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Apresentação
O presente documento corresponde à Entrega 16: Planos Operacionais do contrato
firmado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA
e a Steinbeis SIBE do Brasil cujo objeto “Desenvolvimento e implementação do
Planejamento Estratégico Institucional”.
O produto consiste em conjunto de Planos Operacionais que a organização deverá
implementar e monitorar no âmbito tático do seu planejamento estratégico. Constitui-se
uma grande contribuição para a implementação do planejamento estratégico
institucional e materializa-se especificamente os resultados planejados no nível
operacional. O trabalho foi desenvolvido entre os dias 11 e 15 de setembro e envolveu as
seguintes atividades:
 Capacitação dos servidores;
 Definição dos Planos Operacionais compostos por: Objetivos Setoriais;
Indicadores, Fórmula de Cálculo, Metas e Iniciativas.
Mais detalhes serão apresentados no decorrer deste documento que apresenta sua
estrutura organizada nos seguintes tópicos:
 Introdução;
 Estratégia de Execução;
 Resultados.
Os Planos Operacionais tratam-se de documentos organizados em Indicadores, Metas e
Iniciativas para um determinado período de execução, divididos em ciclos de gestão – trimestres,
semestres, por exemplo. Por ser de curto prazo, o plano deverá analisar a real capacidade de
recursos humanos e estrutura para implementar as ações nele previstas. O Plano Operacional
servirá como um guia executivo das atividades de cada unidade no ano.
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1. Introdução
O planejamento estratégico tem como um de seus objetivos a construção de uma agenda
positiva para a organização, focada em temas relevantes de longo prazo. Em uma perspectiva
mais operacional é necessário alinhar as unidades da organização, apontando seus Planos
Operacionais, ou seja, suas contribuições diretas de monitoramento e execução para a
estratégia desenhada.
Esse trabalho possibilita a integração das áreas da instituição sob a ótica do plano estratégico, focando
esforços e possibilitando a priorização de iniciativas e processos de trabalho de cada setor. Dois princípios
fundamentais da gestão estratégica são garantidos com o desdobramento da estratégia e a elaboração dos
Planos Operacionais para suas unidades, são eles:
 Alinhamento: uma das premissas para o equilíbrio é o alinhamento. No ambiente corporativo, trata-se
de coordenar as pessoas e partes interessadas na organização, capacitação de novos multiplicadores e
definir diretrizes que visem assegurar que o painel estratégico seja implantado e utilizado de forma
consistente; e
 Responsabilização: a responsabilização deve ser entendida como um compromisso coletivo de
participação e apoio ao processo de gestão e aprendizagem.
O trabalho de construção dos Planos Operacionais, em conjunto com os Painéis de Contribuição das Próreitorias está alinhado a este contexto. Deseja-se integrar e engajar essas unidades no processo de
planejamento e gestão da estratégia, desdobrando o Mapa Estratégico e as metas institucionais em
objetivos, metas e iniciativas setoriais com foco operacional. Na sequência deste documento será
apresentada a estratégia desdobrada para as unidades da instituição.

1.1

Modelo de Desdobramento da Estratégia pelos Planos Operacionais
A estratégia institucional é composta, basicamente, por um conjunto de objetivos estratégicos organizados
no mapa, de um painel de indicadores e metas estratégicas e um portfólio de projetos para realização dos
objetivos. Elaborar Planos Operacionais significa alinhar as contribuições que a unidade fará ao
planejamento corporativo. Desta forma, são definidos os seguintes elementos:
 Objetivos Setoriais da unidade: tratam-se das entregas setoriais alinhadas aos objetivos estratégicos
institucionais;
 Indicadores operacionais: formam os índices que serão utilizados para acompanhar o desempenho da
unidade;
 Metas operacionais: tratam-se dos níveis de contribuição setorial para a estratégia, definidos para cada
indicador;
 Iniciativas: correspondem aos desafios setoriais definidos para fortalecer o desempenho da unidade; e
 Planos Operacionais: consolidam as informações da estratégia desdobrada para a unidade, formado por:
contribuição da unidade para os objetivos da instituição; indicadores e metas operacionais; e iniciativas
a serem desenvolvidas.
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2. Estratégia de Execução
Os Planos Operacionais foram definidos juntamente com os Painéis de Contribuição, em
reuniões conduzidas junto a cada uma das Pró-reitorias do IFMA, da Assessoria de
Comunicação, além da CERTEC. Isso se deu para o correto entendimento de cada uma das
entregas das áreas e, assim, garantir o alinhamento e a contribuição com os objetivos
estratégicos do IFMA.
Assim sendo, foram executadas reuniões individuais para a elaboração dos 7 (sete) Planos Operacionais do
IFMA.
REUNIÕES – PLANOS OPERACIONAIS
i. Objetivos das reuniões
 Desdobrar a estratégia corporativa para a unidade, alinhando objetivos, indicadores e iniciativas da
área.
ii.






Produtos das reuniões
Definição dos objetivos de contribuição da unidade;
Definição dos desafios (objetivos setoriais) da unidade;
Seleção dos indicadores setoriais;
Definição das metas setoriais; e
Definição das iniciativas para alcance dos objetivos setoriais.

iii. Público alvo
Conforme previsto no plano de trabalho, os participantes destes workshops foram:
 Grupo Técnico: pessoas indicadas pelas áreas finalísticas e áreas meio, formado por representantes das
Pró-reitorias, Assessoria de Comunicação e CERTEC.
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3. Resultados
O resultado da estruturação dos Planos Operacionais permitirá o adequado monitoramento da
contribuição de cada uma das áreas envolvidas no Planejamento Estratégico do IFMA, bem
como identificar seu próprio desempenho individual. Além disso, possibilitarão a configuração
adequada do sistema de monitoramento a ser implantado no Instituto.
Os resultados foram organizados nos seguintes grupos: Plano Operacional – PROPLADI; Plano Operacional –
PROAD; Plano Operacional – PRPGI; Plano Operacional – PROEN; Plano Operacional – PROEXT; Plano
Operacional – ASCOM; e Plano Operacional – CERTEC. A seguir, são apresentados os Planos Operacionais de
cada unidade.
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3.1

Plano Operacional – PROPLADI

Planos Operacionais - PROPLADI
Objetivo Setorial
Promover formação
continuada e adequada aos
interesses institucionais

Aprimorar a Qualidade de
Vida dos Servidores

Assegurar a implementação
do PDTI

Adequar e consolidar a
infraestrutura tecnológica

Otimizar e simplificar os
processos de Gestão de
Pessoas

Aprimorar o uso, a qualidade
e controle dos dados
acadêmicos

Simplificar os processos de
trabalho

Assegurar a avaliação
institucional de excelência

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta

Iniciativas

Índice de entregas de conclusão do centro
de formação

Número de entregas do Projeto finalizadas no
período/ Total previstas no período)x100

70%

CENTRO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO IFMA

Politica de Capacitação Continuada

Entrega da Política de Capacitação

100%

POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Índice de Execução do Programa de
formação continuada

Número de capacitações executadas/
Número de capacitações previstas)x100

70%

PROGRAMA DE FO RMAÇÃO CONTINUADA

Índice de Qualidade de Vida dos
Servidores

Pesquisa de opinião

60%

Pesquisa de clima
Organizacional

Índice de implementação do PDTI

(Número de ações concluídas no período/
Total de ações planejadas par ao
período)x100

60%

PDTI

Aprovação do PDTI no Conselho
Superior

Índice de Consolidação e adequação da
Infraestrutura Tecnológica

(Número de ações para a adequação tecnológica
concluídas /Total de Ações para a adequação
tecnológica planejada)x100

60%

PDTI

Diagnóstico para a especificação das
demandas e necessidades para a
adequação tecnológica

Índice de otimização e simplificação dos
processos de gestão de pessoas

(Número de processos otimizados e
simplificados/Total de processos
mapeados)x100

50%

Mapear os processos de gestão de
pessoas

Desenvolver módulos de sistemas de
informação

Índice de satisfação da qualidade dos
dados acadêmicos

Pesquisa de Satisfação da qualidade dos
dados acadêimicos

50%

Pesquisa de satisfação da qualidade dos
dados acadêmicos

Capacitação dos servidores
responsáveis pelo registro das
informações

Índice de simplificação dos processos de
trabalho

(Número de processos simplificados no
período/ Total de processos mapeados)x 100

100%

Mapeamento dos processos

Plano de simplificação dos
Processos Mapeados

Índice de Alcance de Metas Estratégicas
e Operacionais

(Número de metas estratégicas e operacionais
alcançadas no período/Total de metas
estratégicas e operacionais pactuadas)x100

60%

Planejamento Estratégico

Índice de iniciativas concluídas

(Número iniciativas estratégicas e operacionais
concluídas no período/Total de iniciativas
estratégicas e operacionais planejadas)x100

60%

Projetos Estratégicos

Programa de qualidade
de Vida

Política de Qualidade de
Vida
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3.2

Plano Operacional – PROAD

Planos Operacionais - PROAD
Objetivo Setorial
Otimizar a aplicação de
recursos orçamentários

Mapear e otimizar processos
de trabalho

Indicador

Normatizar processos de
trabalho

Fórmula de cálculo

Adequar e consolidar a
infraestrutura física

Meta

[1- (Valor total de gastos no período avaliado/Total de
gastos no período anterior)]x100

Índice de otimização dos recursos
orçamentários

Média aritmética do percentual de otimização de gastos
para os seguintes critérios:
- Critério 1: Contratos continuados;
- Critério 2: Recursos Materiais;
- Critério 3: Energia elétrica;
- Critério 4: Água
- Critério 5: Telefonia;

Índice de mapeamento e otimização
dos processos

(Número de processos otimizados /Total
de processos mapeados)x100

Índice de Normatização de
procedimentos

(Número de normativos criados/
Total de normativos
necessários)x100

Índice de atendimento de
demandas

Índice de satisfação dos serviços
prestados

Aprimorar a prestação de
serviços de manutenção e
logística

Iniciativas
Programa de otimização de Custos
(Conscientização, ações necessárias, Políticas e Diretrizes)

15% ano
Inserção das informações dos gastos no sistema SUAP

100%

Projeto de Gestão de Processos (Mapeamento, otimização e
capacitação)

Escritório de Processos

50%

(Média aritmética das notas atribuídas aos prazos
de execução de contratos de obras finalizadas) x100
para a faixa de avaliação abaixo:

Índice de cumprimento dos prazos
de execução de contratos de obras

Aprimorar o gerenciamento da
Infraestrutura

Faixa de avaliação:
Nota 1 – Acima de 2 anos do prazo contratual;
Nota 2 – Entre 1 e 2 anos do prazo contratual
Nota 3 – Entre 6 meses e 1 ano após o prazo
contratual.
Nota 4 - Até 6 meses após o prazo contratual;
Nota 5 – Terminadas no prazo contratual.

Projeto de criação de Normativos

Criar Projeto padrão para os
contratos de obras

Capacitação e suporte
técnico

Realizar benchmarking para
gestão de contratos de obras

Definir Normas e políticas
para o atendimento das
demandas

30% ano

(Número de solicitações atendidas no
período/Total de demandas
recebidas)x100

50% ano

Implementar ferramenta de gerenciamento de demandas (ex.:
SGD Software livre)

Pesquisa de satisfação

Meta: Nota 07
A nota final deverá ser estabelecida
pela média aritmética das notas (0-10)
obtidas para os critérios vinculados à
pesquisa de satisfação

Elaborar e aplicar pesquisa de satisfação para os serviços
prestados
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3.3

Plano Operacional – PRPGI

Planos Operacionais - PRPGI
Objetivo Setorial
Desenvolver plataformas de
divulgação das publicações do
IFMA

Contribuir para ampliação e
fortalecimento dos projetos
voltados dos arranjos locais

Fortalecer os programas de
pesquisa, desenvolvimento e
inovação

Desenvolver programas que
promovam a integração do
ensino, pesquisa e extensão

Fortalecer e desenvolver
parcerias com o setor produtivo,
instituições de ensino e pesquisa
nacionais e internacionais

Contribuir para a captação dos
recursos externos

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta

Iniciativas

Índice de desenvolvimento do
Portal de Periódicos

(Número de atividades do Portal de
Periódicos concluídas no período/Total de
atividades do Portal de Periódicos planejadas
para o período)x100

25% por trimestre

Desenvolvimento do Portal de Periódicos

Índice de desenvolvimento do
repositório institucional

(Número de atividades de desenvolvimento do
repositório institucional concluídas no período/
Total de atividades do desenvolvimento do
repositório institucional planejadas para o
período)x100

25% por Semestre

Criação e desenvolvimento do repositório Institucional

Índice de implementação de
projetos voltados aos arranjos locais

(Índice de implementação de projetos
voltados aos arranjos locais no
período/Total de Projetos voltados aos
arranjos locais planejados

40% ano

Elaborar Plano de
Implementação de
projetos voltados aos
arranjos locais

Criação de Projetos
voltados aos arranjos locais
(Inovação, Pesquisa e PósGraduação)

Projeto Perfil
Pesquisador

Projeto Fábrica de Inovação
Promover capacitação dos pesquisadores

Índice de implementação de Bolsas
ofertadas

Média ponderada dos percentuais de implementação
de bolsas ofertadas, considerando os seguintes
critérios:
(Número de bolsas implementadas/total de bolsas
ofertadas)x100
Critério 01 (Peso 03): Pesquisa
Critério 02 (Peso 02) : Inovação
Critério 03 (Peso 01): Pós-Graduação

90% ano

Programa de incentivo a elaboração de Projetos pelos pesquisadores que
visam captar recursos

Programas de articulação com parceiros potenciais
Projeto Fábrica de Inovação
Programa de pesquisa aplicada

Índice de conclusão de projetos

(Número projetos concluídos/Total de
projetos iniciados)x100

50% ano

Programas integrados
(ensino, pesquisa e extensão)
implementados

Somatório de Programas implementados de
forma integrada

2 Programas por ano

Índice de parcerias efetivas
vinculadas à PRPGI

(Somatório do número Parcerias estabelecidas
pela PRPGI com produtos ou serviços
concretizados / Total de Parcerias
estabelecidas pela PRPGI) x 100

50% ano

Índice de captação de recursos
externos pela PRPGI

[(Total de recursos extraorçamentários
captados no ano atual / total de recursos
extraorçamentários captados no ano
anterior) - 1] x 100

10%

Eventos de divulgação científica
Projeto Fábrica de
Programa de
Inovação
pesquisa aplicada
Programas de
articulação com
parceiros potenciais

Projeto Fábrica
de Inovação

Eventos de
divulgação
científica

Programa de pesquisa
aplicada

Programa de
pesquisa aplicada

Programas de
articulação com
parceiros potenciais

Projeto Fábrica de
Inovação

Programas de
articulação com
parceiros
potenciais

Programa de
incentivo a
elaboração de
Projetos pelos
pesquisadores que
visam captar recursos
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3.4

Plano Operacional – PROEN

Planos Operacionais - PROEN
Objetivo Setorial
Promover a captação
de recursos externos

Capacitar os
profissionais que atuam
na prática escolar

Ampliar e diversificar as
atividades voltadas para a
educação em Direitos
Humanos e Inclusão

Fortalecer a articulação
com instituições de
ensino e pesquisa

Desenvolver o ensino
articulado à pesquisa e à
extensão

Garantir a adequação
dos cursos aos arranjos
locais

Recomendar o uso de
metodologias e tecnologias
inovadoras no processo
educacional

Ampliar e diversificar as
atividades voltadas para
o atendimento ao
discente

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta

Iniciativas

Índice de captação de recursos
externos pela PROEN

[(Total de recursos extraorçamentários
captados no ano atual / total de recursos
extraorçamentários captados no ano
anterior) - 1] x 100

10%

Programa de Captação de Recursos extraorçamentários

Índice de oferta de cursos aos
profissionais que atuam na prática
escolar

Média aritmética dos percentuais de cursos ofertados
conforme os critérios abaixo.
Total de cursos ofertados aos profissionais que atuam
na prática escolar no ano atual/Total de cursos
ofertados aos profissionais que atuam na prática
escolar no ano anterior)-1]x100 para cada Critério
listado abaixo:
Critério 01: Seminário/Congresso/Conferência/
Fóruns/Simpósios/Palestra/Jornadas
Critério 02: Cursos de habilitação
Critério 03: Oficinas/Workshop
Critério 04: Encontro e Reunião Técnica
Critério 05: Vídeo/Web conferência
Critério 06: Semana Pedagógica

Programa de formação para profissionais de Ensino

20%

Centro de Formação do IFMA

Índice de capacitação dos
servidores vinculados ao Ensino

(Número de servidores vinculados ao ensino
capacitados/Total de servidores vinculados ao
ensino)x100

Índice de ampliação das atividades
voltadas para a educação em
Direitos Humanos e Inclusão

[(Total de atividades voltadas para a
educação em Direitos Humanos e Inclusão no
ano atual / total de atividades voltadas para
a educação em Direitos Humanos e Inclusão
no ano anterior) - 1] x 100

Fortalecer a articulação com
instituições de ensino e pesquisa

(Somatório do número Parcerias
estabelecidas com produtos ou serviços
concretizados / Total de Parcerias
estabelecidas) x 100

20%

Ações e projetos implementados de
forma integrada

Somatório de ações e projetos
implementados de forma integrada

2 por ano

Índice de adequação dos cursos aos
arranjos locais

(Número de cursos adequados aos arranjos
locais/Total de cursos existentes)x100

80%

Levantamento da necessidade
de adequação dos cursos

Plano de atuação para a
adequação dos cursos

Recomendações para o uso de
metodologias e tecnologias
inovadoras no processo educacional

Somatório de recomendações para o uso de
metodologias e tecnologias inovadoras no
processo educacional emitidas

4 por ano

Diagnóstico de levantamento
das metodologias e tecnologias
inovadoras em ensino

Plano de incentivo ao uso de
metodologias e tecnologias
inovadoras

Índice de ampliação das atividades
voltadas para o atendimento ao
discente

[(Total de atividades voltadas para o
atendimento ao discente no ano atual / total
de atividades voltadas para o atendimento
ao discente no ano anterior) - 1] x 100

10%

Diagnóstico de levantamento de
atividades potenciais voltadas para o
atendimento ao discente

Plano de trabalho para
implementação das atividades
voltadas para o atendimento ao
discente

20%

20%

Diagnóstico de levantamento de atividades potenciais voltadas
para a educação em Direitos Humanos e Inclusão
Plano de trabalho para implementação das atividades voltadas
para a educação em Direitos Humanos e Inclusão
Diagnostico para o
levantamento de potenciais
parceiros de instituições de
ensino e pesquisa

Agenda de visitas Realização de eventos
de prospecção de
com potenciais
parceiros
parceiros

Plano de trabalho articulado (Ações, Programas e Projetos)
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3.5

Plano Operacional – PROEXT

Planos Operacionais - PROEXT
Objetivo Setorial
Promover a captação de recursos
externos

Capacitar os profissionais que
atuam nos Programas e Projetos
de Extensão

Desenvolver pesquisas aplicadas
e ações de extensão vinculadas
aos arranjos produtivos locais

Indicador

Fórmula de cálculo

Índice de captação de recursos
externos pela PROEXT

[(Total de recursos extraorçamentários
captados no ano atual / total de recursos
extraorçamentários captados no ano
anterior) - 1] x 100

Índice de oferta de cursos aos
profissionais que atuam prática de
extensão

Média aritmética dos percentuais de cursos ofertados
conforme os critérios abaixo.
Total de cursos ofertados aos profissionais que atuam
na prática escolar no ano atual/Total de cursos
ofertados aos profissionais que atuam na prática
escolar no ano anterior)-1]x100 para cada Critério
listado abaixo:
Critério 01: Seminário/Congresso/Conferência/
Fóruns/Simpósios/Palestra/Jornadas
Critério 02: Cursos de habilitação
Critério 03: Oficinas/Workshop
Critério 04: Encontro e Reunião Técnica
Critério 05: Vídeo/Web conferência
Critério 06: Visitas Técnicas

Índice de capacitação dos servidores
vinculados ao Ensino

(Número de servidores vinculados ao ensino
capacitados/Total de servidores vinculados ao
ensino)x100

Índice de pesquisas aplicadas e ações de
extensão que atendam as necessidades
socioeconômicas

[(Total de pesquisas aplicadas e ações de
extensão que atendam as necessidades
socioeconômicas no ano atual / total de pesquisa
aplicada e ações de extensão que atendam as
necessidades socioeconômicas no ano anterior) 1] x 100

Promover o desenvolvimento de
parcerias com o setor produtivo e
instituições de ensino e pesquisa
nacionais e internacionais

10% por ano

(Número de demandas atendidas/total de demandas
mapeadas)x100
Critério 01 (Peso 02): Empresa
Critério 02 (Peso 01): Sociedade

Promover a integração do
setor socioprodutivo com a
academia

Iniciativas

Meta
Programa de
Captação de
Recursos
extraorçamentários

Criação de
Fundação de
apoio do IFMA

Levantamento de
parceiros
potenciais para o
levantamento de
recursos externos

Programa de
atendimento das
demandas
levantadas em
parcerias
potenciais

Programa de formação para profissionais de Extensão

10%
Programa de formação em Línguas Estrangeiras e Linguagens

Centro de Formação do IFMA

20%

Diagnóstico de demandas da sociedade

10%

Diagnóstico de demandas do setor produtivo
Plano de atuação para o atendimento de demandas
diagnosticadas

Média ponderada dos percentuais de atendimento das
demandas, considerando os seguintes critérios:

Índice de atendimento socioeconômico

Desenvolver a extensão
articulado ao ensino e à pesquisa

10% ano

Índice de fortalecimento de parcerias

(Somatório do número Parcerias estabelecidas
com produtos ou serviços concretizados / Total de
Parcerias estabelecidas) x 100

10%

Ações e projetos implementados de forma
integrada

Somatório de ações e projetos
implementados de forma integrada

2 por ano

Índice de integração entre o setor
socioprodutivo e academia

(Numero de demandas do setor
socioprodutivo atendidas/Total de demandas
recebidas)x100

30% ano

Divulgação dos resultados alcançados pelo atendimento das
demandas diagnosticadas
Criação de canal permanente de comunicação com o setor
socioprodutivo
Criação de canal
permanente de
comunicação com o
setor socioprodutivo

Plano de trabalho de
eventos com o setor
socioprodutivo

Plano de trabalho de
visitas ao setor
socioprodutivo e às
comunidades

Plano de trabalho articulado (Ações, Programas e Projetos)
Criação de canal
permanente de
comunicação com o
setor socioprodutivo

Plano de atendimento
das demandas do
setor socioprodutivo

Criação de catalogo de
Divulgação de
para o setor
soluções aplicadas soluções
socioprodutivo
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3.6

Plano Operacional – ASCOM

Planos Operacionais - ASCOM
Objetivo Setorial
Fortalecer a identidade institucional e o
relacionamento com os públicos de interesse
Indicador

Fórmula de cálculo

Aprimorar a comunicação interna e externa
Meta

Iniciativas
Diagnóstico das melhores práticas em pesquisa de
Identidade Institucional

Índice de Fortalecimento da
Identidade Institucional

Pesquisa de opinião sobre a
identidade institucional

60% ano

Aplicar pesquisa de opinião sobre a identidade
institucional

Levantamento de parcerias potenciais em pesquisas
institucionais
Programa de fortalecimento da Marca IFMA

Índice de efetividade da
comunicação interna

(Relação entre a pontuação obtidas nos
critérios abaixo e o total de pontos possíveis)
x 100 para os critérios abaixo:
Critério 01 - Intranet
Critério 02 - Campanhas
Critério 03 - Informativos
Critério 04 - Murais
Critério 05 - E-mail
Faixa de avaliação:
Nota 0 – não existe;
Nota 1 – existe, mas de forma insuficiente;
Nota 3 – existe, de forma satisfatoria

Elaboração do plano de Comunicação Institucional
2017: 20%
2018: 46%
2019: 100%
2020: 100%

Implementar rotina de relacionamento com a
Imprensa

(Total de pontos obtidos nos critérios abaixo no
período/total de pontos possíveis para o
período) x 100:

Índice de efetividade da
comunicação Externa

Critério 1 - Acessos espontâneos aos meios de
comunicação do Instituto
Critério 2 - Inserções positivas na mídia
Critério 3 - Matérias ou releases divulgados em mídias
externas
Critério 4 - Avaliação positiva das matérias produzidas
e divulgadas (Portal e mídias sociais)
Critério 5 - Downloads de materias divulgadas
Faixa de avaliação:
Nota 0 - sem evolução em relação ao período anterior
Nota 1 - incremento de 5% do período anterior
Nota 2 - incremento de 10% do período anterior
Nota 3 - incremento de 15% do período anterior
Nota 5 - incremento de 20% do período anterior

Diagnóstico de melhores práticas de comunicação

2017: 36%
2018: 56%
2019: 92%
2020: 100%

Implementar orientação de clipping
Criação de novos canais e produtos de comunicação
(TV, Rádio, intranet, Redes Sociais)
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3.7

Plano Operacional – CERTEC

Planos Operacionais - CERTEC
Objetivo Setorial
Intensificar o uso de tecnologias e e metodologias
inovadoras no processo educacional

Ampliar e diversificar as atividades voltadas para a
EAD

Fortalecer a capacitação continuada para EAD

Indicador

Fórmula de cálculo

Meta

Iniciativas

Índice de Implementação de
novas tecnologias inovadoras

(Número de tecnologias
implementadas no período/
Total de tecnologias Planejadas
no período)x100

50%

Diagnóstico das metodologias e tecnologias já utilizadas
internamente

Índice de Implementação de
novas metodologias inovadoras

(Número de metodologias
implementadas no período/
Total de metodologias
Planejadas para o período)x100

50%

Diagnóstico das metodologias e tecnologias existentes
externamente

Número de Ações voltadas à
educação a Distância

(Número de ações
implementadas para a EAD no
período/Total de ações em EAD
planejadas para o período)x100

60%

Diagnóstico de
Plano de implementação
conhecimento das ações a das ações necessárias para a
serem implementadas
diversificação da EAD

Índice de Execução do
Programa de formação
continuada para EAD

Número de formações
executadas/Número de
formações previstas)x100

60%

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EAD
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