INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA PRÓ–REITORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO 2022
EXTENSÃO

Boa Vista/RR
2022

Objetivo Estratégico: Ampliar e fortalecer as ações de extensão do IFRR em articulação com o mundo do trabalho e os arranjos produtivos
locais, sociais e culturais, para a solução de questões regionais.
Macroprocesso 1: Gestão de Programas, Projetos e Eventos de Extensão
Meta 1: Atingir 50% de docentes envolvidos com as ações de extensão.
Indicador: Índice de envolvimento dos docentes com a extensão
Fórmula de Cálculo: (no de docentes envolvidos nas ações de extensão/no de docentes em exercício no IFRR)*100
Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Aumentar a participação dos docentes
Estimular a participação dos docentes nos programas de extensão (PBAEX,
REITORIA
1.1
nas ações de extensão por meio de PIPEX, PROARC), assim como de
1º e 2º
5 4 5 100
DEAP/PROEX R$1.269,00
evento de sensibilização.
outras ações relativas à política de
extensão.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Para estimular a participação dos docentes nas ações de extensão, a Proex publicou, no dia 21 de fevereiro de 2022, EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do
Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex) 2022, com a oferta de 37 vagas para projetos de extensão, com a seguinte distribuição por campi: 6 - CAM; 4 CAB; 15 - CBV; 6 - CBVZO e 6 - CNP.
Para divulgar e orientar os servidores e estudantes a participarem da submissão dos projetos foi realizado um ciclo de reuniões virtuais no período de 07 a 11/03/22,
com a participação total de 62 pessoas. Como resultado, no primeiro semestre houve a participação de 44 docentes no processo de submissão de projetos de extensão,
destes 32 foram como coordenadores de projetos e 20 como membros da equipe.
A Proex também lançou os editais de fluxo contínuo para registro de projetos de extensão realizados no âmbito dos campi sem fomento institucional, por meio de
programas com bolsas do IFRR, sendo eles, o EDITAL 2/2022-PROEX/IFRR para registro no suap dos programas e projetos de extensão selecionados e fomentados
com recursos externos (com nenhum projeto registrado até o momento) e o Edital 3/2022-PROEX/IFRR para registro e monitoramento de projetos de extensão no suap,
vinculados aos campi do IFRR, exercício 2022, com 11 projetos em execução, com envolvimento de 17 docentes do IFRR (2 do CAM e 15 do CBV).
Encontra-se em processo de divulgação o Edital Nº 4/2022 - PROEX/IFRR Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex) do IFRR, publicado pela
Proex, desde o dia 20 de junho de 2022, visando a seleção de 12 projetos, com aporte total de R$ 74.400,00.
2º Período:
Recurso Executado: R$ 169,86

Problemas Enfrentados:
1º Período:
Como no período da divulgação do EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do PBAEX 2022, o IFRR e suas unidades ainda estavam com as atividades presenciais suspensas
em razão da pandemia pelo novo coronavírus, as ações de divulgação virtual não alcançaram a dimensão de público que esperávamos. No entanto, essa dificuldade não
impactou no processo de inscrição das propostas com a participação de docentes.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:
Após a retomada das atividades presenciais, a Proex já promoveu junto aos campi, a realização de uma programação de encontros presenciais com as equipes de projetos
de extensão no âmbito do PBAEX, realizada no período de 19 a 30/05/22 (19/05 - CAM; 20/05 - CBVZO; 24/05 - CBV; 25/05 - CAB; 30/05 - CNP). Para o 2º semestre
serão executadas outras ações de acompanhamento aos projetos desenvolvidos pelos campi.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Integração do ensino, pesquisa e
Incentivar a participação dos docentes
Coord. de curso/
extensão e atendimento as demandas da 1º e 2 º
4 3 3 36
R$0,00
nas ações de extensão.
DIEPEI/DAP
comunidade.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: O CAB teve a participação de 08 (oito) professores e 01(um) técnico envolvidos com as ações de extensão, especificamente em relação a participação no
Edital do PBAEX, onde o CAB teve quatro projetos contemplados.
CAB

1.1

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CAM

1.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Estimular a participação por meio de Em relação aos resultados esperados,
evento de sensibilização dos docentes buscaremos a participação dos servidores
1º
nas ações de extensão.
de forma expressiva.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

4 4 3

48

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Codex, CQVS

R$0,00

As demandas foram apresentadas ao campus e levadas aos docentes, objetivando realizar atividades externas e ações que justifiquem as
demandas. Diante disso, temos um número de 10 docentes envolvidos em ações de extensão.
A CEPPeI participou de reuniões na comunidade acerca de parcerias e demandas apresentando as solicitações a docentes do campus e verificando a
possibilidade de se inserirem nas ações.
1º Período:

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Verificação de professores com disponibilidade de carga horária para aderir aos projetos.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Conversas com o DEN e as Coordenações acerca da carga horária dos docentes.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Estimular a participação dos técnicos Em relação aos resultados esperados,
administrativos nas ações de buscaremos a participação dos servidores
1º
4 4 3 48
Codex, CQVS
R$0,00
extensão, por meio de sensibilização. de forma expressiva.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Convites realizados através de grupos de whatsapp e também verbais para a adesão aos projetos que constam dos editais com fomento e dos editais de fluxo
contínuo.
CAM

1.2

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Houve uma procura baixa, por parte dos técnicos administrativos, em relação aos projetos de extensão.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Propor um encontro entre a extensão do campus e os técnicos administrativos, no segundo período, a fim de expor a função e a importância dos projetos
de extensão e a participação deles nos projetos.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Em relação aos resultados esperados,
Estimular o registro das ações de
buscaremos a participação dos servidores
1º
4 4 3 48
Codex, CQVS
R$0,00
extensão.
de forma expressiva.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Houve uma participação significativa nas ações de extensão do CAM: são 6 projetos com bolsas e 3 com fluxo contínuo (sem bolsa) que abordam um
número de 30 alunos.
CAM

1.3

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Dificuldades de alguns docentes e técnicos administrativos em usar o SUAP para o registro dos projetos.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Fomos nos ajudando, um ao outro, e conseguimos registrar todos os projetos no suap.
2º Período:

Unidade

CBV

Código
da Ação
1.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Incentivar a participação dos
Docentes nas ações de extensão por Elevação do quantitativo de Docentes
1º e 2º
meio de projetos criados pela ativos nas ações de extensão.
Coordenação de Extensão.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/COPPEX

R$0,00

1º Período:

De acordo com a demanda externa, foi realizado 100% de convites junto aos docentes e obtenção total de pessoas para desenvolver e propor as ações.
Fato que resultou na participação de 87 docentes nas ações de extensão ofertadas.
Além dos convites diretos, a DIREX realizou sensibilização acerca das participações nas ações de extensão em reuniões de gestores e reuniões
administrativas, para fomentar a adesão dos servidores.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Localizar docentes com disponibilidade de carga horária para desenvolvimento de ações de extensão.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Diálogo com os gestores acerca das horas aulas dos docentes e incluir colaboradores externos nas ações, a exemplo, os egressos.
2º Período:

Unidade

CBVZO

Código
da Ação

1.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Divulgação das ações de extensão;
Promoção de oficinas e momentos de
formação para preparação de servidores
para atuarem como extensionistas;
Incentivar a participação dos Adesão de servidores nas comissões de
Todos os
Docentes e Técnicos Administrativos organização de ações e cursos de
trimestres
nas ações de extensão.
extensão; Promoção e execução de ações
de extensão como: cursos, projetos e
eventos envolvendo servidores; Adesão
de servidores na coordenação de projetos
de extensão.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Coord. de Extensão
R$8.000,00
- Coext

1º Período:
Divulgação, por meio de e-mail e grupos de whatsapp institucionais, do treinamento promovido pela servidora Mariana Souza para o cadastro de Projetos de Extensão
no Módulo de Extensão no SUAP, de forma remota.
Convites verbais na sala de professores, sempre sensibilizando acerca das participações nas ações de extensão, e em reuniões administrativas, para fomentar a adesão
dos servidores. Nos editais de 2022 foram aprovados seis projetos, tendo o envolvimento de 5 servidores entre técnicos e docentes.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não houve dificuldade na divulgação das ações de extensão.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Divulgação de cursos, projetos e eventos
de extensão no site institucional, mídias
digitais, rádio e televisão, em meios
Promover a divulgação e o registro impressos e audiovisuais e o registro Todos os
Coord. De
CBVZO
1.2
4 4 4 64
R$960,00
das ações de extensão.
destes cursos, projetos e eventos em trimestres
Extensão - Coext
sistemas/formulários
para
monitoramento dos resultados pela
coordenação.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Registro das ações dos projetos no SUAP. Foram realizadas divulgação de ações da extensão no âmbito institucional (no site da extensão), em

mídias locais e nos grupos de aplicativos de conversa do Campus. Foram realizados 2 eventos no Curso Superior de Gestão Pública. 1 evento relacionado
às comemorações do Dia dos povos indígenas e a certificação do Curso Proeja Fic de assistente em administração. Todos esses eventos envolveram em
média um total de 70 pessoas entre estudantes, servidores e comunidade externa.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Dificuldade de alguns servidores no registro das ações no SUAP por não ter feito antes.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Produção de tutoriais para explicar o registro de ações no SUAP.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CNP

1.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Incentivar a participação dos docentes Elevação do quantitativo 50% de
1º e 2º
nas ações de extensão
Docentes ativos nas ações de extensão
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

1º Período:

Além dos convites diretos, a COEX realizou sensibilização acerca das participações nas ações de extensão em reuniões de gestores e reuniões
administrativas, para fomentar a adesão dos servidores.
Foi realizada a divulgação de 100% das ações da Extensão junto aos docentes. Fato que resultou na participação de 18 docentes nas ações de extensão
ofertadas.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Baixa adesão dos docentes
g
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Campanha de Sensibilização in loco, Sensibilização durante a reunião docente, Tira-dúvidas de editais da extensão (Fluxo Contínuo)
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Estimular a criação de projetos de
Submeter projetos em todos os Editais da
ensino, pesquisa, extensão e inovação
CNP
1.2
FAEPI relacionados com a expertise do
1º e 2º
5 5 5 125
COEX
R$0,00
tecnológica por meio da Comissão de
CNP
Projetos do CNP
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Foi realizado o Cadastro do IFRR junto ao CAPDA/SUFRAMA. Posteriormente ações de sensibilização docentes para submissão de projetos e contato
com empresas parceiras.

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Morosidade do Cadastro; Contato com docentes para a sensibilização.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Aumentar as formas de divulgação e visibilidade das reuniões.
2º Período:

Meta 2: Atingir 23% de alunos envolvidos com as ações de extensão.
Indicador: Índice de envolvimento dos alunos com a extensão
Fórmula de Cálculo: (no de alunos envolvidos nas ações de extensão/no de alunos matriculados no IFRR) * 100
Unidade

REITORIA

Código
da Ação
2.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Aumentar a participação dos estudantes
Estimular a participação dos
nos programas de extensão (PBAEX,
estudantes nas ações de extensão por
1º e 2º
PIPEX, PROAC), assim como de outras
meio de evento de sensibilização.
ações relativas à política de extensão.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 4 5

100

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DEAP/PROEX

R$33.307,60

1º Período:
Para estimular a participação dos estudantes nas ações de extensão, a Proex publicou, no dia 21 de fevereiro de 2022, EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do Programa de
Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex) 2022, com a oferta de 37 vagas para projetos de extensão, com a seguinte distribuição por campi: 6 - CAM; 4 - CAB; 15 - CBV;
6 - CBVZO e 6 - CNP.
Para divulgar e orientar os servidores e estudantes a participarem da submissão dos projetos foi realizado um ciclo de reuniões virtuais no período de 07 a 11/03/22, com
a participação total de 62 pessoas. Como resultado, no primeiro semestre houve a participação de 75 estudantes no processo de submissão de projetos de extensão, destes
37 foram na condição de bolsistas de projetos e 38 como membros da equipe.
A Proex também lançou os editais de fluxo contínuo para registro de projetos de extensão realizados no âmbito dos campi sem fomento institucional, por meio de
programas com bolsas do IFRR, sendo eles, o EDITAL 2/2022-PROEX/IFRR para registro no suap dos programas e projetos de extensão selecionados e fomentados
com recursos externos (com nenhum projeto registrado até o momento) e o Edital 3/2022-PROEX/IFRR para registro e monitoramento de projetos de extensão no suap,
vinculados aos campi do IFRR, exercício 2022, com 11 projetos em execução, com envolvimento de 24 estudantes do IFRR (2 do CAM e 22 do CBV).
Encontra-se em processo de divulgação o Edital Nº 4/2022 - PROEX/IFRR Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex) do IFRR, publicado pela
Proex, desde o dia 20 de junho de 2022, visando a seleção de 12 projetos, com aporte total de R$ 74.400,00.
2º Período:

Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período:Como no período da divulgação do EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do PBAEX 2022, o IFRR e suas unidades ainda estavam com as atividades presenciais
suspensas em razão da pandemia pelo novo coronavírus, as ações de divulgação virtual não alcançaram a dimensão de público que esperávamos. No entanto, essa
dificuldade não impactou no processo de inscrição das propostas com a participação de estudantes.
Com a resposta da Proad acerca da manutenção do mesmo valor do recurso orçamentário disponibilizado à Proex no exercício anterior. Dessa forma, a execução de
recurso para essa ação, foi suprimida, uma vez que estava previsto a compra de materiais de divulgação e a Proex optou pela manutenção dos programas institucionais.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:
Após a retomada das atividades presenciais, a Proex já promoveu junto aos campi, a realização de uma programação de encontros presenciais com as equipes de projetos
de extensão no âmbito do PBAEX, realizada no período de 19 a 30/05/22 (19/05 - CAM; 20/05 - CBVZO; 24/05 - CBV; 25/05 - CAB; 30/05 - CNP).
2º Período:

Unidade

REITORIA

Código
da Ação
2.2

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Incentivar a participação dos estudantes
Fomentar o Programa Institucional de
com o pagamento de bolsa para o
Bolsa Acadêmica de Extensão 1º e 2º
desenvolvimento de projeto de extensão
PBAEX.
no âmbito do PBAEX.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 4 5

100

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

CPEX/DEAP/
PROEX

R$120.000,00

1º Período:
A Proex publicou, no dia 21 de fevereiro de 2022, o EDITAL 1/2022 - PROEX/IFRR do Programa de Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex) 2022, com a oferta de 37
vagas para projetos de extensão, com a seguinte distribuição por campi: 6 - CAM; 4 - CAB; 15 - CBV; 6 - CBVZO e 6 - CNP, com o fomento no valor total de R$
88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais) já empenhado e descentralizado aos campi.
Como resultado foram submetidas 57 propostas, sendo 37 aprovadas, destas foram envolvidos 75 estudantes, 14 técnicos-administrativos e 44 docentes.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Desenvolver 1 (um) Projeto de
extensão com bolsa para estudantes e Fortalecimento do currículo e aumento
CAB
2.1
egressos que contemplem as linhas das ações de extensão desenvolvidas na 1º e 2 º
5 4 4
de extensão do IFRR e contribuam comunidade.
para o enriquecimento do currículo
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: O CAB teve quatro projetos contemplados com no Edital do PBAEX. Onde os estudantes receberão bolsas.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

80

Setor
Responsável

Recurso
PrFisto

Setor
Pedagógico/
Coord. de curso/
DIEPEI/DAP

R$0,00

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Espera-se que os discentes tenham
conhecimento sobre os trabalhos
Estimular a participação dos
desenvolvidos na extensão através de
CAM
2.1
discentes nas ações de extensão, por
1º,2º,3º e 4º 5 4 3 60
Codex, CQVS
R$0,00
divulgações, informando sobre a
meio de sensibilização.
importância de participar das atividades
relacionadas à extensão.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: A divulgação do Edital 1/2022, através de grupos de whatsapp e e-mails, com as bolsas disponibilizadas aos alunos, proporcionou a inscrição de 11 projetos,
com as 6 vagas preenchidas por discentes do CAM.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

Unidade

CBV

Código
da Ação

2.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Divulgar no meio acadêmico (redes
sociais, site institucional e reuniões),
Adesão de docentes, técnicos e alunos nas
o papel e as ações de extensão,
1º e 2º
ações de extensão.
estimulando a participação de todos
nas ações de extensão.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

Setor
Responsável

125 DIREX/COPPEX

Recurso
Previsto

R$0,00

1º Período:

Todas as ações de extensão registradas na COPPEX/DIREX são divulgadas no site institucional, inclusive a maioria das inscrições ocorrem via site. A
divulgação também ocorre em matérias institucionais, via jornal local e por aplicativos de comunicação instantânea (WhatsApp).
Neste primeiro semestre, a equipe da DIREX participou ativamente no acolhimento dos novos estudantes, realizando palestras explicativas sobre o papel
da extensão e sensibilizando sobre a importância da atuação do estudante na extensão. Inclusive realizou 100% de visitas nas salas de aulas informando,
explicando, convidando e sensibilizando os estudantes a concorrerem ao programa PBAEX e participar das ações diversas da extensão.
Outro meio de divulgar e aderir às ações foi a oferta da oficina “Ensinando a fazer projetos de extensão”, com o objetivo de orientar os estudantes e
servidores sobre a escrita e manuseio do processo de submissão junto ao SUAP.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não ocorreu dificuldade para disseminar as ações de extensão junto aos estudantes.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CBV

2.2

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Incentivar a participação dos alunos Aumento de quantitativo por parte dos
1º e 2º
nas ações de extensão.
alunos nas ações de extensão.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/COPPEX

R$0,00

1º Período:
O reflexo da intensificação da divulgação do papel e atuação da DIREX junto aos estudantes, foi a adesão nas ações ofertadas. Obtivemos o envolvimento dos estudantes
das mais diversas áreas, sendo elas: educação, esporte, lazer, meio ambiente, saúde e empreendedorismo, entre outras; totalizando a participação de 187 estudantes nas
ações sem bolsa desenvolvidas.
Com relação ao PBAEX, foram inscritos 21 projetos. Destes, apenas 15 foram classificados (conforme quantidade de vagas no edital), sendo 15 estudantes bolsistas e
10 estudantes voluntários.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não ocorreu dificuldade.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Divulgação das ações de extensão;
Promoção de oficinas e momentos de
formação
para
sensibilização
e
preparação de alunos para atuarem com
Coord. de
Incentivar a participação dos alunos extensão; Adesão de alunos em projetos 2º, 3º e 4º
CBVZO
2.1
5 5 5 125
Extensão
R$19.200,00
nas ações de extensão.
de extensão, além da participação em Trimestre
Coext
ações
e
cursos
de
extensão;
Curricularização de ações de extensão
como cursos, projetos e eventos no curso
Superior em Gestão Pública.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Divulgação do Edital 01/2022 - PROEX nos grupos de whatsapp institucionais e nas salas de aulas para estudantes do CBVZO. Também foram divulgados
no site institucional informações sobre o processo de inscrição e participação dos projetos. Temos 6 projetos em desenvolvimento com treze estudantes envolvidos.
Foram realizadas 151 matrículas no Curso de Formação Inicial e Continuada MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (FIC MEI). Assim a 1ª oferta foi dividida em
7 turmas (2 no vespertino e 5 no noturno) e ocorreu de 28/03 até 17/06 (no momento estamos computando a quantidade de aprovados, reprovados e evadidos - O curso
faz parte do Programa Qualifica Mais Progredir, e é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania. O Programa prevê até o final de
dezembro/2022 a efetivação de 500 matrículas no referido curso. O curso tem a duração de 160h (4h/dia) e prevê o pagamento de ajuda de custo no valor de R$ 260,00
(2 parcelas) para os estudantes devidamente matriculados e que participam efetivamente das aulas.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não houve dificuldade na divulgação das ações de extensão.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

CNP

Código
da Ação
2.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Divulgar no meio acadêmico do
Ampliação do número de docentes,
Campus Novo Paraíso, o papel da
técnicos e estudantes nas ações de 1º e 2º
extensão, estimulando a participação
extensão
de todos no extensionismo.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

1º Período: Todas as ações de extensão registradas na COEX foram divulgadas no site institucional, email e redes sociais oficiais. Além disso, foi reforçado

via aplicativos de comunicação instantânea (WhatsApp).
O Núcleo de Arte, Cultura e Esportes realizou 3 eventos de acolhimento em parceria com a Direção de Ensino.
Foram realizados atendimentos em pequenos grupos de estudantes para esclarecimento de dúvidas quanto ao desenvolvimento de atividades de extensão.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não ocorreu dificuldades na disseminação das informações.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CNP

2.2

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Incentivar a participação dos Ampliação do número de estudantes
1º e 2º
estudantes nas ações de extensão
envolvidos nas ações de extensão
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

1º Período: Todas as ações de extensão registradas na COEX foram divulgadas no site institucional, email e redes sociais oficiais. Além disso, foi reforçado

via aplicativos de comunicação instantânea (WhatsApp).
O Núcleo de Arte, Cultura e Esportes realizou 3 eventos de acolhimento em parceria com a Direção de Ensino.
Foram realizados atendimentos em pequenos grupos de estudantes para esclarecimento de dúvidas quanto ao desenvolvimento de atividades de extensão,
o que resultou num aumento da quantidade de estudantes envolvidos em projetos. Nesses pequenos grupos atendemos em média 20 estudantes. Estamos
com seis estudantes participando de projetos de extensão no PBAEX.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não ocorreu dificuldades na disseminação das informações.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CNP

2.3

Ação

Resultados Esperados

Atingir 26% do quantitativo de estudantes
Organização e execução do Trilhas
envolvidos nas ações de extensão do
Roraimenses 2022
CNP

Período de Prioridade da
Execução
Ação
1º e 2º

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período:
Foi realizado em abril o encontro inicial do Projeto Trilhas no Campus com representantes da comunidade Wai-Wai, visando a elaboração de parceria com os mesmos.
Atendemos na sede do Campus Novo Paraíso a todas as representações e lideranças indígenas da Comunidade Wai-Wai e a indígenas dessas comunidades, registrando
a presença de 52 visitantes.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Logística de transporte e manutenção dos indígenas durante a realização do encontro.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Inserção do projeto na previsão orçamentária do campus.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Consolidar a Cooperativa Escola do Ampliar o quantitativo de estudantes
1º e 2º
CNP
envolvidos nas ações de extensão do CNP
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Foi realizada a sensibilização dos estudantes e a minuta para a chamada pública.
CNP

2.4

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Dificuldade de Adesão dos Estudantes.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Reformulação das técnicas de abordagem e sensibilização.
2º Período:

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

Meta 3: Aumentar em 30% as ações de extensão desenvolvidas no IFRR.
Indicador: Índice de crescimento das ações de extensão
Fórmula de Cálculo: [(no de ações ocorridas no exercício em avaliação/n° de ações ocorridas no exercício anterior)-1]*100
Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Incentivar a participação de docentes,
Fomentar o Programa Institucional de técnicos-administrativos e estudantes
CPEX/DEAP/
REITORIA
3.1 Incentivo a Projetos de Extensão - por meio de auxílio e pagamento de
1º e 2º
5 4 5 100
R$62.000,00
PROEX
PIPEX.
bolsa para o desenvolvimento de projeto
de extensão no âmbito do PIPEX.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: A Proex já providenciou a abertura do processo 23231.000425.2022-14 acerca do Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex), edição
2022, com publicação do Edital Nº 4/2022 - PROEX/IFRR Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex) do IFRR, desde o dia 20 de junho de
2022, visando a seleção de 12 projetos, com aporte total de R$ 74.400,00.
O valor do orçamento foi ampliado em razão da deliberação dos dirigentes de extensão dos campi, durante a última reunião do Fórum Interno de Extensão de 2021,
para que o fomento do Pipex fosse o mais próximo possível do PBAEX.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Estimular e acompanhar a execução de
Orientar e acompanhar os campi na ações de extensão conforme política de
CPEX/DEAP/
REITORIA
3.2
1º e 2º
5 4 5 100
R$531,00
realização das ações de extensão.
extensão, a exemplo a curricularização
PROEX
das ações de extensão e IF Comunidade.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: A Proex promoveu junto aos campi, a realização de uma programação de encontros presenciais com as equipes de projetos de extensão no âmbito do
PBAEX, realizada no período de 19 a 30/05/22 (19/05 - CAM; 20/05 - CBVZO; 24/05 - CBV; 25/05 - CAB; 30/05 - CNP).
Visando o acompanhamento das ações de extensão, a Proex também lançou os editais de fluxo contínuo para registro de projetos de extensão realizados no âmbito dos
campi sem fomento institucional, por meio de programas com bolsas do IFRR, sendo eles, o EDITAL 2/2022-PROEX/IFRR para registro no suap dos programas e
projetos de extensão selecionados e fomentados com recursos externos (com nenhum projeto registrado até o momento) e o Edital 3/2022-PROEX/IFRR para registro
e monitoramento de projetos de extensão no suap, vinculados aos campi do IFRR, exercício 2022, com 11 projetos em execução, com envolvimento de 24 estudantes
do IFRR (2 do CAM e 22 do CBV), 4 técnicos-administrativos (1 do CAM e 3 do CBV) e 17 docentes (2 do CAM e 15 do CBV).
2º Período:
Recurso Executado: R$ 67,68
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

REITORIA

3.3

Ação

Resultados Esperados

Estimular e apoiar a realização de Apoiar os campi no desenvolvimento de
atividades de esportes, recreação e atividades de esportes, recreação e lazer
lazer.
que envolvam a comunidade externa.

Período de Prioridade da
Execução
Ação
1º e 2º

4 2 2

16

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

NUEL/DEAP/
PROEX

R$46.009,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: A Proex em ação conjunta com o Gabinete firmou a comissão central que articulou junto aos Campi os procedimentos para a realização dos

jogos eletrônicos. Através da comissão elaborou-se o regulamento da edição de 2022, com os membros responsáveis técnicos para organização das
respectivas modalidades para atender
aos estudantes em modalidades específicas. O evento foi divulgado através
da página
https://reitoria.ifrr.edu.br/noticias/ejif-2022-2013-abertas-inscricoes-para-fase-institucional-dos-jogos-eletronicos, Instagram e facebook. Serão disputadas
as seguintes modalidades:Free Fire (Garena); League of Legends (Riot Games); Xadrez Arena (Lichess) masculino e feminino. O público-alvo são os
estudantes das unidades do IFRR, devidamente matriculados e que estiverem frequentando os cursos regulares, no momento da participação dos jogos.
Visando estimular e apoiar a realização de atividades de esporte, recreação e lazer para a comunidade por meio de ações de extensão, a Proex também lançou os editais
de fluxo contínuo para registro de projetos de extensão realizados no âmbito dos campi sem fomento institucional, por meio de programas com bolsas do IFRR, sendo
eles, o EDITAL 2/2022-PROEX/IFRR para registro no suap dos programas e projetos de extensão selecionados e fomentados com recursos externos (com nenhum
projeto registrado até o momento) e o Edital 3/2022-PROEX/IFRR para registro e monitoramento de projetos de extensão no suap, vinculados aos campi do IFRR,
exercício 2022, com o registro de 6 projetos de esporte em execução.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Considerando que as políticas de extensão devem atender a comunidade externa e que os jogos estudantis estão vinculados a formação integral

dos estudantes o qual exige diálogos contínuos com o corpo docente especificamente da Educação Física, o processo de articulação torna-se incoerente e
inviável para nós atender as ações de caráter cuja orientação é inerente à prática docente. Outro problema enfrentado a priori é que houve um planejamento
com o recurso no valor de R$46,009.00,00 para ações de desportivas, porém as prioridades envolvendo os programas de ações extensionistas junto aos
campi foram de maior precisão com aplicação de R$ 186.920.00 mil reais incluindo PBAEX, PIPEX, PLA e PROARC, além das despesas de
funcionamento. Para atender aos programas foram suprimidos a compra de material, bem ou serviço para distribuição gratuita que seria superior ao recurso
destinado de R $210.686,05. Deste, R $7.000.00 foram bloqueados.
2º Período:

Ações Corretivas:
1º Período: Diálogo com a Pró-Reitoria de Ensino sobre a concepção de desporto educacional e sua prática nas perspectivas das políticas de extensão e

ensino no âmbito do IFRR. Assim, realizamos uma reunião no dia 8 de outubro de 2021, a qual acordamos em informar a Reitora que entendeu sobre a
demanda da ação vinculada à Pró-Reitoria de Ensino, a partir do exercício de 2023.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CAB

3.1

Ação
Realizar o IF Comunidade.

Resultados Esperados
Interação com a comunidade externa e
promoção da instituição.

Período de Prioridade da
Execução
Ação
1º e 2 º

4 3 3

36

Setor
Responsável
Setor Pedagógico/
Coord. de curso/
DIEPEI/DAP

Recurso
Previsto
R$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Ação prevista para o segundo semestre. Conforme o Calendário Acadêmico do CAB 2022, o IFComunidade será realizado no dia 24 de setembro.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Promover
eventos
abertos
a
comunidade (encontros, fóruns,
Setor Pedagógico/
oficinas, mostras, workshop, etc.), Atingir maior número de participantes
CAB
3.2
1º e 2 º
5 4 4 80
Coord. de curso/
R$0,00
considerando o desenvolvimento do nos eventos institucionais.
DIEPEI/DAP
currículo dos cursos e as demandas
comunidade.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Realização da Mostra CAB: saberes indígenas na perspectiva do turismo e da agricultura, que contou com a participação de 135 (cento e trinta e cinco)
pessoas da comunidade externa. Realização de Mesa Redonda: Educação Profissional e desenvolvimento local - Cursos técnicos profissionalizantes de Agricultura,
Agropecuária e Guia de Turismo, que teve a participação de 110 (cento e dez) pessoas da comunidade externa.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Estimular e apoiar a realização de Espera-se realizar as atividades citadas
atividades de esportes, recreação e para proporcionar uma melhor interação
Codex, CQVS,
CAM
3.1
lazer. Ação 3.2: Realizar evento como entre os envolvidos e estimular uma 1º,2º,3º e 4º 5 4 3 60
R$12.000,00
Gab(CAM)
IF Comunidade, projetos e cursos de maior participação da comunidade
extensão sem bolsa e com bolsa.
interna e externa.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Realizou-se a inscrição de 4 projetos sem bolsa nas áreas de Ciências Agrárias e Aquicultura, assim como, 6 projetos com bolsa nas áreas de Ciências
Agrárias, Letras, Artes. O CAM já definiu a data de realização do IF Comunidade, que acontecerá no dia 24 de setembro.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não conseguimos realizar atividades esportivas como proposta de extensão, devido ao início tardio das aulas no campus.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Com a regularização do calendário, podemos pensar em propostas de atividades físicas na comunidade.
2º Período:

Unidade

CBV

Código
da Ação

3.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Propor ações de extensão (eventos,
projetos e cursos), com e sem bolsa,
Ampliação do número de registro de
voltadas
para
demanda
da
1º e 2º
ações de extensão.
comunidade externa e áreas que
abrangem os cursos do CBV.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/COPPEX/
COESC

R$0,00

1º Período:

A equipe de extensão desenvolveu articulação junto aos servidores para suprir as demandas da comunidade externa. Essa articulação ocorre de forma
direta com o servidor, primando por ofertar a ação com maior brevidade possível. O reflexo conta com o registro de 49 ações de extensão sem bolsa,
beneficiando um público total de 1.069 pessoas.
Podemos citar algumas ações realizadas a partir da busca da comunidade externa, sendo: Educação Intercultural, que é voltada para a comunidade de
imigrantes venezuelanos; Curso de Espanhol Básico, destinado aos indígenas da Comunidade Truaru; Curso de Informática Básica e Curso de
Alfabetização e letramento de jovens e adultos numa perspectiva intercultural, promovido para indígenas venezuelanos; e Curso de Espanhol básico com
fins específicos em Saúde, voltado para profissionais que atuam na área da saúde.
Houve propostas de ações de extensão de servidores técnicos e docentes, bem como da própria DIREX, para ofertar eventos, cursos e projetos.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Muitas ações solicitadas pela comunidade interna e externa ainda não foram supridas, pois estamos em retorno gradativo e, em alguns casos,

ainda não foi possível, como é o caso do projeto de Hidroginásticas e Português para Imigrantes.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:Articulação junto com os docentes das áreas das demandas para sensibilizá-los quanto ao retorno da oferta da ação de extensão, bem como à Diretoria de
Planejamento, pelo motivo da estrutura física do Campus, pois estamos em processos de adequação de empresas para manutenção dos ambientes.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Promoção de jogos interclasse; Apoio à
participação em jogos intercampi e
escolares a nível municipal, estadual e
Realizar ações de esporte, artes e nacional; Promoção de torneios de jogos 2º e 3º
CBVZO
3.1
patrimônio histórico-cultural.
de tabuleiros e vôlei de areia abertos à trimestre
comunidade; promoção de sessões de
cinema abertos à comunidade; promoção
de mostras culturais e artísticas;
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Os alunos foram inscritos nos jogos escolares estaduais JER’s.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Falta de quadra poliesportiva para praticar alguns esportes como futsal, basquete e vôlei de quadra.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Cobrar agilidade na finalização da construção da quadra poliesportiva.
2º Período:

4 4 4

64

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Coord. de
R$3.000,00
Extensão - Coext

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Desenvolver ações de extensão
voltadas para os arranjos produtivos Ampliar em 40% as ações de Extensão
CNP
3.1
1º e 2º
5 5 5 125
COEX
R$0,00
locais, as comunidade urbanas e do CNP
indígenas do sul de Roraima
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Estão sendo executadas 8 ações voltadas para comunidade e 1 ação voltada à comunidade indígena, culminando ao final das ações um atendimento de mais
de 50 propriedades rurais, 2 cidades e 8 Comunidades.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Algumas demandas levantadas pela comunidade não foram oferecidas, como cursos FIC de vendedor e Inglês Básico.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Planejamento junto ao CEAD para a oferta dos cursos.
2º Período:

Meta 4: Aumentar em 30% o público beneficiado com as ações de extensão.
Indicador: Índice de crescimento do público beneficiado com as ações de extensão
Fórmula de Cálculo: [(no de pessoas atendidas nas ações de extensão no exercício em avaliação/no de pessoas atendidas no exercício anterior)-1]*100
Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Promover a II edição do concurso de Mobilizar a participação dos egressos e da
Arte e Cultura no âmbito do comunidade em geral na submissão de
NUAC/DEAP/
REITORIA
4.1
1º e 2º
4 2 2
16
R$19.200,00
PROARC em articulação com a trabalho artísticos e culturais no referido
PROEX
Proen, Propesq, DGP e os campi.
concurso.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Houve a aprovação do Programa de Arte e Cultura do Instituto Federal de Roraima pelo CONSUP, conforme processo 23231.000957.2021-71, e encontrase em tramitação o processo 23231.000409.2022-21 para aquisição da premiação do II Concurso de Arte e Cultura do IFRR com orçamento da Proex, Proen e DGP.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: O bloqueio no orçamento da Rede Federal poderá impactar na aquisição a tempo de realização do concurso para premiação ainda esse ano.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Incentivar a participação da comunidade
Fortalecer
a
política
de
CORINTER/
interna e externa em eventos de
REITORIA
4.2 internacionalização no âmbito do
1º e 2º
4 4 2
32
DEAP
R$3.508,00
internacionalização por meio das ações
IFRR.
/PROEN
ofertadas pela FAUBAI e da CORINTER.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Participação em eventos internacionais e nacionais, tais como: FAUBAI 2022 Virtual Conference e FORINTER-2022, respectivamente, com o intuito de
prospectar novas parcerias nacionais e internacionais. Abertura de processo (processo: 23231.000232.2022-63) para pagamento da anuidade da Associação Brasileira
de Educação Internacional - FAUBAI-2022; associação que permite a divulgação do IFRR em plataforma internacional e promove ações em parceria com o CONIF e
demais instituições voltadas ao processo de internacionalização.
2º Período:
Recurso Executado: R$ 2.396,00 (pagamento da anuidade da FAUBAI-2022)
Problemas Enfrentados:
1º Período: A organização do tempo (entre trabalhos em comissões, participação em curso, regência de aulas e afins) por ausência de outros profissionais que possam
compor a CORINTER.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Adesão ao PGD para melhor organização do tempo.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável
Setor
Pedagógico/
Coord. de
curso/
DIEPEI/DAP

Recurso
Previsto

Elaborar material de divulgação das Apoiar e interagir com o contexto da
ações de extensão desenvolvidas pelo comunidade nas suas manifestações
CAB
4.1
campus (folder, panfletos, banners, esportivas, artísticas e culturais. Adesão 1º e 2 º
4 3 3
36
R$0,00
cartazes, carro de som, rádio, TV, dos estudantes na participação das ações da
mídias digitais, etc.).
extensão.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Essa ação foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Normandia e com o apoio da Assessoria de Comunicação do IFRR para a divulgação dos
eventos do CAB junto a comunidade. No entanto, continua no segundo semestre, com o objetivo de divulgar os eventos que serão realizados no segundo semestre.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Estimular
a
participação
da
comunidade externa nas ações de Espera-se que a comunidade tenha
Codex,
CAM
4.1
extensão ofertadas pelo campus por conhecimento das atividades realizadas 1º,2º,3º e 4º 4 3 3
36
ASCOM,
meio de divulgação no site oficial e dentro do IFRR/CAM.
Gab(CAM)
mídias sociais.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: O CAM realiza, por meio de chamados para a ASCOM, divulgação de ações desenvolvidas para a participação da comunidade.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Recurso
Previsto

Unidade

Código
da Ação

CBV

4.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Incentivar e apoiar ações de esportes,
Aumento do registro de ações de extensão
lazer, artes e patrimônio histórico1º e 2º
voltadas para área de esportes.
cultural.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/
COESC

R$0,00

1º Período:
Neste semestre, houve várias ações voltadas para o esporte, lazer e artes, a exemplo, foi desenvolvida a Gincana de Integração Cultural, Linguística e Pedagógica da
Comunidade Indígena Truaru, onde obtivemos a participação de 80 pessoas, incluindo cinco acadêmicos, dois docentes e uma técnica; Roda de Conversa com Gisele
Garcia, com o tema Suicídio enquanto fenômeno social, onde atendemos 37 pessoas; o evento Discutindo o filme “O Som ao Redor: Cidade, Subjetividade e Cotidiano”;
o Projeto Les Unique e Brincadeiras Indígenas: a prática na Comunidade Indigena do Campinho em Boa Vista, que está em processo de execução.
Como apoio às ações a partir do esporte, lazer, arte e patrimônio histórico-cultural, foram registradas 12 ações de extensão sem bolsa, todas em execução, para finalização
no próximo semestre.
Com relação ao PBAEX, foram aprovados 05 projetos na área de esportes.
Aplicação do formulário para Levantamento de Estudantes-Atletas do CBV com a participação de 162 estudantes dos cursos regulares do CBV.
Aplicação do formulário para Levantamento de Artistas do CBV com a participação de 108 estudantes e 6 servidores do Campus Boa Vista.
Realização das Seletivas Internas de Futsal (48 participantes), Handebol (43 participantes), Voleibol (129 participantes) e Vôlei de Praia (35 participantes), totalizando
255 estudantes.
Iniciou as inscrições para os Jogos Eletrônicos dos Institutos Federais 2022 – Fase Campus Boa Vista com a realização prevista para 13 a 17 de junho.
Foram 13 atendimentos de uso dos espaços esportivos para instituições públicas como PRF, CBMRR, SEJUC, UERR e 01 locação no valor de R$ 160,00 para Instituto
AOCP.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Dificuldades apenas nas ações que envolvem a piscina, uma vez que estamos em processo de apuração de responsabilidade da empresa contratada.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:
Reestruturação da parte prática dos projetos, no que diz respeito ao uso da piscina.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Divulgação de editais de cursos FIC e
cursos Livres; Divulgação dos projetos e
Incentivar
a
participação
da eventos de extensão; Organização das
Coord. de
2º, 3º e 4º
CBVZO
4.1
comunidade externa nas ações de informações e acessibilidade às ações de
5 5 5 125
Extensão R$0,00
Trimestre
extensão.
extensão, por meio de site institucional.
Coext
Realização do IF Comunidade Edição
2022 e Arraial do Zona 2022
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Foram divulgados os editais do PBAEX, cursos Fic do Qualifica+, eventos do Curso Superior em Gestão Pública (Gestão Pública em debate), evento do dia
dos Povos Indígenas e as ações da extensão nos sites institucionais, grupos de aplicativo de conversas e nas mídias sociais do CBVZO. As datas do IF Comunidade e
Arraial Do Zona 2022 ainda não foram definidas.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CNP

4.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Incentivar e apoiar ações de esportes, Ampliar significativamente o registro de
lazer, artes e patrimônio histórico- ações de extensão voltadas para área de
1º e 2º
cultural
esportes, artes e cultura
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

1º Período:
Foram realizados 3 Encontros de Acolhimento ao Estudante.
Está sendo organizado o Arraiá do Campus em comemoração aos 29 Anos do IFRR
Foi realizado palestras sobre educação no trânsito e Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual a Criança e o Adolescente.
Foi realizado o III Fórum de Líderes do Sul de Roraima.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Morosidade na reforma do Ginásio de Poliesportivo do Campus.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Remarcação dos Eventos Esportivos e Realocação dos treinos esportivos.
2º Período:

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

Meta 5: Atingir 25% de egressos inseridos no mundo de trabalho.
Indicador: Índice de acompanhamento de egressos
Fórmula de Cálculo: (nº de egressos inseridos no mundo de trabalho/n° de egressos participantes do encontro de egressos)*100
Unidade

Código
da Ação

REITORIA

5.1

Ação

Resultados Esperados

Fortalecer o acompanhamento de Implementação e monitoramento dos
Egressos do IFRR, com base na Planos Anual de Acompanhamento de
política institucional.
Egressos (PAAE) dos campi.

Período de Prioridade da
Execução
Ação
1º e 2º

5 3 4

60

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

NUOMT/DEAP/
R$2.124,00
PROEX

Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: A Proex realizou por meio do NUOMT e DEAP, com o apoio dos setores de extensão dos campi, a programação das reuniões virtuais sobre a política de
acompanhamento de egressos, tendo como público-alvo os integrantes do Comitê Gestor Interno da Política de Acompanhamento de Egressos (CGIPAE) de cada
unidade, conforme Calendário:
Campus Amajari - 13/05 - 8h30 às 11h30 - https://meet.google.com/cbg-qvvg-rna
Campus Avançado Bonfim - 09/05 - 8h30 às 11h30 - https://meet.google.com/rky-dnpu-fmo
Campus Boa Vista - 10/05 - 8h30 às 11h30 - https://meet.google.com/fnr-qhuk-uys
Campus Boa Vista Zona Oeste - 12/05 - 8h30 às 11h30 - https://meet.google.com/hks-zrjw-tck
Campus Novo Paraíso - 11/05 - 8h30 às 11h30 -https://meet.google.com/ycq-fimq-qqw
As reuniões visaram fortalecer a discussão da Política de Acompanhamento de Egressos no âmbito dos campi, por meio do planejamento de ações de extensão de forma
articulada com o ensino e a pesquisa, com cunho educativo, técnico, científico, tecnológico, desportivo, artística e cultural e tiveram como pauta:
1. Devolutiva sobre análise do Plano Anual de Acompanhamento de Egressos (PAAE); 2. Análise do questionário da pesquisa de acompanhamento de egressos- 2ª etapa
e 3. Portal de Egressos.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Considerando que no período da realização do ciclo de reuniões, o IFRR e suas unidades ainda estavam com as atividades presenciais suspensas em razão
da pandemia pelo novo coronavírus, as ações virtuais acabam por não alcançar a dimensão de público que esperávamos, os campi CAB, CAM e CBVZO apenas
participaram com o dirigente de extensão, o que dificulta a compreensão da dimensão da política de acompanhamento de egressos pelos demais envolvidos.
2º Período:

Ações Corretivas:
1º Período:
A Proex já para o 2º semestre pretende realizar uma capacitação voltada para a política, assim como pretende realizar encontros presenciais, a depender da disponibilidade
de recursos no orçamento da Instituição para capacitação e diárias de visita de acompanhamento aos campi, no caso do interior do Estado.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Interação
entre
os
egressos
e
identificando da sua inserção no mundo
1º e 2 º
do trabalho.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Previsão de realização de ação para o segundo semestre.
CAB

5.1

Realizar o Encontro de Egressos.

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

4 3 4

48

Setor
Responsável
Setor Pedagógico/
Coord. de curso/
DIEPEI/DAP

Recurso
Previsto
R$0,00

Unidade

Código
da Ação

CAM

5.1

Ação
Realizar o Encontro de Egressos.

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Realização do encontro de Egresso.

Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Está previsto para ser realizado o encontro de egressos no segundo semestre.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

3º

4 3 2

24

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Codex, CQVS

R$0,00

Unidade

CBV

Código
da Ação

5.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Enviar e-mail para os alunos,
empresas e egressos convidando-os
para as ações realizadas no Adesão às ações do IFRR.
1º e 2º
IFRR/CBV
e
informando
as
oportunidades de trabalho.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/CEAEG

R$0,00

1º Período:
Neste semestre ocorreram convites direto aos egressos para participarem de ações de extensão e interação com os estudantes do curso. Resposta desse convite foi a
adesão por parte dos egressos. Podemos citar convites aos egressos do Curso de Gestão Hospitalar para Palestras (01 egresso); participação dos egressos de Técnico em
Enfermagem no evento de extensão “Ação social, Educativa e de Saúde: Alusão a Semana Internacional Contra a Homofobia”, onde levamos ações em saúde para os
moradores do Município de Pacaraima (04 egressos) e de Boa Vista (04 egressos), sendo atingido um público de 340 pessoas.
Nos eventos Seletiva de Voleibol e Vôlei de Praia foram convidados 06 egressos atletas para participação na seleção dos estudantes e relatarem as experiências como
atletas do IFRR/CBV;
Início dos trabalhos de implantação do Portal Universia, junto à PROEX e ASCOM, para cadastro de dados de egressos e empresas (ocorrerá no 2º período), e posterior
divulgação de vagas de emprego e oportunidades;
Articulação para indicação/divulgação de vagas de empregos para egressos, e exemplo de demandas, temos: Empresa Vitro Diagnóstica, seleção de egressos nas áreas
de Eletrônica/Eletrotécnica e afins; BRASIL BIOFUEL - Empresa de energia que está em fase de implantação no estado de RR, solicitou apoio futuro para indicação
de profissionais da área de Eletrônica/Eletrotécnica, dentre outras que receberam nossos egressos.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Dificuldade de acesso e cadastro inicial no Portal Universia;
Dificuldade de vagas de emprego diretamente aos egressos, sendo necessário os coordenadores de cursos entrarem em contato por vias informais.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:
Participação nas reuniões da comissão responsável pela implantação do Portal Universia para esclarecimento de dúvidas;
Agilizar o mais breve possível o cadastro dos dados de empresas no Portal Universia no 2º período;
Divulgação junto aos egressos do novo Portal Universia e a importância da realização do cadastro, para o 2º período.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Realizar ações voltadas para egressos,
Comparecimento de egressos de cada
como a exemplo o Encontro de
1º e 2º
curso do ensino regular do IFRR/CBV.
Egressos.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: O Encontro de Egressos está previsto para ocorrer no segundo semestre do ano de 2022.
CBV

5.2

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/CEAEG

R$0,00

Unidade

Código
da Ação

CBVZO

5.1

Ação
Realizar encontro de egresso.

1º Período: Não houve encontros de egressos nesse período.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Restrições da pandemia da COVID-19.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Promoção do encontro de egressos edição 2021, assim como pesquisa virtual 4º trimestre
de acompanhamento de egressos
Execução da Ação e Resultados Alcançados

4 4 4

64

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Coord.de
Extensão - Coext

R$0,00

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Atualização do site da coordenação de
extensão
para
divulgação
de
Promover
a
divulgação
de oportunidades
de
qualificação
Todos os
CBVZO
5.2
oportunidades de trabalho e de profissional e de emprego e renda;
trimestres
qualificação aos egressos.
Criação de espaço para empresas
divulgarem oportunidades de emprego,
editais de concurso ou fomento público.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Criação de grupo de whatsapp para comunicação com os egressos.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Falta de comunicação com alguns egressos.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Atualização dos dados dos alunos no SUAP.
2º Período:

4 4 4

64

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Coord. de
Extensão - Coext

R$0,00

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Enviar e-mail, divulgar nas rádios
locais, sites e redes sociais
institucionais para comunidades,
CNP
5.1
Adesão às ações de extensão do CNP
1º e 2º
5 5 5 125
COEX
estudantes, empresas e egressos as
ações de extensão do CNP e informar
acerca de oportunidades de trabalho
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Foi realizada a atualização do banco de dados dos egressos e enviado as ações da extensão para os diversos públicos atendidos pela COEX.

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Contato com os egressos
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Atualização do Banco de dados
2º Período:

Recurso
Previsto

R$0,00

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Participação de egressos de cada curso do
1º e 2º
ensino regular do CNP
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Nomeação da Comissão para Elaboração do VII Encontro de Egressos do CNP.
CNP

5.2

Realizar o Encontro de Egressos 2022

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período:Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

Meta 6: Pré-incubar 05 novos projetos por ano.
Indicador: Índice de projetos pré-incubados
Fórmula de Cálculo: no total de projetos pré-incubados no ano em exercício
Unidade

Código
da Ação

REITORIA

6.1

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Desenvolver o Programa de Realizar cursos para a comunidade
Capacitação
em
Educação interna
sobre
Educação Contínuo
Empreendedora.
Empreendedora.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

Prioridade da
Ação
5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

PROPESQ/
AGIF

R$1.121,00

1º Período:
Programa de Capacitação em Educação Empreendedora: foi realizada uma reunião sobre a formação de um time que irá desenvolver e executar o Programa de
Capacitação em Educação Empreendedora para servidores e estudantes sobre empreendedorismo. As pessoas convidadas foram gestores e servidores capacitados em
anos anteriores com recurso disponibilizado pela Agif. O time encontra-se em fase de construção. A metodologia de capacitação ainda está sendo discutida.
Metodologia despertar: está sendo pactuado com o Sebrae, a formação com docentes na metodologia despertar, para logo em seguida ser aplicada com estudantes dos
campi que se envolveram. Os nomes dos servidores que aderiram a formação são: Adnelson Jati Batista; Alexandra de Oliveira Rodrigues Marculo; Claudete Correa dos
Santos; Luan Icaro Freitas Pinto; Pierre Pinto Cardoso; e Rômulo do Nascimento Pereira. A Metodologia Despertar é um programa de empreendedorismo para estudantes
do ensino médio, o programa oferece metodologia, material didático e treinamento para que os professores possam colocar em prática as atividades e as dinâmicas ao
longo do ano letivo, divididas em três etapas: encontros em sala de aula, atividades em campo e Feira do Jovem Empreendedor. No total, são 22 encontros presenciais
com duração de 2 horas/aula cada, divididos em temas que vão desde o autoconhecimento, a definição do negócio, entrevista de emprego até o planejamento de um
empreendimento, como podemos ver: 1º Encontro: Quem Sou Eu? 2º Encontro: Como Ser um Jovem Empreendedor? 3º Encontro: Criatividade e Inovação. 4º Encontro:
O Jovem no Trabalho. 5º Encontro: Como Identificar Oportunidades. 6º Encontro: Trabalho e Emprego. 7º Encontro: Definindo o Seu Negócio. 8º Encontro: Escolhas e
Decisões. 9º Encontro: Quem é o Seu Cliente? 10º Encontro: Sonhos e Metas. 11º Encontro: Planejando as Atividades do Negócio. 12º Encontro: Avaliando o Meu Perfil.
13º Encontro: Planejamento Financeiro. 14º Encontro: Administração do Tempo. 15º Encontro: Entrevista com o Empreendedo. 16º Encontro: Buscando Oportunidades
no Mercado de Trabalho. 17º Encontro: Comunicação e Resultados. 18º Encontro: Avaliando os Projetos. 19º Encontro: Equipes em Ação. 20º Encontro: Organização
para Feira. 21º Encontro: Avaliação da Feira do Jovem Empreendedor. 22º Encontro: Despertar o Empreendedor: Um Caminho a Percorrer. A proposta foi lançada aos
campi
para
adesão
de
professores
ao
curso
de
formação
da
metodologia
despertar,
conforme
link
dos
ofícios:
https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/139669/ e https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/147391/ , a agenda
de formação ficou para o segundo semestre e a formação será de forma remota.
Jornada de oficinas/palestras: uma outra ação em parceria com o Sebrae, foi da possibilidade de fechar turmas para participação na educação empreendedora, ao todo,
estão sendo ofertadas até setembro de 2022, 7 oficinas: Projeto de vida; Laboratório de Ideias; Relações Humanas; Comunicação e Marketing; Viagem ao Mundo do
Empreendedorismo; Canvas de Marketing; e Empreendedorismo digital e profissão do futuro.

Microempreendedor Individual (MEI): esse é outra ação de capacitação para estudantes que tem notória importância para o empreendedorismo no IFRR e uma excelente
oportunidade às pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil e aos que tem cadÙnico de se qualificarem profissionalmente no curso de Microempreendedor Individual (MEI).
O programa é uma iniciativa entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania e atende aos objetivos do Plano Progredir, que busca a inclusão produtiva e a
ampliação de renda do público que recebe o auxílio financeiro. O curso está concluindo sua 1ª oferta até o dia 17/06/2022, foram matriculados inicialmente 152 (cento e
cinquenta e dois) Alunos. Novas ofertas estão previstas para o segundo semestre de 2022, sendo 2(duas) ofertas a serem realizadas com início em julho a 2ª oferta e a 3ª
oferta com previsão para setembro de 2022. O recurso é oriundo da SETEC/MEC, acessado por meio da linha de fomento Qualifica Mais Progredir, a primeira parte foi
disponibilizados 320 mil reais, esse valor está ainda em fase de execução: Bolsa Alunos: 1ª parcela referente à 1ª oferta, foram pagos 15.515,50, em andamento 11.875,00
sendo um total de 27.390,50; a 2ª parcela ainda em realização de atualização de dados nos sistemas para dar início à execução, visto que estamos em fase de finalização
das turmas vespertina; e aquisição de material,: 63.512,88.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00.
Problemas Enfrentados:
1º Período:
Programa de Capacitação em Educação Empreendedora: A dificuldade está sendo em relação aos recursos humanos, poucas pessoas com capacitação na área.
Micro Empreendedor Individual (MEI):
- Dificuldades quanto a adesão por parte dos candidatos inscritos.
- A desistência dos alunos em virtude de dificuldades financeiras e da distância.
- Outro fator negativo são as exigências do programa para o ingresso no curso MEI.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:
Micro Empreendedor Individual (MEI):
Firmar parceria com a prefeitura e com os CRAS que auxiliaram no mapeamento e divulgação direta com o público alvo.
Intensificação do acompanhamento pedagógico e social por parte da equipe multidisciplinar do campus no resgate da permanência e do êxito do estudante.
Formalização do contato com a SETEC para fins de ampliação do público alvo do programa, tendo em vista as características regionais presentes na execução.
2º Período:
Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

REITORIA

6.2

Estimular e acompanhar a execução de
ações das incubadoras de acordo com a
Orientar e acompanhar os campi política de incubadoras de empresas do
nas atividades de incubação e de IFRR, a exemplo, criação do regimento
Contínuo
implantação de incubadoras nos interno de cada unidade incubadora nos
campi.
campi, orientação de manuseio da
plataforma de gerenciamento de
incubadoras, etc.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

125

PROPESQ/
AGIF

R$1.121,00

1º Período:
Explanação das Ações executadas em 2021 e as previstas para 2022: No que diz respeito à apresentação e discussão das atividades referentes à Inovação e ao
Empreendedorismo executadas em 2021 e as previstas para 2022, a Agif em conjunto com a PROPESPI, realizaram nos 5 campi, obedecendo um calendário pré-definido
com os campi, uma reunião inicial, no qual o setor apresentou as atividades efetivadas em 2021 e as demanda da Inovação e Empreendedorismo (AGIF) para 2022, na
oportunidade foi realizado um acompanhamento em locos dos locais destinados às Konekas, discussão de ações relacionadas ao empreendedorismo. A ação foi fortalecida
pela reunião realizada na quarta-feira, do dia 27 de abril, das 15:00 às 16:30, na qual foram tratados os seguintes pontos de pauta: - Apresentação dos Gestores Locais das
Konekas; - Apresentação da Resolução 512/2020 - CONSUP/REITORIA/IFRR, de 30 de junho de 2020; - Portaria de constituição da Koneka; - Apresentação da estrutura
do Núcleo de Empreendedorismo e Indicação de nome para coordenação; - Indicação de um nome para Coordenação Sistémica da Koneka; - Discussão de uma Modelo
de Ação para 2022 da Koneka, bem como suas atividades. Para maiores detalhes da reunião, verificar Memória de Reunião 4/2022 - AGIF/PROPESPI/IFRR linkada em:
https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/147089/ .
Modificação desta Meta 6 para Meta 10: A alteração considera a recomposição do novo organograma, o qual a Agif atualmente faz parte da PROPESPI. Ademais, a
Agif, no organograma anterior, como setor sistêmico, agregou as duas dimensões do PDI, “Pesquisa, Pós-graduação e Inovação” e “Extensão”, fazendo gestão assim, nas
metas 8 e 9 da primeira dimensão e meta 6 da dimensão Extensão. Acrescenta-se ainda, com a reformulação da resolução da política de extensão, discutida entre os campi,
em 2021, concordaram em retirá-la da dimensão em questão. Deste modo, como a Agif não possui dimensão própria, entendeu-se que ela seria melhor estruturada, neste
momento, como parte da PROPESPI, acolhendo também a meta 6 do empreendedorismo. Neste sentido, propomos a modificação da Meta 6, realocando a mesma para a
Dimensão estratégica; Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, no Macroprocesso 3: Promoção da Inovação, acrescentando-a como a meta 10, como pode ser visto no
OFÍCIO 4/2022 - AGIF/PROPESPI/IFRR (acesso no link: https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/141299/ ).
Mapa de alocação dos recursos da Agif - 2022: Além do mais, foi encaminhado o ofício (OFÍCIO CIRCULAR 5/2022 - AGIF/PROPESPI/IFRR) com ajustes da
planilha PAT-2022 discriminando o valor alocada para o desenvolvimento das seguintes ações para 2022: 8.1 Expor a Vitrine Tecnológica IFRR em eventos internos e
externos; 8.2 Mapear o Knowhow e a Competência Tecnológica do IFRR; 8.3 Desenvolver o Programa de Capacitação em Inovação - Projetos com foco à P, D & I; 8.4
Realizar evento Institucional para promoção do Empreendedorismo & Inovação; 9.1 Manter a proteção tecnológica do IFRR junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual - INPI; 9.2 Executar o Programa de Apoio a Projetos de Grupo de Pesquisa com foco à Inovação - GP Inovação; 9.3 Realizar o Programa de Atendimento ao
Inventor e Propriedade Intelectual; 9.4 Desenvolver o Programa de Capacitação em Inovação - Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica; 9.5 Estimular a
participação da comunidade interna no que diz respeito à Educação Maker; 10.1 Desenvolver o Programa de Capacitação em Educação Empreendedora; 10.2 Orientar e
acompanhar os campi nas atividades de incubação e de implantação de incubadoras nos campi; 10.3 Estimular a participação da comunidade por meio de matérias
jornalísticas; 10.4 Estimular a participação de estudantes no processo de pré-incubação; 10.5 Executar o Programa de Apoio a Projetos de Incubação - Programa de

Fortalecimento à Koneka; 10.6 Produção editorial da Revista de Empreendedorismo e Inovação (Remi), o ofício pode ser acompanhado pelo link:
https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/142485/ .
Solicitação da nomeação do Gestor Local (GL) de cada Koneka: Outra ação de acompanhamento, foi a solicitação, aos campi, dos Gestores Locais das Konekas. Dos
5 campi, apenas o Campus Boa Vista havia de fato nomeado um Gestor Local, a qual permanece até o momento,
https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/47983/ , Professora Alexandra de Oliveira Rodrigues Marçulo (CBV), os demais campi nomearam
seus GL: Pierre Pinto Cardoso (CNP) - PORTARIA 74/2022 - GAB/DG-CNP/IFRR, de 06/05/2022; Wilson Alves da Silva Filho (CBVZO) - PORTARIA 56/2022 GAB/DG-CBVZO/IFRR, de 28/04/2022; Iraci Fidelis (CAM) - PORTARIA 102/2022 - GAB/DG-CAM/IFRR, de14/04/2022 e; Claudete Correa dos Santos - PORTARIA
52/2022 - DICAB/IFRR, de 10/06/2022.
Criação de duas Konekas: Estão em processo de implementação, a criação de 2 novas Konekas, a do CAM e a do CAB, que encontram-se em processos iniciais, em
relação às existentes. Os recursos alocados no mapa supracitado estão sendo reavaliados com a intenção de fortalecer as infraestruturas de todas as Konekas. Desse modo,
está sendo elaborado um questionário para mapear o grau de maturidade, ações, modalidades, capacitação, etc. das Konekas do IFRR.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Entendimento pelos envolvidos da política da incubadora de empresas do IFRR.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:
Previsão de criação de GTs e reuniões para construção de uma trilha de gestão das incubadoras.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

REITORIA

6.3

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Estimular a participação da
comunidade por meio de matérias Três matérias jornalísticas por bimestre. Contínuo
jornalísticas.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

Prioridade da
Ação
5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

PROPESQ/AGIF/
ASCON

R$0,00

1º Período:
Durante esse primeiro semestre de 2022, a Agif realizou em parceria com outros setores atividades relacionadas ao empreendedorismo e a inovação que abrangeram os 5
campi. Neste sentido, realizou várias divulgações para servidores, estudantes e comunidade em geral, entre elas, citamos:
- 32485 - CARD de divulgação referente a publicação do EDITAL 4/2022 - PROPESPI/IFRR - ACELERA KONEKA;
- 32484 - matéria de divulgação referente a publicação do EDITAL 4/2022 - PROPESPI/IFRR - ACELERA KONEKA. (Matéria no ar: (https://reitoria.ifrr.edu.br/ifrr2013-lancamento-de-edital-de-selecao-de-propostas-de-ideias-de-negocios-inovadores-pelo-acelera-koneka-3);
- Matéria - ESPAÇOS MAKERS - Evento gratuito apresenta conceito de ambiente de inovação (https://reitoria.ifrr.edu.br/espacos-makers-evento-gratuito-apresentaconceito-de-ambiente-de-inovacao);
- SEMANA DO MEI - Estudantes do IFRR participam da Feira de Oportunidades do Sebrae - (https://www.ifrr.edu.br/campi/zona-oeste/semana-do-mei-estudantesdo-ifrr-participam-da-feira-de-oportunidades-do-sebrae);
- IFRR NA ZONA OESTE – Aula inaugural do curso de Microempreendedor Individual será no dia 28 de março Link: https://www.ifrr.edu.br/campi/zonaoeste/noticias/ifrr-na-zona-oeste-2013-aula-inaugural-do-curso-de-microempreendedor-individual-sera-no-dia-28-de-marco.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00.
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

REITORIA

Código
da Ação

6.4

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Incentivar a participação de estudantes
Estimular a participação de com bolsas para o desenvolvimento de
estudantes no processo de pré- protótipos (pré-incubação) no âmbito do
1º e 2º
incubação.
Programa de Pré-incubação "Acelera
Koneka".
Execução da Ação e Resultados Alcançados

Prioridade da
Ação

4 4 4

64

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

PROPESQ/
AGIF

R$36.000,00

1º Período:
Participação de estudantes no Campus Day (R$ 1.680,00): A Agif disponibilizou auxílio a 6 estudantes do CNP para participarem do evento Campus Day, mais
precisamente do Ideathon por eles promovidos, como pode ser acompanhado através do OFÍCIO 158/2022 - GAB/DG-CNP/IFRR, disponível no link:
https://suap.ifrr.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/147336/ . Os estudantes contemplados com os recursos foram: Raiana Faustino da silva; Enicatielle
Fernandes Faino; Ana Paula de Macedo Silva; Igor da Silva Nogueira; Luana Alves de Freitas e; Lucas Souza da Silva. O Campus Day é um importante evento para o
desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, aconteceu entre os dias 13 e 14/05/2022 em Boa Vista - Roraima. Além do CNP, participaram do Ideathon
estudantes do campus CBV. Dois estudantes do CBV foram premiados em primeiro lugar e uma estudante recebeu menção honrosa, outras duas ganharam o passaporte
de entrada para qualquer evento da Campus Party no Brasil. Tivemos o envolvimento de dois servidores na realização de atividades como mentorias e palestras.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00.
Problemas Enfrentados:
1º Período:Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Incentivar a participação de docentes,
técnicos-administrativos e estudantes
Executar o Programa de Apoio a
por meio de auxílio e pagamento de
PROPESQ/
REITORIA
6.5
Projetos de Incubação - Programa
1º e 2º
5 5 5
125
R$54.600,00
bolsa para o desenvolvimento de
AGIF
de Fortalecimento à Koneka.
projetos de incubação no âmbito
Programa de Fortalecimento à Koneka.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Lançamento do Edital Acelera Koneka: Foi lançado no dia 02/06/2022, o EDITAL 5/2022 - PROPESPI/IFRR, que tornou público o Processo Seletivo de
15 Propostas de Ideia de Negócios para a Chamada Pública Institucional de Pré-incubação do IFRR nas modalidades de Bolsas de Pré-incubação e Voluntário de Préincubação (ACELERA KONEKA), para o ano de 2022, o edital contemplou ideias de negócios inovadores em 2 campi do IFRR. A chamada selecionou as propostas de
discentes e egressos. A importância do edital foi de amadurecer a ideia de criação de um programa de pré-incubação nas Konekas, com o objetivo de apoiar a estruturação
e o desenvolvimento de propostas de negócios inovadores e empreendimentos que consigam impactar nos Setores Estratégicos Priorizados e Validados pelo Pacto pela
Inovação - Boa Vista: TIC; Biotecnologia e Cadeia do Agro; Turismo e; Energias renováveis, o link de acompanhamento do edital é https://www.ifrr.edu.br/reitoria/ifrr2013-lancamento-de-edital-de-selecao-de-propostas-de-ideias-de-negocios-inovadores-pelo-acelera-koneka-3 . Foram apresentadas 8 propostas de ideias, são elas:
- Ações orgânicas com restos de alimentos;
- Green Garden: floricultura e venda de mudas da rosa do deserto;
- Criar miniaturas colecionáveis através da impressão 3D;
- Fabricante de brinquedos de madeira;
- Café da Mainha;
- Estação Floresta - Amplie seus horizontes!
- RR Protein: barras de cereais.
- Agric Call: conectando o produtor à Assistência Técnica Rural.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Ampla divulgação nos campi.
2º Período:

Ações Corretivas:
1º Período: Divulgar nos corredores, quadros de avisos o calendário de eventos apresentado aos gestores e na época de lançamento dos editais fazer visitas aos campi para
divulgação junto aos servidores e estudantes por meio de apresentação oral e fixação de cartazes.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Incentivar a publicação da comunidade
interna
na
Revista
de
Empreendedorismo & Inovação do
Produção editorial da Revista de
IFRR dos trabalhos apresentados nas
REITORIA
6.6
Empreendedorismo e Inovação
edições
da
Semana
de
(Remi).
Empreendedorismo e Inovação do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Roraima (IFRR).
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Em fase de reestruturação, prevista para outubro de 2022.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Prioridade da
Ação

5 3 4

60

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

PROPESQ/
AGIF

R$142,90

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Contribuir
por
meio
da
Setor Pedagógico/
participação
de
servidores Aquisição
de
conhecimento
e
CAB
6.1
1º e 2 º
4 3 3
36
Coord. de curso/
R$0,00
(professores e técnicos) nas experiência em incubação de projetos.
DIEPEI/DAP
propostas de projetos dos campi.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Nomeação de servidora responsável pela KONEKA no CAB, com o objetivo de articular o desenvolvimento de ações para a implantação da KONEKA no
Campus.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Espera-se realizar parcerias que
Orientar e apoiar a celebração de contribuam com a construção de
CAM
6.1
1º,2º,3º e 4º 4 3 2
parcerias no âmbito do campus. conhecimento das pessoas envolvidas
na ação realizada.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: O CAM firmou parceria com a Prefeitura de Amajari, com a Escola Estadual Ovídio Dias e com o IFES.

24

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Codex,
Gab(CAM)

R$0,00

2º Período: A parceria entre o CAM, a Escola estadual Ovídio Dias e o IFES está trazendo ao campus cerca de 60 alunos que estão sendo treinados a serem replicadores
no campo da informática.
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CBV

6.1

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Orientar, organizar e implantar a Direcionamento de empreendimentos
incubadora de empresas no incubados para a evolução no mundo do
1º e 2º
Campus.
trabalho.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

Prioridade da
Ação
5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/COPPEX/
COESC

R$0,00

1º Período:
Em abril finalizou o Acordo com o CIEDS, o qual atendeu 08 empreendedoras imigrantes.
Participou de reunião com a PROPESPI, via AGIF, para discutir ações relacionadas ao empreendedorismo;
Definiu o gestor local da Koneka;
Participou de reunião com foco na Apresentação da estrutura do Núcleo de Empreendedorismo e Indicação de nome para coordenação; modelo de Ação para 2022 da
Koneka, bem como suas atividades;
Reuniões internas para melhor estruturar a Koneka CBV.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

Unidade

CBV

Código
da Ação
6.2

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Envolvimento de técnicos e docentes
Incentivar a participação da
em ações que envolvem o ensino,
comunidade interna no processo
1º e 2º
pesquisa,
extensão
e
inovação
de incubação.
tecnológica no âmbito da Koneka CBV.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

Prioridade da
Ação
5 5 5

1º Período:
O CBV incentivou a participação de estudantes no Campus Day, resultando em dois estudantes premiados em primeiro lugar.
Os estudantes têm recebido palestras acerca de empreendedorismo.
A DIREX tem disseminado sobre a importância da incubadora em reuniões.
Contribuiu com o Manual da Koneka CBV.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/COPPEX/
COESC

R$0,00

Unidade

Código
da Ação

CBV

6.3

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Incentivar
aff
participação
da
Propor eventos voltados a
comunidade
empreendedora
nos
1º e 2º
empreendedorismo e inovação
eventos realizados pelo Koneka
Execução da Ação e Resultados Alcançados

Prioridade da
Ação
5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/KONEKA

R$0,00

1º Período:
Neste Semestre foram ofertados o Ciclo de debates: Empreendedorismo na prática (Relatos de experiências.) - A importância do Ensino Empreendedor na Formação e
a Palestra: A importância do Empreendedorismo para alunos do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico em Eletrônica.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Promoção de acesso e incubação de
empresas voltada a empreendedores
Orientar, organizar e implantar a
1º e 2º
CBVZO
6.1
iniciantes. Aquisição de sala para
incubação no campus.
trimestre
montagem de espaço coworking para a
Incubadora de Empresas do CBVZO
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Não foi realizada nenhuma organização nesse sentido.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

Prioridade da
Ação

4 4 4

64

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Coord. de
Extensão - Coext

R$303.900,00

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Capacitar a equipe da KONEKA
Equipe de servidores qualificada para
CBVZO
para
atuar
na
2º e 3º
CBVZO
6.2
atuar na mentoria de micro e pequenas
modalidade de incubação de
trimestre
empresas
empresas
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Não informado pela unidade.
2º Período:
Recurso Executado: Não informado pela unidade.
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não informado pela unidade.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não informado pela unidade.
2º Período:

Prioridade da
Ação
4 4 4

64

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Coord. de
Extensão - Coext

R$4.900,00

Unidade

Código
da Ação

CNP

6.1

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Orientar, organizar e implantar a Orientar empreendimentos incubados e
1º e 2º
incubadora de empresas no CNP construir sonhos de vida
Execução da Ação e Resultados Alcançados

Prioridade da
Ação
5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

1º Período:
Participou de reunião com a PROPESPI, via AGIF, para discutir ações relacionadas ao empreendedorismo;
Definiu o gestor local da Koneka;
Participou de reunião com foco na Apresentação da estrutura do Núcleo de Empreendedorismo e Indicação de nome para coordenação; modelo de Ação para 2022 da
Koneka, bem como suas atividades;
Reuniões internas para melhor estruturar a Koneka;
Participou da Comissão para o treinamento e realização da metodologia despertar.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

Unidade

CNP

Código
da Ação
6.2

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Comprometer técnicos e docentes em
Incentivar a participação da
ações que envolvem o ensino, pesquisa,
comunidade interna no processo
1º e 2º
extensão e inovação tecnológica no
de incubação
âmbito da Koneka do CNP
Execução da Ação e Resultados Alcançados

1º Período:
O CNP teve 8 estudantes bolsistas no Programa Acelera Koneka.
Participou da iniciativa Campus Day, com uma equipe selecionada para a mentoria.
Foram realizadas reuniões para a aplicação da metodologia despertar e posterior treinamento de estudantes
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

Prioridade da
Ação
5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

Macroprocesso 2: Desenvolvimento de Cursos de Formação Inicial, Continuada e Livres
Meta 7: Aumentar em 23% o total de cursos FIC e Livres ofertados.
Indicador: Índice de crescimento dos cursos FIC e livres
Fórmula de Cálculo: [(no de cursos ofertados no exercício em avaliação/no de cursos ofertados no exercício anterior)-1]*100
Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Fomentar a oferta de Cursos de
Formação Inicial e Continuada Fomentar a oferta de cursos FIC pelo
REITORIA
7.1
1º e 2º
(FIC) no âmbito dos Núcleos do PLA e ofertas livres.
Centro de Línguas.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Adesão ao PLA em Rede e oferta de vagas com foco nos imigrantes Venezuelanos.

4 2 4

32

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

CORINTER/
DEAP/
PROEN

R$34.560,00

2º Período:
Recurso Executado: R$2.880,00 (pagamento de bolsa dos dois primeiros meses. 02/06 - Primeiro semestre de 2022).
Problemas Enfrentados:
1º Período: A baixa adesão de estudantes venezuelanos. Acredita-se que por reflexo dos entraves tecnológicos (acesso à internet e equipamento adequado).
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Ofertar as vagas para outros segmentos sociais dentro e fora do país.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

REITORIA

7.2

Ação

Resultados Esperados

Estimular a oferta de Cursos de
Incentivar a oferta de cursos FIC
Formação Inicial e Continuada
conforme política de extensão.
(FIC).

Período de Prioridade da
Execução
Ação
1º e 2º

4 2 4

32

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

CPEX/DEAP/
PROEN

R$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: O Núcleo Pedagógico realizou orientações aos campi no que tange às adequações dos Projetos Pedagógicos de Cursos FIC: Curso FIC Recepcionista do
CAB; Curso FIC EaD Recepcionista (CBV); Curso FIC de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis (CBV); Curso FIC EAD de Recepcionista do Programa
Qualifica Mais Emprega Mais (CBVZO).
Visando tornar mais célere a aprovação dos Cursos FIC no âmbito da Proex foi constituída comissão, por meio da Portaria Nº PORTARIA 157/2022 - GAB/IFRR, de
04/02/2022, que reformulará a Resolução nº 471 - Conselho Superior, de 17/10/2019, que aprova a Reformulação do Regulamento dos cursos de Formação Inicial
Continuada (FIC) do IFRR.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Realizar cursos de Formação Inicial,
e Continuada e Cursos Livres,
Setor Pedagógico/
Aumentar o número de vagas ofertadas
CAB
7.1
conforme demanda da comunidade e
1º e 2 º
5 4 4 80
Coord. de curso/
para cursos FIC e cursos Livres.
plano de ação das Coordenações de
DIEPEI/DAP
Curso.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Desenvolvimento do curso FIC Português como Língua Adicional - PLA, com previsão de encerramento para o mês de julho.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Recurso
Previsto

R$0,00

Unidade

Código
da Ação

CBV

7.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Desenvolvimento de cursos FIC e livres,
Propor cursos de Formação Inicial e
conforme demanda da comunidade
1º e 2º
Continuada e Livres.
externa.
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

1º Período:
Neste semestre, foi ofertado o curso FIC de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, formando 42 estudantes.
O Curso FIC de Recepcionista está em processo de execução, com previsão de atender 70 estudantes.
O Curso FIC de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, encontra-se em processo de aprovação de PPC.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

DIREX/
COPPEX

R$0,00

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Promoção de cursos FIC de línguas
estrangeiras, informática, cursos do eixo
tecnológico Gestão e Negócios e
Produção Cultural e Design. Promoção
Realizar cursos de Formação Inicial
de cursos livres voltado à inclusão
e Continuada e cursos de extensão
Todos os
Coord. de Extensão
CBVZO
7.1
digital de alunos e comunidade externa;
5 5 5 125
R$90.800,00
livres, com carga horária mínima de
trimestres
Coext
Promoção de cursos de letramento e
20 horas.
numeramento para Jovens e Adultos;
Promoção de cursos preparatórios para o
IFRR, ENEM e vestibulares. Promoção
de cursos livres voltado à arte e cultura.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Foram realizadas 151 matrículas no Curso de Formação Inicial e Continuada MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (FIC MEI). Assim a 1ª oferta foi
dividida em 7 turmas (2 no vespertino e 5 no noturno) e ocorreu de 28/03 até 17/06 (no momento estamos computando a quantidade de aprovados, reprovados e evadidos
- O curso faz parte do Programa Qualifica Mais Progredir, e é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania. O Programa prevê até o final
de dezembro/2022 a efetivação de 500 matrículas no referido curso. O curso tem a duração de 160h (4h/dia) e prevê o pagamento de ajuda de custo no valor de R$
260,00 (2 parcelas) para os estudantes devidamente matriculados e que participam efetivamente das aulas.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

CNP

7.1

Ação

Resultados Esperados

Período de Prioridade da
Execução
Ação

Desenvolvimento de cursos FIC e livres,
Realizar cursos de Formação Inicial
conforme demanda da comunidade
1º e 2º
e Continuada e Livres
externa e dos parceiros do CNP
Execução da Ação e Resultados Alcançados

5 5 5

1º Período:
Foram Construídos o PPC de Curso de Vendedor e de Inglês Básico.
Foi firmado um acordo com IFRO para o suporte na oferta de cursos FIC da base dos mesmos.
Foram ofertadas 2 turmas do Curso de Formação de Professores em Educação para o Trânsito em Mucajaí e Caracaraí.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica
2º Período:

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

Macroprocesso 3: Celebração de parceria com instituições públicas, privadas e movimentos sociais organizados
Meta 8: Celebrar 05 novas parcerias com instituições públicas, privadas e movimentos sociais organizados por ano.
Indicador: Índice de parcerias celebradas
Fórmula de Cálculo: no de parcerias celebradas no ano em exercício
Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Criar condições favoráveis para a
efetivação da interação entre o IFRR, o
Fomentar
parcerias
com
NUPAR/DEAP/
REITORIA 8.1
segmento empresarial e a sociedade
1º e 2º
5 2 3
30
R$4.770,00
instituições externas.
PROEN
visando à celebração de parcerias
institucionais.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: No primeiro semestre a Proex fomentou junto aos campi e setores sistêmicos da Reitoria, o estabelecimento de 7 parcerias, sendo 03 Acordos de Cooperação
Técnica (01 com o Instituto Federal de Rondônia - IFRO, 01 com o Instituto de Educação de Roraima - IERR e 01 com a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento
e Inovação - SEADI); 01 convênio com a Prefeitura Municipal de Mucajaí, 02 Termos de Convênio de Estágio (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e
Extensão - EMPAER e 01 com a Universidade Patativa do Assaré) e 01 Aditivo de Termo de Convênio de Estágio com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde. Estão em processo de articulação, mais 04 parcerias institucionais por meio de Acordos de Cooperação Técnica (01 com a Secretaria
Estadual de Educação, 01 com a Secretaria Estadual de Saúde, 01 com o Ministério do Trabalho e Previdência e 01 com a Receita Federal).
Visando possibilitar conhecimento necessário sobre o estabelecimento de parcerias com vistas a criação de condições favoráveis para a efetivação da interação entre o
IFRR e a sociedade, a partir de um plano de trabalho cooperativo entre duas ou mais partes (sujeitos públicos ou privados) para atingir interesses comuns, a PROEX
realizou um ciclo de reuniões virtuais com servidores dos cinco campi da instituição para orientá-los sobre a formalização de parcerias, no período 26 a 29/04/2022.
Durante as reuniões foram abordados as competências da Proex e dos interessados na parceria, a conceituação de parceria institucional, os instrumentos e os fluxos para
a formalização de parceria com e sem repasse de recursos financeiros, e as vedações na formalização de parcerias. Também houve um momento para considerações e
dúvidas por parte dos servidores.

2º Período:
Recurso Executado: R$67,68
Problemas Enfrentados:
1º Período: Com relação a participação dos campi na programação de reuniões virtuais sobre formalização de parcerias, em razão de questões adversas os campi CAB,
CNP e CAM não puderam participar da reunião conforme agendado.

2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: A Proex realizou reunião presencial sobre formalização de parcerias com o CAM, no dia 19/05 e está combinado com os campi CAB e CNP reunião
presencial a ser definida conforme agenda da Proex e campi.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Articular
junto
a
outras
instituições (públicas, privadas e
Setor Pedagógico/
CAB
8.1
movimentos sociais) visando Celebração de parcerias e oferta de cursos. 1º e 2 º
5 4 4
80
Coord. de curso/
R$0,00
firmar parcerias para a oferta de
DIEPEI/DAP
cursos.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Em articulação para formação de parceria com a Secretaria Estadual de Educação - SEED/RR para a oferta de cursos técnicos concomitantes. Articulação
para realização de parcerias com as prefeitura de Uiramutã, Normandia e Amajari para a oferta de cursos técnicos.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

CBV

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

8.1

Buscar o desenvolvimento da
instituição,
por
meio
do
fechamento de parcerias que
alcance as atividades de ensino,
pesquisa, extensão e inovação
tecnológica.

Firmar parcerias para o alcance da meta, e
assim contribuir para o desenvolvimento
do ensino, pesquisa, extensão e inovação
tecnológica.

1º e 2º

Prioridade da
Ação

5 5 5

125

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

CCAC

R$0,00

Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período:
● Foi realizada a prorrogação de parceria já celebrada com a SMSA, através de Termo Aditivo;
● Foi finalizado o Acordo de Cooperação Técnica entre o IFRR e o CIEDS;
● Está em processo de articulação um Acordo de Cooperação Técnica para realização de Curso Superior de Polícia dos Quadros Combatente, Complementar,
Saúde e Músicos - CSP Q0C/QCO/Q0S/Q0M P1V1/2022.1 e do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais dos Quadros Combatente, Complementar, Saúde e
Músicos - CAO Q0C/QCO/Q0S/Q0M PM 2022.1, da Polícia Militar de Roraima;
● Está em processo de articulação um Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e o ICMBio;
● Está em processo de articulação um Acordo de Cooperação entre o IFRR e a Associação Grupo Athena Cores de Roraima-AGAC/RR;
● Está em processo de articulação um Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a ONG Refúgio 343;
● Está em processo de articulação um Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a DPC Engenharia - Desenvolve Projetos e Consultoria;
● A partir das concessões de estágio foram encaminhados para instituições/empresas 182 estudantes para o estágio obrigatório e 17 para estágio extracurricular;
● Acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica entre o IFRR e o TJRR (juntada de documentos). Público atendido: 40;
● Transformação de processos físicos em processos eletrônicos:
➢ Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a empresa Psicologia Clínica 24h;
➢ Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a Companhia Independente de Policiamento Ambiental - CIPA/CPC;
➢ Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e o Colégio Claretiano;
➢ Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e o Conselho Regional de Contabilidade de Roraima – CRCRR;
➢ Convênio de Concessão de Estágio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Boa Vista - PMBV, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde
- SMSA, e o Instituto Federal de Roraima – IFRR;
➢ Acordo de Cooperação Técnica com a UNIVIRR;

➢ Aprovação e envio da proposta para o Programa Academia e Futebol – SNFDT.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00

Problemas Enfrentados:
1º Período: Dentre as maiores dificuldades, está a busca de parceiros que possam celebrar acordos e convênios.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período:Para corrigir esta dificuldade, foi encaminhado ofício a Diretores e Coordenadores solicitando informações sobre empresas e instituições para a realização
de novos Convênios de Concessão de Estágio e novos Acordos.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Formalização de parceria com a Secretaria
Justiça e da Cidadania e Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos voltado à promoção
de cursos FIC para mulheres encarceradas;
Orientar e apoiar a
Organização de parcerias com empresas e orgãos 1º e 2º
Coord. de Extensão
CBVZO
8.1
celebração de parcerias no
4 4 4
64
R$0,00
públicos para oferta de vagas para estágios trimestre
- Coext
âmbito do campus.
acadêmicos e ou profissionais; Continuidade da
parceria com o Tribunal de Justiça de Roraima,
por meio da Vara de Execução de Penas e
Medidas Alternativas.
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: A parceria efetiva no campus, por enquanto, diz respeito ao ministério da educação e da cidadania para promoção do curso Fic de Microempreendedor
individual que neste primeiro semestre realizou 150 matrículas.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

Firmar parcerias com entidades de
natureza pública, privada, mista e do
terceiro setor para atingir a meta anual de
CNP
8.1
1º e 2º
5 5 5
125
COEX
R$0,00
5 novos parceiros do CNP. Dessa maneira,
o CNP contribuirá para cumprir a Missão
do IFRR
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Foi realizado 2 acordos de Cooperação Técnica (01 com o Instituto Federal de Rondônia - IFRO e 01 com a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e
Inovação - SEADI).
1 Termo de Convênio de Estágio (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão - EMPAER)
Estão em processo de articulação 5 termos de Convênio de Estágio com as Prefeituras atendidas pelo Campus.
Desenvolver a região sul de
Roraima por meio de parcerias
com o IFRR que englobem as
atividades de ensino, pesquisa,
extensão e inovação tecnológica

2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Unidade

Código
da Ação

Ação

Resultados Esperados

Período de
Execução

Prioridade da
Ação

Contribuir com a implantação do
Plano de Desenvolvimento do sul
Promover o desenvolvimento social e
CNP
8.2
de Roraima, organizado pelo
1º e 2º
5 5 5
125
econômico do sul de Roraima
Programa Líder Sul Roraima do
SEBRAE
Execução da Ação e Resultados Alcançados
1º Período: Foi realizado 3 Fórum Líder Sul de Roraima.
Foram realizadas diversas reuniões e encontros que culminaram em mentorias e desenvolvimento de agentes para o crescimento social.
2º Período:
Recurso Executado: R$0,00
Problemas Enfrentados:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:
Ações Corretivas:
1º Período: Não se aplica.
2º Período:

Setor
Responsável

Recurso
Previsto

COEX

R$0,00

