117 2021 Elaborar calendário escolar 2021

1 - Solicitar de pedagógico organização do calendário acadêmico
2 - Solicitar de docentes; coordenações e demais setores que enviem ao 
pedagógico informações de eventos a serem executados
3 - Realização de Assembleia para apreciação e ajustes
4 - Submissão do calendário ao CONDIR para aprovação
5 - Divulgação através de Ordem de Serviço

Necessidade da instituição e Comunidade 
Acadêmica

DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR 
DDE, DE, Serviço 

Pedagógico e TAE’s
- -

118 2021
Elaborar projetos de curso, 
conforme PDI

1 - Constituir as comissões
2 - Acompanhar o andamento dos trabalhos

Necessidade da instituição e obrigação legal DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR DDE - -

119 2021
Fazer levantamento da necessidade 
de substituição de professores

1 - Formalizar demanda
2 - Acompanhar solicitação

Necessidade da instituição DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR DE - -

120 2021

Organizar e Acompanhar 
Substituição, Antecipação e/ou 
Reposição de Aulas Inclusive 
Sábados Letivos 

1- Solicitar manifestação antecipada de ausência pelos docentes
2 - Disponibilizar os respectivos horários pelo Departamento aos demais 
docentes para prenchimento do horário
3 - Acompanhar a reposição de aulas pelo docente que se ausentar

Necessidade da instituição e demandas do 
Calendário Acadêmico no tocante a cumprir 
dias letivos e carga horária docente.

DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR 
Departamento de 

Ensino e 
Coordenações

- -

121 2021
Participar do planejamento dos 
encontros pedagógicos

1 - Realizar reuniões para tratar dos temas a serem propostos e organizar 
cronograma
2 - Verificar sugestões de demandas dos demais setores
3 - Verificar necessidade de materiais de consumo, contratações etc 
(Solicitante)
4 - Formalizar necessidade de materiais de consumo, contratações etc 
(Solicitante)
5 - Repassar à DDE para conhecimento do cronograma
6 - Finalizar cronograma 
7 - Execução do Encontro Pedagógico
8 - Avaliação do Encontro Pedagógico

Organização do trabalho pedagógico, 
alinhando as atividades que serão 
desenvolvidas para melhor desempenho 
institucional

DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR 
DE, DDE, Serviço 

Pedagógico e TAE’s
- Reuniões convocadas pela DDE

122 2021
Subsidiar análise de processos 
relacionados ao ensino técnico de 
nível médio e superior

1 - Analisar processos que são encaminhados ao setor
2 - Ecaminhar e ou despachar processo após análise

Demanda diária do setor, necessidade da 
instituição e obrigação legal

DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR DE, TAE'S - -

123 2021

Verificar demandas de 
reformulação dos projetos 
pedagógicos dos cursos vigentes na 
instituição

1 - Reunir com os coordenadores
2 - Reunir com os professores de cada disciplina para verificar necessidade de 
reformulação das ementas com acompanhamento do coordenador do curso 
em questão
3 - Realizar acompanhamento pelo Serviço Pedagógico;
4 - Formalizar demanda

Necessidade da instituição e obrigação legal DE-TMN A DEFINIR A DEFINIR 
DE, Coordenações, 
Serviço Pedagógico 

e TAE’s
- -

124 2021
Fortalecer a comunicação da CGP 
com os servidores e setores

1 - Encaminhar formulários de pesquisas/sugestões via e-mail
2 - Colocar uma caixa de sugestões no setor

Necessidade de divulgar informações e 
colher percepções, sugestões e críticas no 
que tange demandas de Gestão de Pessoas

CGP-TMN 01.03.2021 31.12.2021 CGP A verificar -

125 2021
Acompanhar os processos de 
estágio probatório sem Portaria

1 - Fazer o levantamento dos processos 
2 - Verificar os impedimentos ou dificuldades para resolução desses 
processos

Verifica-se demora nos processos avalitivos, 
assim como na emissão da Portarias. 
Existência de processos antigos desta 
natureza, mas sem emissão da Portaria

CGP-TMN 01.03.2021 31.12.2021 CGP A verificar -

126 2021

Promover a digitalização da 
documentação funcional dos 
servidores do Campus Timon (AFD - 
Assentamento Funcional Digital)

1 - Sugerir a Reitoria contratação sistêmica
2 - Solicitar contratação pelo Campus Timon (em caso de negativa do item 1)
3 - Solicitar o treinamento dos servidores localizados na CGP para 
digitalização (caso não seja viáveis 1 e 2)

Portaria normativa SEGRT/MP de N° 04 de 
10/03/2016

CGP-TMN 15.02.2021 31.12.2021
DAP;CGP

A verificar - Verificar no PAC 2021.

127 2021
Atualizar as progressões por mérito 
dos servidores TAE´s

1 - Sugerir que o sistema alerte as progressões com 30 dias de antecedência

Mudanças nos procedimentos, existência 
de servidores com progressão por mérito 
desatualizada ocasionando em processos 
com pagamento de exercício anterior

CGP-TMN 01.02.2021 31.12.2021 CGP A verificar -

128 2021
Dar suporte à Direção e setores nas 
demandas referentes à gestão de 
pessoas (servidores)

1 - Construir manuais e definir processos
Analisar e melhor orientar as chefia no que 
tange demandas de Gestão de Pessoas.

CGP-TMN 01.02.2021 31.12.2021 CGP A verificar -

129 2021

Formular e realizar ações de 
sensibilização dos servidores
quanto ao sentido/propósito do 
seu trabalho

1 - Promover eventos, on line ou presenciais, de motivação e mentalidade
2 - Incentivar pesquisas na área de qualidade de vida no trabalho para que 
o produto fim seja aplicado ao Campus

Considerando Clima Organizacional do 
Campus Timon, tentar melhorar a 
motivação dos servidores e assim seu 
compromissos com seu trabalho e 
resultados

CGP-TMN 01.03.2021 31.12.2021 CGP A verificar -
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130 2021

Incentivar as chefias (FG, FUC e CD) 
a instruir outro servidor de suas 
atividades e atribuições visando 
possíveis substituições do titular

1 - Promover capacitação, demontrando a importância de ter pessoas 
capacitadas a frente das coordenações
2 - Sugerir ações de planejamento dentro das coordenações

Dar continuidade das atividades do setor, 
minimizando desorientação do substituto, 
assim como, antecipadamente, liberar os 
acessos necessários nos Sistemas

CGP-TMN 01.03.2021 31.12.2021
CGP e todos os 
demais setores

A verificar -

131 2021
Incentivar os servidores Docentes a 
continuarem na melhoria de sua 
qualificação

1 - Incentivar projetos e pesquisas
Novas alterações da legislação sobre o 
assuntos e melhorar indice de qualificação 
dos servidores nas análise MEC

CGP-TMN A definir 31.12.2021 CGP A verificar -

132 2021
Incentivar os servidores TAE´s para 
melhorarem sua qualificação

1 - Melhorar a divulgação e quantitativo de vagas destinados aos Taes
Novas alterações da legislação sobre o 
assuntos e melhorar indice de qualificação 
dos servidores nas análise MEC

CGP-TMN A definir 31.12.2021 CGP A verificar -

133 2021

Realizar benchmarking para 
identificação
de boas práticas em gestão de 
pessoas

1 - Sugerir reuniões de alinhamento (bimestrais) entre Reitoria e todos 
os campi

Buscar boas prática que melhorem ou 
otimizem as atividades do setor

CGP-TMN 15.02.2021 31.12.2021 CGP A verificar -

134 2021

Acompanhar a entrega dos 
Relatórios Semestrais dos 
Servidores Afastados para Pós-
Graduação

1 - Fazer levantamento de Servidores Afastados
2 - Criar mecanismo que alerte as entregas dos Relatórios no tempo correto
3 - Verificar se há possibilidade de inserir dentro do SUAP uma identificação 
de que o 
servidor encontra-se afastado

1 - Buscar um melhor controle, a fim de 
identificarmos se os servidores estão 
realizando a capacitação  conforme o 
planejado
2 - Melhor controle do gasto público
3 - Melhorar o planejamento da força de 
trabalho necessária em cada setor

CGP-TMN 08.02.2021 31.12.2021 CGP A verificar -

135 2021
Fazer levantamento de servidores 
do Campus Timon a fim de verificar 
a força de trabalho

1 - Demandar aos setores que encaminhem lista atualizada dos servidores
2 - Verificar através de portarias os afastamentos

Verificar onde está sendo aplicado o 
recurso público e se está atendendo o fim a 
que se destina.

CGP-TMN 18.01.2021 31.12.2021
CGP e demais 

setores
Não se aplica -

136 2021
Realizar a migração das folhas de 
ponto do modo físico para o 
eletrônico

1 - Abrir chamado para inserção de um modelo de documento eletrônico
2 - Divulgar o novo procedimento aos servidores
3 - Orientar os servidores no preenchimento da nova folha (vídeos, 
documentos exemplificativos)
4 - Melhorar continuamente o formulário e o processo

Facilitar o controle, dar celeridade ao 
processo de entrega a CGP.
Buscar a economicidade, diminuindo 
impressões e facilitar o arquivamento. 

CGP-TMN 02.01.2021 31.12.2021 CGP Não se aplica -

137 2021

Planejar, orientar e 
supervisionar atividades
 de ensino e aprendizagem

1 - Validar os PIT dos docentes
2 - Acompanhar a execução do PIT
3 - Monitorar as dificuldades dos docentes e discentes
4 - Fornecer relatórios sobre desenvolvimento dos discente nas componentes 
curriculares; 
5 - Intermediar conflitos entre alunos e entre alunos e professor
6 - Planejar e acompanhar às PEE dos semestres 2021.1 e 2021.2

Necessidade da instituição

CCGN-TMN 14.01.2021 30.12.2021 SP, SAA, CCGN e DE - DESENVOLVENDO

138 2021
Acompanhar o desempenho 
acadêmico dos alunos

1 - Acompanhar a frequencia e notas
2- verificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos
3 - Atendimento individual dos pais e responsáveis
4 - Elaboração de relatorios dos alunos

Necessidade da instituição 
e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCGN-TMN 14.01.2021 30.12.2021 SP, CCGN, DE e DDE - DESENVOLVENDO

139 2021
Convocar e conduzir reuniões e 
conselhos de classe

1- Convocar docentes para tratar de demandas individuais e/ou coletivo
2 - Convocar pais, alunos e responsáveis para tratar de assuntos de interesse, 
bem como desempenho e normas disciplinares 
3 - Convocar colegiados para dirimir sobre assuntos discente
4 - Apresentar os resultados do desempenho academico dos alunos

Necessidade da instituição
 e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCGN-TMN 14.01.2021 30.12.2021 SP, CCGN e DE - DESENVOLVENDO

140 2021

Acessoramento dos demais
 setores do campus

1 - Levantamento de demandas tanto de ensino quanto estrutural para 
melhora do ensino
2 - Discutir a viabilidade de projetos e eventos institucionais
3 - Fornecer relatórios especificos aos setores conforme suas 
limitações
4 - Auxiliar os demais setores perante os discente e comunidade 
externa

Necessidade da instituição
CCGN-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCGN, DE e DDE - DESENVOLVENDO

141 2021

Coordenar o processo 
permanente de melhoria 
do curso

1 - Levantamento de demanda de materiais laboratoriais
2 - Acompanhamento da estrutura fisica dos laboratórios
3 - Organizar as regras de uso dos laboratorios
4 - Acompanhar o desenvolvimento das disciplinas: bem como  bibliografia e 
metodologia
5 - Elaborar e coordenar reformulações de curso

Necessidade da instituição 
e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCGN-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCGN, DE e DDE - DESENVOLVENDO

142 2021

Organizar e Acompanhar 
Substituição, Antecipação
 e/ou Reposição de Aulas 
Inclusive Sábados Letivos

1 - Disponibilizar os respectivos horários pelo Departamento aos demais 
docentes 
para prenchimento do horário
2 - Acompanhar a reposição de aulas pelo docente que se ausentar

Necessidade da instituição e demandas 
do Calendário Acadêmico no tocante 
a cumprir dias letivos e carga horária 
docente.

CCGN-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCGN, DE e SAA - DESENVOLVENDO

143 2021
Subsidiar análise de
 processos relacionados 
ao ensino técnico de nível médio

1 - Analisar processos que são encaminhados ao setor
2 - Encaminhar e ou despachar processo após análise: bem como  prova de 
segunda 
chamada, PEE, justificativa de faltas etc.

Necessidade da instituição 
e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCGN-TMN 14.01.2021 30.12.2021 SP, CCGNE e DE - DESENVOLVENDO
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144 2021

Auxiliar no acolhimento
dos alunos das turmas de 2021

1 - Ajudar na explicação das normas do campus
2 - Fornecer informações sobre o curso
3 - Esclarecer as tramitações e procedimentos acadêmicos (processos 
administrativos), bem como: justificativa de faltas, medidas disciplinares etc.

Orientar os discentes/familiares
das turmas de 
 2021 sobre o papel do coordenador

CCGN-TMN 01.04.2021 31.05.2021 CCGN, DE e NAE - -

145 2021
Atendimento aos docentes, 
discentes, pais e responsáveis

1 - Acolher as demandas dos docentes, alunos e pais/responsaveis
2 - Orientá-los sobre os procedimentos cabiveis

Facilitar a resolução das 
demandas diárias do curso

CCGN-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCGN - DESENVOLVENDO

146 2021
Webinário/Seminário de Gestão e 
Negócios

1 - Formar comissão
2 - Distribuição de tarefas com os pares, discentes e TI
3 - Unificar parcerias com SAA, Biblioteca, NAE, CAE, Laboratórios, Setor 
Administrativo, NAPNE, NEABI, DPPGI
4 - Palestrantes/convidados;
5 - Confecção de material (caso seja presencial), produção de arte visual;
6 - Parcerias com UEMA/IEMA/Colégio Militar/Empreendedores local;
7 - Promoção do evento;
8 - Realização do evento.

Promover a imagem do curso e da 
instituição, a qualidade dos discentes e por 
conseguinte  aproximar a comunidade do 
Campus

CCGN-TMN 01.06.2021 10.09.2021
SP, CCGN, DERI, DE 

e DDE
- PLANEJAMENTO

147 2021
Planejar orientar e supervisionar 
atividades de ensino e 
aprendizagem

1 - Validar os PIT dos docentes
2 - Acompanhar a execução do PIT
3 - Monitorar as dificuldades dos docentes e discentes
4 - Fornecer relatórios sobre desenvolvimento dos discente nas componentes 
curriculares
5 - Intermediar conflitos entre alunos e entre alunos e professor
6 - Planejar e acompanhar às PEE dos semestres 2021.1 e 2021.2

Necessidade da instituição CCE-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CCE, DE (serviço 

pedagógico) e SAA
- -

148 2021
Acompanhar o desempenho 
acadêmico dos discentes

1 - Acompanhar a frequencia e notas
2 - verificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos
3 - Atendimento individual dos pais e responsáveis
4 - Elaboração de relatorios dos alunos

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCE-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CCE, DE (serviço 

pedagógico) e DDE
- -

149 2021
Presidir reuniôes e conselhos de 
classe

1 - Convocar docentes para tratar de demandas individuais e/ou coletivo
2 - Convocar pais, alunos e responsáveis para tratar de assuntos de interesse, 
bem como desempenho e normas disciplinares
3 - Convocar colegiados para dirimir sobre assuntos discente
4 - Apresentar os resultados do desempenho academico dos alunos

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCE-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CCE, DE (serviço 

pedagógico
- -

150 2021
Assessoramento dos demais 
setores do campus

1 - Levantamento de demandas tanto de ensino quanto estrutural para 
melhora do ensino
2 - Discutir a viabilidade de projetos e eventos institucionais
3 - Fornecer relatórios especificos aos setores conforme suas limitações
4 - Auxiliar os demais setores perante os discente e comunidade externa

Necessidade da instituição CCE-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCE, DE e DDE - -

151 2021
Coordenar o processo permanente 
de melhoria do curso

1 - Levantamento de demanda de materiais laboratoriais
2 - Acompanhamento da estrutura fisica dos laboratórios
3 - Organizar as regras de uso dos laboratorios
4 - Acompanhar o desenvolvimento das disciplinas: bem como bibliografia e 
metodologia
5 - Elaborar e coordenar reformulações de curso.

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCE-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCE - -

152 2021

Organizar e Acompanhar 
Substituição, Antecipação e/ou 
Reposição de Aulas Inclusive 
Sábados Letivos

1 - Disponibilizar os respectivos horários pelo Departamento aos demais 
docentes para prenchimento do horário
2 - Acompanhar a reposição de aulas pelo docente que se ausentar

Necessidade da instituição e demandas do 
Calendário Acadêmico no tocante a cumprir 
dias letivos e carga horária docente.

CCE-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCE, DE e SAA - -

153 2021
Subsidiar análise de processos 
relacionados ao ensino técnico de 
nível médio

1 - Analisar processos que são encaminhados ao setor
2 - Encaminhar e ou despachar processo após análise: bem como prova de 
segunda chamada, PEE, justificativa de faltas etc.

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCE-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CCE, DE (serviço 

pedagógico)
- -

154 2021
Auxiliar no acolhimento dos alunos 
das turmas de 2021

1 - Ajudar na explicação das normas do campus
2 - Fornecer informações sobre o curso
3 - Esclarecer as tramitações e procedimentos acadêmicos (processos 
administrativos), bem como: justificativa de faltas, medidas disciplinares etc.

Orientar os discentes/familiares das turmas 
de 
 2021 sobre o papel do coordenador

CCE-TMN 01.04.2021 31.05.2021 CCE, DE e CAE - -

155 2021
Atendimento aos docentes, 
discentes, pais e responsáveis

1 - Acolher as demandas dos docentes, alunos e pais/responsaveis
2 - Orientá-los sobre os procedimentos cabiveis

Facilitar a resolução das demandas diárias 
do curso

CCE-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCE - -

156 2021
Planejar orientar e supervisionar 
atividades de ensino e 
aprendizagem

1 - Validar os PIT dos docentes
2 - Acompanhar a execução do PIT
3 - Monitorar as dificuldades dos docentes e discentes
4 - Fornecer relatórios sobre desenvolvimento dos discente nas componentes 
curriculares
5 - Intermediar conflitos entre alunos e entre alunos e professor
6 - Planejar e acompanhar às PEE dos semestres 2021.1 e 2021.2 

Necessidade da instituição CCEDI-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CCEDI, DE (serviço 
pedagógico) e SAA

- -

157 2021
Acompanhar o desempenho 
acadêmico dos discentes

1 - Acompanhar a frequencia e notas
2- verificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos
3 - Atendimento individual dos pais e responsáveis
4 - Elaboração de relatorios dos alunos

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCEDI-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CCEDI, DE (serviço 
pedagógico) e DDE

- -
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158 2021
Presidir reuniões e conselhos de 
classe

1- Convocar docentes para tratar de demandas individuais e/ou coletivo
2 - Convocar pais, alunos e responsáveis para tratar de assuntos de interesse, 
bem como desempenho e normas disciplinares
3 - Convocar colegiados para dirimir sobre assuntos discente
4 - Apresentar os resultados do desempenho academico dos alunos

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCEDI-TMN 14.01.2021 30.12.2021 - - -

159 2021
Acessoramento dos demais setores 
do campus

1 - Levantamento de demandas tanto de ensino quanto estrutural para 
melhora do ensino
2 - Discutir a viabilidade de projetos e eventos institucionais
3 - Fornecer relatórios especificos aos setores conforme suas limitações
4 - Auxiliar os demais setores perante os discente e comunidade externa

Necessidade da instituição CCEDI-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCEDI, DE e DDE -

160 2021
Coordenar o processo permanente 
de melhoria do curso

1 - Levantamento de demanda de materiais laboratoriais
2 - Acompanhamento da estrutura fisica dos laboratórios
3 - Organizar as regras de uso dos laboratorios
4 - Acompanhar o desenvolvimento das disciplinas: bem como bibliografia e 
metodologia
5 - Elaborar e coordenar reformulações de curso

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCEDI-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCEDI - -

161 2021

Organizar e Acompanhar 
Substituição, Antecipação e/ou 
Reposição de Aulas Inclusive 
Sábados Letivos

1 - Disponibilizar os respectivos horários pelo Departamento aos demais 
docentes para prenchimento do horário
2 - Acompanhar a reposição de aulas pelo docente que se ausentar

Necessidade da instituição e demandas do 
Calendário Acadêmico no tocante a cumprir 
dias letivos e carga horária docente.

CCEDI-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCEDI, DE e SAA - -

162 2021
Subsidiar análise de processos 
relacionados ao ensino técnico de 
nível médio

1 - Analisar processos que são encaminhados ao setor
2 - Encaminhar e ou despachar processo após análise: bem como prova de 
segunda chamada, PEE, justificativa de faltas etc

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CCEDI-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CCEDI, DE (serviço 

pedagógico)
- -

163 2021
Auxiliar no acolhimento dos alunos 
das turmas de 2021

1 - Ajudar na explicação das normas do campus
2 - Fornecer informações sobre o curso
3 - Esclarecer as tramitações e procedimentos acadêmicos (processos 
administrativos), bem como: justificativa de faltas, medidas disciplinares etc.

Orientar os discentes/familiares das turmas 
de 
2021 sobre o papel do coordenador

CCEDI-TMN 01.04.2021 31.05.2021 CCEDI, DE e CAE - -

164 2021
Atendimento aos docentes, 
discentes, pais e responsáveis

1 - Acolher as demandas dos docentes, alunos e pais/responsaveis
2 - Orientá-los sobre os procedimentos cabiveis

Facilitar a resolução das demandas diárias 
do curso

CCEDI-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CCEDI - -

165 2021
Elaborar o levantamento dos 
materiais de consumo necessários 
para os laboratórios de mecânica

1- Elaborar lista de materiais de consumo referente ao laboratório de 
metrologia
2- Elaborar lista de materiais de consumo referente ao laboratório de 
ajustagem
3 - Elaborar lista de materiais de consumo referente ao laboratório de 
soldagem
4- Elaborar lista de materiais de consumo referente ao laboratório de 
refrigeração

Obter materiais de consumo para aulas de 
laboratório práticas

CCEM-TMN 29.01.2021 26.02.2021 CCEM - -

166 2021
Elaboração do protocolo de aulas 
práticas de laboratório durante o 
cenário de isolamento COVID-19

1 - Elaborar um mapa de isolamento em cada laboratório
2- Adequar as condições de isolamento dos discentes com o procedimento 
orientativo do Ministério da Saúde e Educação

Garantir segurança biológica aos discentes 
e servidores durante a execução de aulas 
de laboratório práticas

CCEM-TMN 29.01.2021 12.02.2021
Servidor SIAPE 

2272537
- -

167 2021
Elaborar o Plano de Curso FIC de 
Mecânica de refrigeração e 
climatização residencial

1- Elaborar as ementas
2- Elaborar o plano pedagógico
3- Cadastrar nas plataformas do Ministério da Educação

Geração de politicas de profissionalização 
regional

CCEM-TMN 01.02.2021 30.04.2021
CCEM e Professores 

da área de 
Eletromecânica

- -

168 2021
Elaborar o Mapa de Risco dos 
laboratórios de mecânica

1- Levantamento dos riscos ambientais dos laboratórios
2- Levantamento dos EPI's e EPC's
3- Propor politicas administrativas para prevenção e neutralização dos riscos 
de acidente do trabalho 

Garantir a segurança e saúde dos discentes 
e servidores no perimetro dos laboratórios

CCEM-TMN 01.02.2021 28.02.2021
Servidor SIAPE 

2272537
- -

169 2021

Elaborar o plano de curso FIC de 
Soldador no processo eletrodo 
revestido aço carbono e aço baixa 
liga

1- Elaborar as ementas
2- Elaborar o plano pedagógico
3- Cadastrar nas plataformas do ministério da educação

Geração de politicas de profissionalização 
regional

CCEM-TMN 01.02.2021 30.04.2021
CCEM e Professores 

da área de 
Eletromecânica

- -

170 2021
Efetuar a compra do laboratorio de 
mecânica do fluidos  que ja está 
previsto 

1 - Descrever laboratório de macânica dos fluidos ( feito  em 2019/2020) 
2 - Verificar a necessidade de atualização de materias e ou valores com a 
empresa de referência. 
3 - Cadastrar no PAC de 2021 que demostra a intenção de compra para poder 
abrir  processo em 2022

Requisito necessário para melhoria do 
curso e ainda indispensável com a mudança 
do curso de eletromecânica para mecânica 
já previsto pela Instituição

CCEM-TMN 01.02.2021 31.12.2021 A definir A definir -

171 2021
Reformular o Projeto Pedagógico 
do Curso Técnico Integrado de 
Eletromecânica

1 - Formar Comissão de trabalho
2 - Fazer alterações cabíveis
3 - Revisar o texto

Atender as normativas em vigor referentes 
aos cursos de nível técnico do IFMA 

CCEM-TMN 01.02.2021 31.05.2021
CCEM 

e COMISSÃO
- -

172 2021
Divulgar o curso de Eletromecânica 
nas escolas do município de Timon

1 - Produzir material de divulgação (vídeo, banners)
2 - Solicitar apoio dos gestores das escolas
3 - Visitar as escolas 

Necessidade de ampliar a procura pelo 
curso

CCEM-TMN 01.11.2021 31.12.2021 CCEM - -

173 2021
Realizar VIII Semana da Consciência 
Negra

1 - Formar comissão
2 - Elaborar projeto e submeter como extensão
3 - Acompanhar o andamento das atividades previstas nas metas do projeto

A necessidade de aprofundar debates e 
diálogos sobre a questão das relações 
étnico-raciais com a comunidade externa e 
interna do IFMA - Campus Timon

NÚCLEO 01.08.2021 30.11.2021 NEABI - NEABI
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174 2021
Alterar a portaria que constitui a 
comissão do NEABI - Timon

1 - Convocar e reunir atuais membros e outros servidores interessados em 
fazer parte da comissão do NEABI
2 - Definir os nomes de nova comissão do NEABI
3 - Registrar em ata e encaminhar para emissão da portaria

Incluir, substituir e retirar nomes da 
comissão do NEABI

NÚCLEO 01.02.2021 28.02.2021 NEABI - NEABI

175 2021
Elaborar Plano de Curso FIC em 
Educação para as Relações 
Étnico-raciais 

1 - Elaborar as ementas
2 - Elaborar o Plano Pedagógico
3 - Cadastrar nas plataformas do Ministério da Educação

Formação continuada de professores de 
escolas do Ensino Básico de Timon 

NÚCLEO 01.03.2021 31.12.2021
NEABI
DERI

- NEABI

176 2021
Discutir textos sobre as temáticas 
afro-brasileira e indígena

1 - Selecionar e compartilhar textos
2 - Discutir em reunião

Apropriar dos principais conceitos que 
envolvem as temáticas afro-brasileira e 
indígena

NÚCLEO 01.02.2021 31.12.2021 NEABI - NEABI

177 2021
Realizar acolhimento dos alunos 
das turmas de 2021

Promover dinâmica de exposição dos serviços realizados (Serviço Social, 
Serviço de Enfermagem e Serviço de Psicologia)

Orientar os discentes/familiares das turmas 
de 
2021 sobre os serviços da CAE.

CAE-TMN 01.04.2021 30.04.2021

Servidores SIAPE 
1872490, 1706099, 
1624879, 1008753, 
1951748, 2163006 

e 1819388 

-
Serviço Social, Serviço de 
Psicologia; Serviço de Saúde.

178 2021
Prestar atenção a alunos que 
prestarão as provas do Enem

1 - Promover momento de relaxamento
2 - Vivências

Identificar sentimentos de ansiedade; 
Promover o controle das emoções

CAE-TMN 01.11.2012 30.11.2021
Comissão de Saúde 

Mental
-

Esta atividade normalmente 
envolve outros setores da equipe 
multiprofissional, como Serviço 
de Saúde

179 2021
Promover atividades 
socioeducativas nas turmas

1 - Definir as atividades (oficinas, exposições) de acordo com a demanda 
apresentada

Intervenção em situações pontuais 
apresentadas que requeiram intervenção, 
como conflitos internos, melhoria das 
relações interpessoais, combate ao bullying, 
etc

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Comissão de saúde 

Mental
-

Esta atividade normalmente 
envolve outros setores da equipe 
multiprofissional, como Setor 
Pedagógico. 

180 2021 Janeiro Branco 1 -  Postagens, discussões e atividades em grupo
Promover reflexões sobre a necessidade de 
Cuidados com a Saúde Mental

CAE-TMN 01.01.2021 31.12.2021
Comissão de saúde 

Mental
-

Esta atividade normalmente 
envolve outros setores da equipe 
multiprofissional e convidados 
externos. 

181 2021
Promover campanha alusiva ao 
Setembro Amarelo

1 - Verificar materiais e contratações necessárias
2 - Verificar item 1 no almoxarifado e no CLCC
3 - Formalizar solicitação de materiais e contratações necessárias que não 
tenham sido contempladas no item 2
4 - Definir atividades junto à Comissão de Promoção da Saúde Mental e 
Prevenção do Suicídio do Campus Timon
5 - Participar do Pelotão pela Vida no desfile cívico de Timon
6 - Realizar a ornamentação do campus em alusão à campanha e treinamento 
dos discentes voluntários da Campanha

Promover ações que favoreçam a 
promoção de saúde mental e prevenção do 
suicídio junto a comunidade escolar.

CAE-TMN 01.08.2021 30.09.2021

Setor de Psicologia; 
Equipe de 

Enfermagem; 
Comissão de 

Promoção da Saúde 
Mental e Prevenção 

do 
Suicídio do Campus 

Timon

-
Participação de convidados 
externos

182 2021
Promover projeto "Não é 
brincadeira, é bullying!"

1 - Enviar e-mail de chamamento aos servidores
2 - Sensibilizar professores durante o conselho de classe
3 - Divulgar projeto na TV da recepção
4 - Discutir a temática em sala de aula
5 - Realizar palestra na biblioteca com os alunos do PROEJA e Subsequente

Promover medidas de conscientização, 
prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas 
recorrentes de intimidação sistemática 
(bullying), ou constrangimento físico e 
psicológico, cometidas por alunos, 
professores e outros profissionais 
integrantes de escola e de comunidade 
escolar, corroborado pela Lei nº 13,663 de 
2018, que altera a LDB

CAE-TMN 01.04.2021 31.12.2021
Comissão de saúde 

mental
- Setor de Psicologia e convidados

183 2021
Realização de análises a 
documentos regulamentadores da 
crise de coronavirus.

-

Necessidade do comitê estar atualizado 
diante das normativas que regem a crise de 
coronavírua em âmbito nacional, regional e 
local.

COMISSÃO 01.01.2021 31.12.2021
Membros da 

comissão
-

Comitê Local de Combate contra 
a COVID-19

184 2021
Ações de conscientização com 
servidores

-
Informar os servidores acerca dos cuidados 
de controle da disseminação do vírus 
visando a segurança e proteção.

COMISSÃO 01.01.2021 31.12.2021
Membros da 

comissão
-

Comitê Local de Combate contra 
a COVID-19

185 2021
Ações de conscientização com 
alunos

-
Informar os alunos acerca dos cuidados de 
controle da disseminação do vírus visando a 
segurança e proteção.

COMISSÃO 01.01.2021 31.12.2021
Membros da 

comissão
-

Comitê Local de Combate contra 
a COVID-19

186 2021
Assessoramento à gestão do 
campus no que tange ao controle e 
mitigação do novo coronavírus.

- Balizar as ações da gestão do campus. COMISSÃO 01.01.2021 31.12.2021
Membros da 

comissão
-

Comitê Local de Combate contra 
a COVID-19

187 2021

Realizar reuniões periódicas para 
análise e avaliação das ações de 
controle e mitigação do novo 
coronavírus no âmbito do Campus 
Timon.

-
Avaliar as ações de controle e mitigação do 
novo coronavírus no âmbito do Campus 
Timon.

COMISSÃO 01.01.2021 31.12.2021
Membros da 

comissão
-

Comitê Local de Combate contra 
a COVID-19
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188 2021

Realização de campanhas de 
arrecadação de produtos de 
higiene e limpeza ou itens 
relacionados ao controle e 
segurança enquanto perdurar a 
crise de coronavírus.

-

Ampliar o quantitativo de itens de higiene e 
limpeza para utilização no âmbito do 
Campus Timon no retono às atividades 
letivas.

COMISSÃO 01.01.2021 31.12.2021
Membros da 

comissão
-

Comitê Local de Combate contra 
a COVID-19

189 2021
Planejar orientar e supervisionar 
atividades de ensino e 
aprendizagem

1 - Acompanhar a execução do PIT
2 - Monitorar as dificuldades dos docentes e discentes;                                  
3 - Fornecer relatórios sobre desenvolvimento dos discente nas componentes 
curriculares                          
4 - Intermediar conflitos entre alunos e entre alunos e professor

Necessidade da instituição CLCB-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CLCB, DE (serviço 
pedagógico) e SAA

- -

190 2021
Acompanhar o desempenho 
acadêmico dos discentes

1 - Acompanhar a frequencia e notas
2- verificar as dificuldades de aprendizagem dos alunos
3 - Atendimento individual dos discentes
4 - Elaboração de relatorios dos alunos

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CLCB-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CLCB, DE (serviço 

pedagógico) e DDE
- -

191 2021
Presidir reuniôes do colegiado de 
curso

1 - Convocar docentes para tratar de demandas individuais e/ou coletivo
2 - Convocar alunos para tratar de assuntos de interesse, bem como 
desempenho e normas disciplinares
3 - Convocar o colegiado para dirimir sobre assuntos discente
4 - Apresentar os resultados do desempenho academico dos alunos

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 88, de 30 de agosto de 2016)

CLCB-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CLCB, DE (serviço 

pedagógico
- -

192 2021
Acessoramento dos demais setores 
do campus

1 - Levantamento de demandas tanto de ensino quanto estrutural para 
melhora do ensino
2 - Discutir a viabilidade de projetos e eventos institucionais
3 - Fornecer relatórios especificos aos setores conforme suas limitações
4 - Auxiliar os demais setores perante os discente e comunidade externa
5 - Executar as deliberações do colegiado

Necessidade da instituição CLCB-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CLCB, DE e DDE -

193 2021
Coordenar o processo permanente 
de melhoria do curso

1 - Levantamento de demanda de materiais laboratoriais
2 - Acompanhamento da estrutura fisica dos laboratórios
3 - Organizar as regras de uso dos laboratorios
4 - Acompanhar o desenvolvimento das disciplinas: bem como bibliografia e 
metodologia
5 - Observar e informar  reformulações de curso quando necessárias
6 - Submeter propostas re revisão e alteração no que diz respeito a 
alterações em ementas, carga horarias e pre-requisitos juntamente com o 
NDE

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 060, de 03 de junho de 2013)

CLCB-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CLCB - -

194 2021

Organizar e Acompanhar 
Substituição, Antecipação e/ou 
Reposição de Aulas Inclusive 
Sábados Letivos

1 - Disponibilizar os respectivos horários pelo Departamento aos demais 
docentes para prenchimento do horário
2 - Acompanhar a reposição de aulas pelo docente que se ausentar
3 - Apresentar ao Colegiado a oferta de disciplias e encaminha-las ao DEN

Necessidade da instituição e demandas do 
Calendário Acadêmico no tocante a cumprir 

dias letivos e carga horária docente.
CLCB-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CLCB, DE e SAA - -

195 2021
Subsidiar análise de processos 
relacionados ao ensino superior

1 - Analisar processos que são encaminhados ao setor
2 - Encaminhar e ou despachar processo após análise: justificativa de faltas 
etc.

Necessidade da instituição e obrigação legal 
(resolução 060, de 03 de junho de 2013)

CLCB-TMN 14.01.2021 30.12.2021
CLCB, DE (serviço 

pedagógico)
- -

196 2021
Auxiliar no acolhimento dos alunos 
das turmas de 2021

1 - Ajudar na explicação das normas do campus
2 - Fornecer informações sobre o curso
3 - Esclarecer as tramitações e procedimentos acadêmicos (processos 
administrativos), bem como: justificativa de faltas, medidas disciplinares etc.
4 - apresentar aos docentes e discentes o Projeto Pedagógico do curso

Orientar os discentes das turma de 
2021 sobre o papel do coordenador

CLCB-TMN 01.05.2021 31.05.2021 CLCB, DE e NAE - -

197 2021
Atendimento aos docentes e 
discentes

1 - Acolher as demandas dos docentes e alunos
2 - Orientá-los sobre os procedimentos cabiveis
3 - Encaminhar aos docentes, para análise, os processos de aproveitamento 
de disciplinas.

Facilitar a resolução da demandas diárias 
do curso

CLCB-TMN 14.01.2021 30.12.2021 CLCB - -

198 2021

Coordenar e acompanhar as 
atividades administrativas, 
tomando decisões de caráter 
gerencial, operacional e logístico 
necessários para garantir a 
infraestrutura adequada cursos da 
Unidade Acadêmica.

1 - Levantar ações atuais do PRONATEC
2 - Planejar projetos de cursos
3 - Elaborar editais de seleções
4 - Articular ações de parceria com o município de Timon

Viabilizar a execução da ação PRONATEC-TMN 16.03.2021 31.12.2021
Coordenador 

Adjunto

Orçamento já 
descentralizado para 

execução.
-

199 2021

Coordenar e acompanhar as 
atividades acadêmicas, 
supervisionando as turmas da Bolsa 
Formação, os controles 
acadêmicos, as atividades de 
capacitação e atualização, bem 
como reuniões e encontros.

A ser executada Quando do funcionamento dos cursos PRONATEC-TMN 01.07.2021 31.01.2022
Coordenador 

Adjunto

Orçamento já 
descentralizado para 

execução.
-
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200 2021

Avaliar os relatórios mensais de 
frequência e desempenho dos 
profissionais remunerados pela 
Bolsa Formação e encaminhar os 
processos de pagamentos àqueles 
que fizeram jus à bolsa no período 
avaliado.

Início da etapa (a ser executada)
Controle para a execução orçamentária seja 

conforme a legislação
PRONATEC-TMN 16.04.2021 31.01.2022

Coordenador 
Adjunto

Orçamento já 
descentralizado para 

execução.
-

201 2021

Manter atualizados, para fins de 
controle, os dados cadastrais de 
todos os profissionais bolsistas, 
bem como o arquivo de recursos 
financeiros utilizados para fins de 
prestação de contas.

Início da etapa (a ser executada) Viabilizar a execução da ação PRONATEC-TMN 13.03.2021 31.01.2022
Coordenador 

Adjunto

Orçamento já 
descentralizado para 

execução.
-

202 2021

Exercer, quando couber, as 
atribuições de coordenador de 
curso e apoio às atividades 
acadêmicas e administrativas;

Início da etapa (a ser executada)
Necessidade do momento, devido a equipe 

reduzida
PRONATEC-TMN 13.03.2021 31.01.2022

Coordenador 
Adjunto

Orçamento já 
descentralizado para 

execução.
-

203 2021
Articular com o Núcleo Gestor 
Sistêmico a oferta de vagas para 
pactuação.

Pactuação 2020.1 já firmada (cursos na modalidade FIC Mulheres Mil)
Buscar pactuações posterior a execução da 

atual
PRONATEC-TMN 13.03.2021 31.01.2022

Coordenador 
Adjunto

Orçamento já 
descentralizado para 

execução.
-

204 2021
Realização do II Seminário de 
Inclusão do IFMA Campus Timon

1 - Elaboração do Projeto de Extensão do II Seminário de Inclusão

Ampliar as ações voltadas para a inclusão 
no contexto social. Frente ao crescimento 
das demandas com novas leis, direitos e 

métodos na área de inclusão, diversidade, 
desigualdade e diferença.

NÚCLEO 28.01.2021 29.01.2021
Servidora SIAPE 

2022782
- NAPNE

205 2021

Implementação de cursos de 
nivelamento aos alunos 
ingressantes nos cursos técnicos 
integrados

1 - Serão adicionadas aulas extras no contraturno, ao menos dois dias por 
semana.
2 - As disciplinas a serem ofertadas no nivelamento serão: Matemática, 
Língua Portuguesa, Física e Química

Os alunos que ingressam no IFMA veem 
com deficiência em leitura e operações 

matemáticas básicas.
DDE-TMN 01.02.2021 31.12.2021

DE, Professores, 
Setor Pedagógico

- -

206 2021 Projeto Educador Amigo

1 - Sensibilização dos professores para abraçar o projeto.
2 - Dividir a quantidade de alunos pelo número de professores.
3 - A cada professor da turma será destinado uma quantidade definida de 
alunos para acompanhamento de tal forma que ninguém fique desassistido.

Com um acompanhamento mais próximo 
por parte dos professores será possível 

diagnosticar as prováveis causas da evasão 
e nos dará tempo para propor ações e até 

mesmo dissuadi-los.

DDE-TMN 26.04.2021 31.12.2021

DE, Professores, 
Setor Pedagógico, 

Comissão de 
evasão, CAE

- -

207 2021
Implantação de ações de combate 
à evasão

1 - As duas ações anteriores já contribuirão na redução. 
2 - Criação de um núcleo permanente de acompanhamento 

Há uma enorme evasão de nossos alunos 
pelos mais variados motivos.

DDE-TMN 01.02.2021 31.12.2021

DE, SAA, 
Professores, Setor 

Pedagógico, 
Comissão de 
evasão, CAE

- -

208 2021 Planejamento das ações de ensino 1 - Acompanhamento das ações implementadas e desenvolvimento de novas.
A Diretoria está em constante adequação 

de novas portarias, resoluções e ações para 
melhoramento das práticas de ensino etc.

DDE-TMN 01.02.2021 31.12.2021 DDE e equipe - -

209 2021
Criação do núcleo de projetos para 
captação de recursos

1 - Constituição da equipe que constituirão o núcleo;
2 - Treinamento da equipe para que esteja de prontidão para elaboração de 
projetos em diversas áreas.

Devido à redução orçamentária ocorrida 
nos últimos precisaremos recorrer a editais 

de fomento para conseguirmos captar 
recursos.

DDE-TMN 01.01.2021 31.12.2021
DDE e Equipe 

multidisciplinar 
constituída

- -

210 2021
Reformulação dos projetos de 
cursos técnicos

1 - Constituindo comissões de reformulação dos cursos técnicos integrados.
2 - Acompanhamento contínuo da evolução dos trabalhos.

Os cursos integrados deverão deixar de ser 
ofertados de forma modular e passarão a 

serem ofertados anualmente.
DDE-TMN 01.01.2021 30.11.2021

DDE, Setor 
Pedagógico e 

comissões 
constituídas

- -

211 2021
Implementação de infraestrutura 
de acessibilidade no campus

1 - Aquisição dos materiais necessários; 
2 - Contratação de empresa para construção e/ou instalação.

O campus só dispõe de rampa, no entanto, 
necessita de vasos sanitários, bebedouros e 

pias para cadeirantes bem como de piso 
táctil, pois além de está previsto em lei 

ainda é exigência do MEC nas avaliações 
dos cursos.

DDE-TMN 01.04.2021 31.12.2021 DDE, NAPNE A orçar -

212 2021
Nomear a Biblioteca e o Auditório 
do Campus

1 - Realizar um concurso literário para nomear a biblioteca;
2 - Dá o nome de um servidor falecido ao auditório.

O campus tem mais de dez anos de 
existência e nem sua biblioteca e auditórios 

possuem um nome.
DDE-TMN 01.08.2021 31.12.2021

DDE, Biblioteca, 
Servidores e alunos

- -

213 2021
Aquisição de acervo virtual para 
atendimento aos cursos técnicos e 
superior

1 - Aquisição de bibliotecas virtuais por meio de licitação.

 MEC cobra a existência de bibliotecas 
virtuais na avaliação dos cursos superiores. 
Atualização do acervo, disponibilizar acesso 
fácil, rápido e imediato a vários títulos da 

área do conhecimento. Atender ao item 3.6 
dos indicadores de Avaliação de Curso INEP.

DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021 DG, DDE, DAP A orçar -
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214 2021
Instituir Olimpíadas de 
Conhecimentos na maioria das 
disciplinas

1 - Constituição de comissão para auxiliar aos professores no 
desenvolvimento da atividade;
2 - Sensibilização dos professores da importância do estímulo dos alunos ao 
estudo.

As olimpíadas são excelentes atividades que 
despertam o conhecimento crítico e 

estímulo ao estudo.
DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021

DDE, DE, comissão e 
professores.

- -

215 2021
Aquisição de software para 
automação da biblioteca.

1 - Aquisição;
2 - implantação de software de gerenciamento de acervo se faz urgente e 
necessário visto que todos os procedimentos e rotinas dos serviços 
oferecidos pela Biblioteca devem e podem ser conduzidos, executados e 
avaliados por meio de um software destinado a essa finalidade

É de suma importância e urgente que se 
tenha um software de gerenciamento e 

controle do acervo.
DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021

DDE, DG, DAP e 
Biblioteca

A orçar -

216 2021
Ampliação do número de 
servidores da biblioteca

Convocação, colaboração técnica, exercício provisório ou por demais formas 
de ampliação de servidores para atender a um setor com especifidades 
próprias de uma Biblioteca.

O número de servidores da Biblioteca é 
insuficiente para atender as demandas da 

unidade e a seu horário de funcionamento. 
A Biblioteca funciona 15 horas 

ininterruptas, existe a dificuldade de atuar 
satisfatóriamente com eficiência e eficácia. 

Mesmo ao considerar que a equipe se  
disponibilize o máximo possível, ainda 

assim, enfrentam o desafio de atender suas 
necessidades básicas inerentes a qualquer 

ser humano.

DDE-TMN 01.01.2021 31.12.2021
DDE, DG e 
Biblioteca

- -

217 2021
Acompanhamento dos projetos de 
cursos em implantação para 
aquisição das bibliografias.

1 - Aquisição do acervo bibliográfico para posterior aprovação do curso pelo 
MEC.

Os cursos que estão em implantação e em 
processo de reconhecimento ou avaliação 

necessitam do acervo adequado.
DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021

DDE, DG, DAP e 
Biblioteca

A orçar -

218 2021 Aquisição de periódicos
1 - Aquisição de periódicos para disponibilização aos cursos técnicos e 
superior.

Ampliação e atualização do acervo 
bibliográfico com o objetivo de atender as 

demandas dos usuários e exigências do 
MEC

DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021
DDE, DG, DAP e 

Biblioteca
A orçar -

219 2021 Aquisição de sistema antifurto 1 - Aquisição de sistema de guarda e segurança do acervo bibliográfico
Resguardo e segurança do acervo 

bibliográfico e dos bens patrimoniais da 
biblioteca.

DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021
DDE, DG, DAP e 

Biblioteca
A orçar -

220 2021
Cursos, treinamentos e capacitação 
para usuários da biblioteca

1. Capacitação em Fontes Informacionais de Pesquisa na Internet, 2. 
Utilização do Portal Capes, 3. Acesso ao Portal Capes via CAFe, 4. Orientações 
de Utilização do Manual de Trabalhos Acadêmicos do IFMA, Campus Timon, 
5. Disseminar a importância do hábito da leitura. 6. Ações culturais: Semana 
nacional do livro e leitura, Semana da biblioteca, projetos sociais. 

A constante busca por novos 
conhecimentos e a ampla utilização dos 
serviços ofertados pela biblioteca tem 

viabilidade através das ações desenvolvidas 
por este setor para dar suporte necessário 
aos usuários que se beneficiam do espaço 

físico e dos serviços disponíveis neste 
ambiente informacional

DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021
DDE, DG e 
biblioteca

- -

221 2021 Capacitação dos Servidores
1 - Participação de cursos e treinamentos, bem como de encontros, 
congressos, fóruns e eventos

Atualização e aquisição de novos 
conhecimentos com objetivo de prestar 

serviço de qualidade a toda a comunidade 
acadêmica

DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021
DDE, DG, e 
servidores

- -

222 2021
Viabilizar a utilização do espaço da 
biblioteca pela comunidade 
externa

Através da divulgação e posterior convocatória da comunidade para usufruir 
dos serviços disponibilizados e participar dos projetos executados na 
biblioteca do campus

Para cumprir a função social da biblioteca 
na comunidade na qual está inserida

DDE-TMN 01.03.2021 31.12.2021 DDE e biblioteca - -

223 2021 Escolha da nova equipe do Núcleo 1 - Reunião para deliberações e convite
Formar equipe para desenvolvimento de 

atividades
NÚCLEO 04.02.2021 15.03.2021

Servidora SIAPE 
2022782

- NAPNE

224 2021

Submissão de proposta de evento à 
FAPEMA para recursos financeiros 
do I Seminário de Inclusão dos 
Institutos Federais

1 - Elaborar Proposta e submissão até o mês de Agosto de 2021
Ampliar ações para Educação Inclusiva 

integrando todo o IFMA
NÚCLEO 06.01.2021 27.08.2021

Servidora SIAPE 
2995501

- NAPNE

225 2021

Criar página em rede social 
(instagram) do NAPNE para 
divulgar ações e informações sobre 
o Núcleo e Educação Inclusiva

1 - Criar página e realizar a manutenção da mesma

Divulgar ações, divulgar conhecimento 
científico e se comunicar com a 

comunidade escolar, ampliar rede de 
relacionamento com outras pessoas e 

instituições.

NÚCLEO 17.03.2021 31.12.2021
Servidora SIAPE 

2995501
- NAPNE

226 2021
Realizar lives sobre temáticas da 
Educação Inclusiva com integrantes 
do NAPNE e especialistas da área

1 - Escolher temas
2 - Convidar profissionais e comunidade
3 - Executar os momentos

Divulgar ações, divulgar conhecimento 
científico e se comunicar com a 

comunidade escolar, ampliar rede de 
relacionamento com outras pessoas e 

instituições

NÚCLEO 26.04.2021 31.12.2021 Equipe Napne - NAPNE

227 2021
Acolher e sensibilizar alunos 
calouros e veteranos sobre a 
educação inclusiva

1 - Promover palestras
2 - Participar de aulas inaugurais, ou a convite de docentes

Acolher e informar a comunidade escolar NÚCLEO 26.04.2021 21.08.2021
Servidora SIAPE 

2995501
- NAPNE

228 2021 Identificar alunos com deficiência
1 - Analisar ingresso por seletivo em cota e alunos percebidos pelos 
profissionais

Oferecer suporte necessário para a 
promocão de aprendizagem

NÚCLEO 26.04.2021 20.12.2021 Equipe Napne - NAPNE



Nº EXERCÍCIO AÇÃO ETAPAS JUSTIFICATIVA SETOR-ALVO DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO RESPONSÁVEIS CUSTO 

NECESSÁRIO OBSERVAÇÕES

229 2021 Criar grupo de estudos 1 - Criar grupo de estudos dentro do Núcleo para servidores e alunos
Formação Continuada sobre a Educação 

Inclusiva
NÚCLEO 17.03.2021 31.12.2021 Equipe Napne - NAPNE

230 2021
Participar das reuniões do 
Departamento de Direitos 
Humanos e Inclusão Social

1 - Sondar interesses dos alunos por pesquisas na área e desenvolver as 
pesquisas

Incentivar e colaborar em ações de 
pesquisa sobre a temática

NÚCLEO 23.03.2021 31.12.2021 Equipe Napne - NAPNE

231 2021
Participar dos encontros de 
reestruturação dos NAPNES

-
Colaborar no processo de estruturação do 

Núcleo
NÚCLEO 17.03.2021 31.12.2021

Servidora SIAPE 
2995501

- NAPNE

232 2021
Realizar III Seminário de Inclusão 
do IFMA Campus Timon

1 - Elaboração do Projeto de Extensão do III Seminário de Inclusão

Ampliar as ações voltadas para a inclusão 
no contexto social. Frente ao crescimento 
das demandas com novas leis, direitos e 

métodos na área de inclusão, diversidade, 
desigualdade e diferença

NÚCLEO 26.04.2021 30.10.2021 Equipe Napne - NAPNE

233 2021 Concorrer ao selo IFMA Afirmativo
1 - Elaborar proposta de inclusão
2 - Concorrer ao edital do selo
3 - Estruturar a sala do Núcleo

Oferecer suporte necessário para a 
promocão de aprendizagem

NÚCLEO 26.04.2021 31.12.2021 Equipe Napne - NAPNE

234 2021
Realização de Reuniões mensais 
com a equipe

1 - Organizar Calendário de reuniõs e executá-lo
Planejar, Organizar e desenvolver as ações 

do Núcleo
NÚCLEO 04.02.2021 31.12.2021

Servidora SIAPE 
2995501

- NAPNE

235 2021

Renovar parceria formada com o 
Centro Integrado de Atendimento 
Educacional Especializado Maria do 
Carmo Viena Neiva para realização 
de avaliação multiprofissional dos 
discentes com deficiência

1 - Renovar parcerias com a Instituição e fazer encaminhamentos quando 
necessários

Oferecer suporte necessário para a 
promocão de aprendizagem

NÚCLEO 05.02.2021 01.01.2022
Servidora SIAPE 

2995501
- NAPNE

236 2021
Elaboração de Cartilha Educativa 
sobre o NAPNE TIMON

1 - Elaborar material a ser divulgado para a comunidade do Campus

Ampliar as ações voltadas para a inclusão 
no contexto social. Frente ao crescimento 
das demandas com novas leis, direitos e 

métodos na área de inclusão, diversidade, 
desigualdade e diferença.

NÚCLEO 17.03.2021 30.03.2021
Servidora SIAPE 

2995501
- NAPNE

237 2021

Participar de Ações Solidárias do 
IFMA em parceria com o Comitê de 
Enfrentamento à Crise – Covid-19 
do Campus Timon

1 - Participar ativamente com ações de combate à pandemia propostas pelo 
IFMA e comitê local

Ampliar campanha educativa de saúde 
pública

NÚCLEO 17.03.2021 31.12.2021 Equipe Napne - NAPNE

238 2021 Participar do Encontro Pedagógico
1 - Apresentar aos docentes a equipe e ações do NAPNE, e alunos com 
necessidades educacionais específicas

Ampliar as ações voltadas para a inclusão 
no contexto social. Frente ao crescimento 
das demandas com novas leis, direitos e 

métodos na área de inclusão, diversidade, 
desigualdade e diferença

NÚCLEO 26.04.2021 26.04.2021 Equipe Napne - NAPNE

239 2021

Manter os treinos semanais 
orientados das modalidades de 
futsal masculino e feminino com o 
corpo discente do IFMA 
CampusTimon, como parte das 
atividades ligadas ao ensino sendo: 
futsal masculino 2a, 4a e 6a feiras, 
das 18:30 h as 20:30 h; futsal 
feminino 3a e 5a feiras das 18:30 h 
as 20:30 h como parte essencial 
para o desenvolvimento global do 
corpo discente através da prática 
esportiva

-

Considerando a missao institucional 
prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA-PDI (2019-2023) que 
visa promover uma educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa e extensão, 

com foco na formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável

DERI-TMN - -
Servidores SIAPE 

2339619, 1641017, 
2271406 e 1581935

R$ 10.000,00 -

240 2021

Apoiar, incentivar e fomentar a 
participação do corpo discente do 
IFMA Campus Timon em torneios 
esportivos de caráter local,regional 
e nacional como parte do processo 
de intercâmbio social, cultural e 
esportivos, essenciais para o 
desenvolvimentos desses como 
cidadãos criticos, ativos e atuantes 
em suas sociedades,inclusive no 
cotidiano escolar

-

Considerando a missao institucional 
prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA-PDI (2019-2023) que 
visa promover uma educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa e extensão, 

com foco na formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável

DE-TMN - -
Servidores SIAPE 

2339619, 1641017, 
2271406 e 1581935

R$ 20.000,00 -
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241 2021

Incentivar o pleno 
desenvolvimento das atividades 
socioculturais,de lazer, esportivas,
dentre outras na escola por meio 
de projetos interdisciplinares que 
envolva ensino, pesquisa e 
extensao como parte essenciais de 
construção dos comportamentos 
conceituais, procedimentais e 
atitudinais do corpo discente do 
IFMA Campus Timon

-

Considerando a missao institucional 
prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA-PDI (2019-2023) que 
visa promover uma educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa e extensão, 

com foco na formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável

DE-TMN - -
Servidores SIAPE 

2339619, 1641017, 
2271406 e 1581935

R$ 10.000,00 -

242 2021

Ofertar cursos de qualificação 
profissional e projetos de extensão 
para a comunidade externa do 
IFMA Campus Timon nas diversas 
áreas de atuação da Educação 
Física

-

Considerando a missao institucional 
prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA-PDI (2019-2023) que 
visa promover uma educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa e extensão, 

com foco na formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável

DE-TMN - -
Servidores SIAPE 

2339619, 1641017, 
2271406 e 1581935

R$ 20.000,00 -

243 2021

Ensino da arte marcial karate na 
perspectiva educacional, defesa 
pessoal e esportiva com 
perspectivas de sediar competições 
locais e interestaduais

-

Considerando a missao institucional 
prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA-PDI (2019-2023) que 
visa promover uma educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa e extensão, 

com foco na formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável

DE-TMN - -
Servidores SIAPE 

2339619, 1641017, 
2271406 e 1581935

Custo zero -

244 2021

Incentivo à produção de eventos 
acadêmicos em parceira com 
instituição de ensino superior do 
curso de educação física do médio 
sertão maranhense e do Piauí

-

Considerando a missao institucional 
prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA-PDI (2019-2023) que 
visa promover uma educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa e extensão, 

com foco na formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável

DE-TMN - -
Servidores SIAPE 

2339619, 1641017, 
2271406 e 1581935

Custo zero -

245 2021

Implementar o projeto de extensão 
para a terceira idade, visto que o 
Campus ainda não tem um projeto 
destinado a esse público, e que 
terá como viés a perspectiva 
multidisciplinar e que serão 
ofertadas atividades recreativas, 
socializadoras e informativas para 
os idosos da comunidade

-

Considerando a missao institucional 
prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA-PDI (2019-2023) que 
visa promover uma educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa e extensão, 

com foco na formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável

DE-TMN - -
Servidores SIAPE 

2339619, 1641017, 
2271406 e 1581935

R$ 1.000,00 -

246 2021

Desenvolver juntamente com os 
discentes um projeto ambiental 
que vise a criação de espaços de 
convivência no campus, focados 
nas atividades físicas, e que possa 
gerar nos mesmos um sentimento 
de proteção aos espaços criados

-

Considerando a missao institucional 
prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA-PDI (2019-2023) que 
visa promover uma educação profissional, 

científica e tecnológica, por meio da 
integração do ensino, pesquisa e extensão, 

com foco na formação do cidadão e no 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável

DE-TMN - -
Servidores SIAPE 

2339619, 1641017, 
2271406 e 1581935

R$ 10.000,00 -


