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1. APRESENTAÇÃO
O Plano de Gestão aqui proposto tem como objetivo expor para a comunidade do IFPA
Campus Tucuruí as diretrizes das ações que serão implementadas no período de 2019 a 2023
para que todos (servidores e discentes) se sintam parte do campus, visando a consolidação e
expansão do IFPA Campus Tucuruí através de um planejamento efetivo e participativo.
Sou Anderson Walber de Jesus Barbosa, natural de Tucuruí-PA, candidato a Diretor Geral
deste Campus Tucuruí do IFPA para o período 2019-2023.
Fiz o concurso em 2008 quando tomei posse em 13 de setembro de 2008 para o cargo de
professor de Ensino Básico, técnico e Tecnológico, atualmente estou Classe “D” Nível 301,
em regime de Dedicação Exclusiva, lotado na Diretoria de Ensino do IFPA Campus Tucuruí.
Fiz o Curso Superior de Tecnologia da Informação no período de 2001 a 2004 no então
CEFET, em seguida fiz o curso Lato Sensu de Especialização em Redes de Computadores
concluído em 2011.
No IFPA Campus Tucuruí assumi as seguintes funções:
Coordenador dos Cursos de Informática Integrado ao ensino Médio;
Coordenador de Curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores
Diretor Geral do Campus Tucuruí para o período 2015 a 2019
2.

DIRETRIZES









Educar é um ato político e nenhuma ação pode estar caracterizada pela neutralidade.
A produção cientifica deve ser devolvida à sociedade para a melhora da qualidade de vida.
Uma educação cientifica tecnológica, com forte teor humanístico, que possibilite
O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
A coparticipação no traçado dos destinos da região, colocando sempre em destaque
a promoção humana.
A articulação entre ensino, pesquisa e extensão.
Fortalecimento do NEABI, NAPNE, NIPE, CENI.
Priorizar a oferta de educação de qualidade

3.

PROPOSTAS

3.1 GESTÃO
a)
b)
c)
d)
e)

Implantar o novo organograma do Campus;
Capacitação dos técnicos administrativos;
Aumento do corpo técnico administrativo;
Criar uma ferramenta de acompanhamento da execução orçamentária;
Acelerar a tramitação dos processos

4.1.1 GESTÃO – PLANO DE AÇÃO
OBJETIVO
(O QUE?)
Implantar o novo
organograma do
Campus

JUSTIFICATIVA
(PORQUE?)
Considerando a padronização
dos organogramas do IFPA
faz-se necessário implantar o
novo organograma.

LOCAL
(ONDE?)
IFPA Campus Tucuruí

PRAZO
(QUANDO?)
Março a Dezembro 2019

RESPONSÁVEIS
(QUEM?)
Direção Geral /
Reitoria IFPA

MÉTODO
(COMO?)
A reitoria irá
disponibilizar as CD’s
necessárias para a
implantação.

Capacitação dos
técnicos
administrativos

Considerando as áreas da
gestão faz-se necessário a
atualização do conhecimento
desses profissionais em suas
áreas de atuação
Melhorar ao publico interno e
externo da instituição

Instituições
reconhecidas que
ofertem cursos de
capacitação

Técnicos
administrativos do
Campus Tucuruí

IFPA Campus Tucuruí

Março a Outubro de 2019
Março a Outubro de 2020
Março a Outubro de 2021
Março a Outubro de 2022
Março a Abril de 2023
Março a Dezembro 2019

Formalização da
inscrição no curso de
capacitação seguido de
abertura do processo
administrativo.
Concurso Público

Melhorar a transparência como
os recursos estão sendo geridos
no Campus

IFPA Campus Tucuruí

Março a Dezembro 2019

DAP/ DG/ CTIC/
ASCOM

Criar uma comissão
para discutir a
elaboração da
ferramenta

Sem custo

Melhorar o fluxo dos processos
no intuito das ações do campus
serem executadas em tempo
determinado

IFPA Campus Tucuruí

Março a Dezembro 2019

DAP/ DE/ DG/
DPIPE

Criar comissão para a
identificação dos
processos, mapeamento
dos processos e
definição de
fluxagrama

Sem custo

Aumento do corpo
técnico
administrativo
Criar uma
ferramenta de
acompanhamento da
execução
orçamentária
Acelerar a
tramitação dos
processos

Direção Geral /
Reitoria IFPA

CUSTO
(QUANTO?)
Valor previsto
na LOA
conforme
portaria do
MEC 246
Diárias e
passagens

Valor previsto
na LOA

3.2 ENSINO
a)
b)
c)
d)

Capacitação do corpo docente;
Aumentar a qualidade e o número de aulas práticas e visitas técnicas;
Apoiar a assistência estudantil;
Ampliar a oferta de vagas nos cursos técnicos.

4.2.1 ENSINO – PLANO DE AÇÃO
OBJETIVO
(O QUE?)
Capacitação do
corpo docente

Apoiar a assistência
estudantil

Aumentar a
qualidade e o
número de aulas
práticas e visitas
técnicas

Ampliar a oferta
de vagas nos
cursos técnicos.

JUSTIFICATIVA
(PORQUE?)

LOCAL
(ONDE?)

PRAZO
(QUANDO?)

Considerando as áreas
técnicas e do ensino básico
faz-se necessário a
atualização do conhecimento
desses profissionais em suas
áreas de atuação
Melhorar a distribuição dos
recursos destinados a
assistência estudantil

Instituições
reconhecidas que
ofertem cursos de
capacitação

Março a Outubro de 2019
Março a Outubro de 2020
Março a Outubro de 2021
Março a Outubro de 2022
Março a Abril de 2023

IFPA Campus
Tucuruí

Fevereiro de 2019 a Abril
de 2023

Melhorar a integração teoria
e prática prevendo no PPC
dos cursos carga horária para
aulas práticas

Laboratórios do
Campus

Março a Outubro de 2019
Março a Outubro de 2020
Março a Outubro de 2021
Março a Outubro de 2022
Março a Abril de 2023

Atender a demanda da
comunidade.

IFPA Campus
Tucuruí

2019-2023

RESPONSÁVE
IS
(QUEM?)
Docentes do
Campus Tucuruí

Setor
Psicossocial e
assistência ao
educando / DA e
Direção Geral
DE/
Coordenações
de Curso/ DAP/
DG

DE/DG

MÉTODO
(COMO?)

CUSTO
(QUANTO?)

Formalização da inscrição
no curso de capacitação
seguido de abertura do
processo administrativo.

Diárias e
passagens

Otimizar os fluxos de
processos de pagamentos.

Recurso da
matriz
orçamentária
destinada a
ação.
Previsão de
recurso dentro
da Matriz
Orçamentária
do Campus

Levantamento da
demanda, elaboração de
projeto e abertura de
processo.

Oferecer via edital de
processo seletivo novas
vagas para os cursos
técnicos na modalidade
Técnico Integrado e
Técnico Subsequente.

Carga horaria
de sala de aula
dos
Professores

3.3 PESQUISA

a) Incentivar a expansão da Pós-Graduação ofertando cursos de Pós-graduação Lato-Sensu e
Stricto-Sensu

3.3.1 PESQUISA - PLANO DE AÇÃO
OBJETIVO
(O QUE?)
Incentivar a
expansão da PósGraduação ofertando
cursos de Pósgraduação LatoSensu e StrictoSensu

JUSTIFICATIVA
(PORQUE?)

Atender a demanda da
comunidade e dos
servidores do campus.

LOCAL
(ONDE?)

IFPA Campus
Tucuruí

PRAZO
(QUANDO?)

2019-2023

RESPONSÁVE
IS
(QUEM?)

DE/DG

MÉTODO
(COMO?)

Oferecer via edital de
processo seletivo novas
cursos de Pós-graduação
Lato-Sensu e StrictoSensu.

CUSTO
(QUANTO?)

Carga horaria
de sala de aula
dos Professores

3.4 EXTENSÃO
a)
b)
c)
d)
e)

Oferta de cursos de extensão através do CENI
Implantar o NEL (Núcleo de Esporte e Lazer)
Implantar o NAC (Núcleo de Arte e Cultura)
Incentivar eventos científicos e de extensão
Ampliar a oferta de vagas de estágios

3.4.1

EXTENSÃO – PLANO DE AÇÃO

OBJETIVO
(O QUE?)
Oferta de cursos de
extensão através do
CENI

JUSTIFICATIVA
(PORQUE?)
Atender a demanda da
comunidade

LOCAL
(ONDE?)
No IFPA
campus
Tucuruí e /ou
nos polos dos
municípios da
área de
abrangência do
campus.
No IFPA
campus
Tucuruí

PRAZO
(QUANDO?)
2019-2022

RESPONSÁVEIS
(QUEM?)
CENI, DPIPE e
Direção Geral

MÉTODO
(COMO?)
Elaboração de projetos e
submissão do mesmo a
aprovação da Diretorias.

CUSTO
(QUANTO?)
Carga horária dos
professores
envolvidos
destinado ao
projeto será
incluída no PIT.

Implantar o NEL
(Núcleo de Esporte e
Lazer)

Fomentar e promover o
Esporte e Lazer na
comunidade

2019

DPIPE e Direção
Geral

Elaboração de projetos e
submissão do mesmo a
aprovação da Diretorias.

Fomentar e promover a Arte
e Cultura na comunidade.

No IFPA
campus
Tucuruí

2019

DPIPE e Direção
Geral

Elaboração de projetos e
submissão do mesmo a
aprovação da Diretorias.

Incentivar eventos
científicos e de
extensão

Promover o conhecimento, a
integração e exposição de
trabalhos acadêmicos.

No IFPA
campus
Tucuruí

2019-2020

DPIPE e Direção
Geral

Elaboração de projetos e
submissão do mesmo a
aprovação da Diretorias.

Ampliar a oferta de
vagas de estágios

Prover oportunidade de
experiência profissional aos
discentes.

No IFPA
campus
Tucuruí

2019-2020

Setor de Estagio,
Coordenação de
Extensão, DPIPE e
Direção Geral

Aumentar a quantidade
de parcerias entre
instituições públicas e
privadas.

Carga horária dos
professores
envolvidos
destinado ao
projeto será
incluída no PIT.
Carga horária dos
professores
envolvidos
destinado ao
projeto será
incluída no PIT.
Carga horária dos
professores
envolvidos
destinado ao
projeto será
incluída no PIT.
Carga horária dos
professores
envolvidos
destinado ao
projeto será
incluída no PIT.

Implantar o NAC
(Núcleo de Arte e
Cultura)

3.5 ASSISTENCIA AO EDUCANDO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Promover e ampliar as rodas de conversas temáticas;
Ampliar a participação dos alunos no fórum de assistência estudantil;
Auxiliar em programas que promovam a cultura;
Auxiliar em programas que promovam a pesquisa e a extensão;
Auxiliar em programas que promovam o esporte;
Criar e/ou ampliar programas de auxílios financeiros;
Estreitar relações entre pais e setor psicossocial;
Manter os pagamentos dos auxílios em tempo hábil.
Oferecer atendimento e acompanhamento psicossocial aos alunos em parceria com a rede
pública;

3.5.1

ASSISTENCIA AO EDUCANDO – PLANO DE AÇÃO
OBJETIVO
(O QUE?)

Promover e
ampliar as rodas
de conversas
temáticas;
Ampliar a
participação dos
alunos no fórum
de assistência

JUSTIFICATIVA
(PORQUE?)

LOCAL
(ONDE?)

PRAZO
(QUANDO?)

RESPONSÁVE
IS
(QUEM?)
Setor
Psicossocial e
Setor
Pedagógico

MÉTODO
(COMO?)

As rodas de conversas
temáticas trazem para
discussão com os alunos
assuntos como bulling,
suicídio, assédio sexual que
auxiliam na formação
integral dos alunos.

IFPA Campus
Tucuruí

Março a dezembro de 2019

O envolvimento de
representantes de todas as
turmas no fórum de
assistência estudantil é de
fundamental importância
para a construção de ações e
melhoria dos serviços
ofertados pelo setor

IFPA Campus
Tucuruí

Março a dezembro de 2019

Equipe do setor
Psicossocial e
componentes do
fórum

Reuniões trimestrais com
os alunos membros do
fórum e a equipe do setor
psicossocial

Os alunos envolvidos em
programas culturais e/ou no
projeto banda de música tem
apresentado um melhor
desempenho acadêmico
além de estes projetos
auxiliarem na diminuição da
evasão

IFPA Campus
Tucuruí

Março a dezembro de 2019

Equipe do setor
Psicossocial e
coordenador do
projetos banda
de música

Concessão de auxílio
financeiro de iniciação
artística, através de
seleção prevista em edital

CUSTO
(QUANTO?)

Rodas de conversas sobre
temas variados, com
profissionais convidados
e/ou servidores nas salas
de aula ou auditório

estudantil;

Auxiliar em
programas que
promovam a
cultura;

27.300,00

Auxiliar em
programas que

Incentivo a pesquisa e
extensão para o pleno
desenvolvimento acadêmico
do aluno.

Março a dezembro de 2019

promovam a

Equipe do setor
Psicossocial,
coordenador de
extensão e corpo
docente

Concessão de auxílio
financeiro através de
seleção prevista em edital

39.997,04

pesquisa e a
extensão;

Auxiliar em
programas que
promovam o
esporte;

Criar e/ou ampliar
programas de
auxílios
financeiros;

Estreitar relações
entre pais e setor
psicossocial;

Os alunos envolvidos em
programas esportivos e/ou
no projeto bolsa atleta tem
apresentado um melhor
desempenho acadêmico
além de estes projetos
auxiliarem na diminuição da
evasão

IFPA Campus
Tucuruí

Março a dezembro de 2019

Equipe do setor
Psicossocial
professores de
educação fisica

Concessão de auxílio
financeiro através de
seleção prevista em edital

27.300,00

Os auxílios financeiros
devem ser pensados a partir
das necessidades dos alunos
e baseados nas legislações
em vigor. Estes visão a
permanência e o êxito dos
discentes no instituto.

IFPA Campus
Tucuruí

Março a dezembro de 2019

Equipe do setor
Psicossocial e
componentes do
fórum

Concessão de auxílio
financeiro através de
seleção prevista em edital

496.847,04

Se faz necessário estreitar a
relação entre pais e o setor,
pois os mesmos precisam
acompanhar o rendimento
acadêmico dos seus filhos,
além de estarem cientes das
regras para a permanência
no programa de assistência
estudantil.

IFPA Campus
Tucuruí

Março a dezembro de 2019

Equipe do setor
Psicossocial,
setor
pedagógico e
pais dos alunos

Reuniões bimestrais para
acompanhamento do
rendimento dos alunos e
informes gerais sobre o
programa

Manter os
pagamentos dos
auxílios em tempo
hábil.

Oferecer
atendimento e
acompanhamento
psicossocial aos
alunos em parceria
com a rede
pública;

Para que o papel do
programa de assistência
estudantil seja cumprido a
contento, se faz necessário
que o recurso seja repassado
ao aluno em tempo hábil
para a permanência e o êxito
do mesmo nas atividades
acadêmicas.
Muitos alunos procuram o
setor com histórico de
depressão, ansiedade,
transtorno do aprendizado,
se fazendo necessário, além
do acompanhamento
psicológico institucional, o
acompanhamento também
por profissionais externos.

IFPA Campus
Tucuruí

Março a dezembro de 2019

Equipe do setor
Psicossocial e
COF

Agilidade nos despachos
dos processos e recurso
financeiro disponível.

Março a dezembro de 2019

Equipe do setor
Psicossocial e
rede de
atendimento
externo.

Atendimento e
acompanhamento dos
alunos com psicóloga e
assistente social do setor e
se necessário
encaminhamento para a
atendimento na rede
externa de saúde

3.6

EXPANSÃO

Propor ações visando ao desenvolvimento e consolidação da infraestrutura existente, na perspectiva de
avanços na oferta e qualidade do Ensino, Pesquisa e Extensão.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
.

Atualização e Expansão dos equipamentos de TI
Segurança do Campus Tucuruí
Construção do Bloco para o curso de Edificações e Agrimensura
Construção da cozinha e refeitório
Construção da Garagem
Construção de um bloco com 6 salas de aulas
Construção do Laboratório de Saneamento
Construção do Laboratório multidisciplinar para ciências naturais
Construção o Bloco com Sala dos professores
Construção do Ginásio
Construção do espaço de convivência (mirante)
Construção do bloco da Direção Geral
Melhorar a estrutura de wi-fi no campus

3.6.1 EXPANSÃO – PLANO DE AÇÃO
OBJETIVO
(O QUE?)
Atualização e
Expansão dos
equipamentos de TI

JUSTIFICATIVA
(PORQUE?)
Melhorar a disponibilidade
acesso a internet

LOCAL
(ONDE?)
Nos laboratórios
e demais setores
do ensino e
administrativo

PRAZO
(QUANDO?)
2019-2023

RESPONSÁVEIS
(QUEM?)
DAP / CTIC e DG

Segurança do
Campus Tucuruí

Melhorar a estrutura de
segurança do Campus para
proteção pessoal e
patrimonial
Disponibilizar
infraestrutura adequada as
aulas práticas para os
Cursos de Edificações e
Agrimensura
Atender de forma adequada
o serviço de merenda aos
alunos

Nos limites da
área do Campus
Tucuruí

2019-2021

DAP/DG/REITORIA

IFPA –Campus
Tucuruí

2019-2020

IFPA –Campus
Tucuruí

Abrigar os veículos
institucionais além de
disponibilizar um espaço
adequado aos motoristas e
a equipe de serviços gerais
Melhorar a oferta de vagas
nos processos seletivos do
cursos ofertados pelo
Campus

Construção do
Bloco para o curso
de Edificações e
Agrimensura
Construção da
cozinha e refeitório

Construção da
Garagem

Construção de um
bloco com 6 salas
de aulas

MÉTODO
(COMO?)
Levantamento de
demanda e
abertura de
processo
administrativo
para aquisição
destes
equipamentos
Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

CUSTO
(QUANTO?)
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2019 – 2023.

DA / Direção
Geral/Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

2019-2020

DA / Direção Geral/
Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

IFPA –Campus
Tucuruí

2020-2021

DA / Direção Geral/
Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

IFPA –Campus
Tucuruí

2020-2021

DA / Direção Geral/
Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2019 – 2020
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2019 – 2020
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2020 – 2021
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2020 – 2021
além de emenda
parlamentar.

Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2019 – 2023.

Construção do
Laboratório de
Saneamento

Melhorar infraestrura de
laboratório dos Cursos de
Saneamento

IFPA –Campus
Tucuruí

2020

DA / Direção Geral/
Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

Construção do
Laboratório
multidisciplinar
para ciências
naturais
Construção o Bloco
com Sala dos
professores

Disponibilizar as
disciplinas das ciências
naturais infraestrutura para
aplicar teria e prática junto
aos alunos
Disponibilizar um espaço
adequado aos professores
para atendimento aos
alunos e reuniões

IFPA –Campus
Tucuruí

2021-2022

DA / Direção Geral/
reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

IFPA –Campus
Tucuruí

2022-2023

DA / Direção Geral

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

Construção do
Ginásio

Concentrar as atividades de
ensino no Campus da Av.
Brasília uma vez que
nossos alunos realizam a
Educação Física em outro
endereço no contra turno
Possibilitar a servidores e
discentes um espaço onde
possam socializar

IFPA –Campus
Tucuruí

2023-2014

DA / Direção Geral/
Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

IFPA –Campus
Tucuruí

2023-2024

DA / Direção Geral/
Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

Construção do bloco
da Direção Geral

Possibilitar concentração
de setores que estão
ligados diretamente a
Direção Geral

IFPA –Campus
Tucuruí

2023-2014

DA / Direção Geral/
Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

Melhorar a estrutura
de wi-fi no campus

Ampliar o acesso a
informação aos discentes

IFPA –Campus
Tucuruí

2020-2011

DA / Direção Geral/
Reitoria

Elaborar projeto,
abrir processo e
buscar recursos

Construção do
espaço de
convivência
(mirante)

Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2020 – 2021
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2021 – 2022
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2022 – 2023
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2023 – 2024
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2023 – 2024
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2023 – 2024
além de emenda
parlamentar.
Valor será previsto nas
planilhas orçamentarias
do período 2023 – 2024.

4. CONSIDERAÇÕES
Crescer: desenvolvendo a infraestrutura do campus afim de atender à crescente demanda no
ensino, pesquisa e extensão e assim permitir que nossos alunos obtenham uma formação de
qualidade.
Expandir: Nossas ações nos municípios da área de abrangência do campus através da
elaboração de projetos no intuito de atender as demandas locais além de buscar soluções para
as problemáticas que atinge as comunidades locais.

