
Plano de Ação IFRS 2020

CAMPUS SERTAO

Dimensão: ORÇAMENTO

O2 - AMPLIAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

Ação:

Realizar os contatos, fazer visitas aos gabinetes para expor as demandas aos parlamentares.

Responsável: Valor: 

ODAIR JOSE SPENTHOF R$   300.000,00

Ameaça à Execução: 

Negativa por parte dos parlamentares a respeito do repasse dos recursos para contemplação dos

recursos necessários.

Tratamento de Risco: 

Retomar as tratativas com os gabinetes parlamentares federais e estaduais.

O3 - DESENVOLVER MEIOS DE ECONOMICIDADE.

Ação:

Treinar e conscientizar sobre a utilização de software livre

Responsável: Valor: 

SERGIOMAR THEISEN R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Dificuldade por parte dos servidores em trabalhar com sistemas de software livre

Tratamento de Risco: 

Realizar treinamento constantemente a fim de minimizar problemas relacionados a utilização de

software livre.

Dimensão: PESSOAS E CONHECIMENTOS

PC1 - INCENTIVAR PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Ação:

Realizar a aproximação dos servidores e estudantes em atividades acadêmicas e eventos de

formação complementares,  eventos externos  (congressos,  seminários, palestras, viagens, etc.) por
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meio da divulgação, preparação e apoio fomentando parcerias públicas e/ou privadas com outras

instituições.

Responsável: Valor: 

SERGIOMAR THEISEN R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Não realização de parcerias com demais instituições devido a excesso de burocracia.

Tratamento de Risco: 

Desburocratização das normativas internas para diminuir o quantitativo documental.

PC2 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO INTERCAMPI.

Ação:

Envolver o campus nas articulações intercampi para criar políticas de apoio a estudantes com elevado

desempenho.

Responsável: Valor: 

ROBERTO VALMORBIDA DE AGUIAR R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Dificuldade de comunicação, transporte e divergência entre os campi a ponto de influenciar nas

articulações intercampi

Tratamento de Risco: 

Alinhamento de visões políticas e de meios de suporte à comunicação entre os campi

PC3 – PROMOVER A CAPACITAÇÃO/ QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COM FOCO NOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS.

Ação:

Capacitar os Servidores (participação em cursos, seminários etc) e Fornecimento de Bolsas de

Estudos para Formação de acordo com os critérios do programa.

Responsável: Valor: 

LEANDRO ANTONIO COLOMBELLI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Contingenciamento dos recursos junto ao MEC.

Tratamento de Risco: 

Realização de capacitações que sejam realizadas via webconferência e/ou online.
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Ação:

Executar a liberação orçamentária ao Programa de Capacitação dos Servidores (participação

em cursos, seminários etc) e Fornecimento de Bolsas de Estudos para Formação de acordo com os

critérios do programa.

Responsável: Valor: 

VALERIA CRISTINA SCHU COLOMBELLI R$   230.000,00

Ameaça à Execução: 

Contigenciamento dos recursos à execução do programa de capacitação dos servidores.

Tratamento de Risco: 

Capacitação transferida devido a não execução financeira e orçamentária

PC4 - PROMOVER E INCENTIVAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES.

Ação:

Realizar atividades artísticas, desportivas e culturais com a participação dos servidores.

Responsável: Valor: 

VALERIA CRISTINA SCHU COLOMBELLI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Calendário de atividades justo quanto a tempo para parada para realização destas atividades.

Tratamento de Risco: 

Realização da atividade em momentos que a instituição não está em período letivo.

Dimensão: PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O1 - FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.

Ação:

Aquisição de servidores para melhor gerenciamento dos arquivos e internet

Responsável: Valor: 

LEANDRO ANTONIO COLOMBELLI R$   100.000,00

Ameaça à Execução: 

Contingenciamento de recursos junto ao MEC

Tratamento de Risco: 

Aquisição no ano subsequente, risco de queima de equipamento servidor de dados.

Dimensão: RESULTADOS INSTITUCIONAIS
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PC2 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO INTERCAMPI.

Ação:

Criar parcerias entre campi e instituições públicas/privadas com linhas de pesquisa, extensão e

ensino afins, promovendo a pesquisa interinstitucional

Responsável: Valor: 

LEANDRO ANTONIO COLOMBELLI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Contingenciamento de recursos junto ao MEC que restrinjam parcerias nos quais envolvem aquisição

de bens móveis, imóveis ou insumos.

Tratamento de Risco: 

Fazer aproximações com demais campi que não envolvam recursos financeiros.

R1 - PROMOVER VERTICALIZAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS, FORMAS E MODALIDADES

DE ENSINO.

Ação:

Elaborar e implantar projetos de Pós-Graduação Lato Sensu.

Responsável: Valor: 

LEANDRO ANTONIO COLOMBELLI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Mudança da política pública com fomento a cursos de nível médio e superior.

Tratamento de Risco: 

Ampliar número de vagas do nível médio e superior

R3 - PROMOVER AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA.

Ação:

Estabelecer política de atendimento aos estudantes afrodescendentes, indígenas e estudantes com

deficiências, disponibilizando condições necessárias.

Responsável: Valor: 

NAIARA MIGON R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Política nacional de desarticulação de estudantes afrodescendentes, indígenas e estudantes com

deficiências, disponibilizando condições necessárias.
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Tratamento de Risco: 

Manter as políticas de atendimento aos estudantes afrodescendentes, indígenas e estudantes com

deficiências já realizadas e executadas anualmente.

Ação:

Palestra de cunho pedagógico voltadas para a formação cidadã da comunidade do entorno

institucional.

Responsável: Valor: 

VALDIR FRANCISCO SCHAFER R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Fechamento das atividades da instituição devido a contingenciamento dos recursos.

Tratamento de Risco: 

Gestionar os recursos financeiros a fim de conseguir realizar o fechamento do ano letivo da Instituição.

R4 - PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO,

AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE

Ação:

Integrar a pesquisa, extensão e ensino com a comunidade externa, visando suprir demandas

específicas

Responsável: Valor: 

SERGIOMAR THEISEN R$         0,00

Ameaça à Execução: 

Contingenciamento de recursos junto ao MEC.

Tratamento de Risco: 

Inviabilidade de execução de atividades de aproximação com a comunidade devido a

compromentimento com recursos para deslocamento.
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