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65,3%

2017: 32,29%
2018: 38,56%

Estudantes atendidos:
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+ de 30 mil pessoas 
impactadas na 

comunidade externa. 
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Ações desenvolvidas

● Formação de Gestores
● Reorganização da área de Inovação e Empreendedorismo
● Inserção em Eventos Regionais
● Fortalecimento Equipe de Comunicação: Fórum e equipamentos
● Estímulo ao PQV: encontro dos servidores e edital de fomento
● Capacitação: Pró-qualificar e Afastamento (Percentual e Edital)
● Criação de Unidade de Corregedoria
● Criação de Assessoria Parlamentar



  

Ações desenvolvidas

● Elaboração de RDC + Regulamentação de NDA's

Alocação de CH em Disciplinas Regulares

Média IFTO: 13,08



  

Ações desenvolvidas

● Alteração em metodologia de distribuição orçamentária



  

Ações desenvolvidas

● Pesquisa e Extensão: SUAP e recursos para custeio

PQ
Inova
EGP
APL

Vagas

R$ 316.444,92 R$ 398.737,00



  

Ações desenvolvidas

● Pesquisa e Extensão: SUAP e recursos para custeio

PQ
Inova
EGP
APL

Inscrições

54 inscritos
100

inscritos



  

Principais desafios observados

● Comunicação (divulgação de informações, 
compreensão/interpretação, fake news)

● Percepção de unidades como "ilhas" e não como parte de um 
todo

● Quadro de servidores (quantitativo)

● Cenário político e econômico



  

Principais oportunidades 
identificadas

● Interesse de agentes políticos em associar imagem

● Interesse instituições públicas/privadas em firmar parcerias

● Carência da comunidade por serviços de qualidade (ensino e 
extensão)

● Quadro de servidores (perfil)

● Corpo discente

● Cenário econômico



  

Algumas ações planejadas

● App Comunicação e Identidade Funcional
● Maior utilização de vídeos para comunicação com a comunidade
● Definição de Diretrizes e Estruturas para Ensino Técnico 
● Parceria com Google for Education
● Centro de Referência em EAD
● Evento Institucional
● Análise de custo com despesas essenciais
● Parceria para redução de tarifa de energia elétrica
● Circuito IFTO Cultural

● Estudantes em Ação (Desafio IFTO4Change)
● Política de Inovação
● Elaboração PDI 2020-2024



  

Espaço para críticas da 
comunidade

● Como avalia a instituição hoje em contraste com 01 ano atrás?

● Quais ações executadas (ou posturas adotadas) pela gestão 
deveriam ser revistas? 

● Quais ações (ou posturas) deveriam ser executadas (ou 
adotadas) pela gestão nesse 2º ano?

● Qual a visão quanto a Imagem institucional (interna e 
externamente)?

● Qual a percepção quanto a satisfação da comunidade interna 
(servidores e estudantes) com a instituição?



Obrigado!!!

Sonho que se sonha só,
É só um sonho que se sonha só.
Mas, sonho que se sonha junto, é realidade.

(Prelúdio, Raul Seixas)


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

