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Estrutura do Plano de Ação

� Dimensões contempladas no Acórdão
� Redução da Evasão
� Estímulo à Formação de Parcerias
� Estímulo ao Desenvolvimento de Pesquisa e 

Inovação
� Estímulo à Inserção Profissional dos Estudantes
� Distribuição de Cargos e Funções
� Capacitação dos Servidores
� Avaliação de Cursos e da Educação Profissional

� A proposta contempla 10 ações e 22 produtos



Dimensão 1. Ações para redução da 
evasão

� Realizar diagnóstico da evasão nos cursos da Rede 
Federal
� Relatório dos índices de evasão, retenção e conclusão, 

desagregados para diferentes modalidades de cursos. 
� DDR, DPE e CONIF – Prazo: Fevereiro de 2014.

� Manual de orientação para o combate à evasão, incluindo o 
diagnóstico de aluno ingressante com propensão à evasão, 
identificação das causas e utilização de monitorias, tutorias e 
reforço escolar.
� DPE e FDE/CONIF – Prazo: Abril de 2014.

� Modelo para distribuição de códigos de vagas de assistente 
social, pedagogo ou psicólogo, para as Instituições da Rede 
Federal.



� Aumentar os recursos de assistência estudantil na 
matriz orçamentária dos Institutos Federais.
� Previsão no PLOA 2014 de R$ 354 milhões na ação 2994, 

correspondendo a um incremento de 43,11%, de 2013 para 
2014.
� DDR – Prazo: Aprovação da LOA 2014.

� Repactuar as metas para os indicadores de Evasão, 
Retenção e Conclusão entre os Institutos Federais e a 
SETEC. 
� Firmar Termo de Metas entre a SETEC e os Institutos 

Federais.
� DDR, DPE e CONIF – Prazo: Abril de 2014.

Dimensão 1. Ações para redução da 
evasão



� Elaborar e divulgar diretrizes para o estabelecimento de 
parcerias entre os Institutos Federais e demais 
instituições da sociedade civil organizada.
� Manual de orientação para a realização de parcerias pelos 

Institutos Federais com os setores produtivos e demais 
instituições da sociedade civil organizada. O manual deverá
conter modelos de instrumentos de parceria para atividades 
de gestão, ensino, pesquisa e extensão realizadas 
cooperativamente com parceiros externos.
� DDR e FORPROEXT/CONIF – Prazo: Abril de 2014.

� Manual de Gestão dos Polos de Inovação dos Institutos 
Federais, para a realização de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, em parceria com empresas, 
com a participação de Fundações de Apoio.
� DDR e FORPOG/CONIF – Prazo: Abril de 2014.

Dimensão 2. Estímulo à formação de 
parcerias



� Apoiar a criação dos Polos de Inovação dos Institutos Federais.
� Documento-base para a constituição dos Polos de Inovação 

dos Institutos Federais, contendo: base legal, organização e 
regulamento, macroprocessos de supervisão e controle, 
acompanhamento, avaliação e operação, plano de ação e 
orçamento.
� DDR e FORPOG/CONIF – Prazo: Maio de 2014.

� Publicação de Edital para criação de Polos de Inovação dos 
Institutos Federais, como unidades associadas à Embrapii.
� DDR e Embrapii – Prazo: Maio de 2014.

Dimensão 3. Estímulo ao desenvolvimento 
da pesquisa e inovação na Rede Federal



� Elaboração de programas de fomento à pesquisa 
aplicada e inovação, articulados com a CAPES, o CNPq 
e a Embrapa.
� Projeto de Curso de Mestrado Profissional em rede, 

formatado de acordo com o modelo da CAPES.
� DDR e IFCE – Prazo: Maio de 2014.

� Edital SETEC/CAPES de fomento à abertura de Mestrados 
Profissionais em Rede, no mesmo modelo do produto 
anterior.
� DDR, FORPOG/CONIF e CAPES – Prazo: Setembro de 2014.*

* Prazo sujeito ao cronograma de atividades da CAPES.

Dimensão 3. Estímulo ao desenvolvimento 
da pesquisa e inovação na Rede Federal



� Elaboração de programas de fomento à pesquisa aplicada e 
inovação, articulados com a CAPES e o CNPq.
� Edital SETEC/CNPq para fomento à pesquisa aplicada e extensão 

tecnológica na Rede Federal de EPT.
� DDR, (FORPROEXT/FORPOG (CONIF) e CNPq – Prazo: Abril de 

2014.

� Relatório com requisitos para adequação do Diretório de Grupos 
de Pesquisa, visando possibilitar o registro e acompanhamento do
desenvolvimento de parcerias, projetos de pesquisa aplicada e 
inovação, no âmbito dos Institutos Federais.
� DDR, CONIF e CNPQ – Prazo: Fevereiro de 2014.

Dimensão 3. Estímulo ao desenvolvimento 
da pesquisa e inovação na Rede Federal



� Elaboração de programas de fomento à pesquisa 
aplicada e inovação, articulados com a CAPES e o 
CNPq.
� Firmar Acordo de Cooperação com a Embrapa e CONIF 

para transferência de tecnologia, elaboração de material 
didático, formação continuada de estudantes e 
cooperação técnico-científica entre grupos de pesquisa 
e atuação do corpo técnico da Embrapa nos mestrados 
profissionais e Polos de Inovação dos Institutos 
Federais. 
� DDR, CONIF e Embrapa – Prazo: Fevereiro de 2014.

Dimensão 3. Estímulo ao desenvolvimento 
da pesquisa e inovação na Rede Federal



� Realizar ações de apoio ao empreendedorismo.
� Elaboração de manual para criação de Empresa Júnior e Hotel de Projetos.

� DDR e FORPROEXT/CONIF – Prazo: Abril de 2014.

� Acordo de cooperação com o SEBRAE Nacional para estender as ações do 
Programa PRONATEC Empreendedor para os cursos regulares da Rede Federal.
� DPE e SEBRAE Nacional – Prazo: Março de 2014.

� Termo de cooperação com o IPEA para o desenvolvimento de pesquisa de 
avaliação de egressos de cursos técnicos e de formação inicial e continuada 
(FIC), com análise da trajetória socioprofissional e educacional.
� DPE e IPEA – Prazo: Março de 2014.

� Acordo de cooperação com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para 
intermediar a colocação e recolocação de egressos de cursos técnicos no 
mercado de trabalho.
� DPE, DIR e SPPE/MTE – Prazo: Março de 2014.

Dimensão 4. Estímulo à inserção 
profissional dos estudantes



� Distribuir as funções de confiança e cargos de docentes 
e técnico-administrativos criados pela Lei nº 12.677, de 
25 de junho de 2012, mediante modelo que considera o 
quantitativo de servidores já alocados e o total definido 
para cada unidade da Rede Federal. *

� Portarias conjuntas do Ministério do Planejamento e Ministério 
da Educação, para aumento do Banco de Professores 
Equivalentes e do Quadro de Referência TAE dos Institutos 
Federais.

� DDR e MPOG – Prazo: Ação condicionada à aprovação da LOA de 
cada ano e à autorização do Ministério do Planejamento.

Dimensão 5. Distribuição de cargos e 
funções



� Realizar formação continuada dos servidores da Rede 
Federal.
� Plano de Formação Continuada dos Servidores da Rede 

Federal. As ações do Plano de Formação Continuada 
deverão conter as seguintes iniciativas: 1) Integração de 
novos servidores; 
2) Formação continuada de gestores em geral; 3) Formação 
continuada de gestores em TI; 4) Ampliação da oferta de 
vagas em programas de mestrado no país; 5) Estágio de 
docência em educação profissional no exterior, por meio do 
Programa Ciência sem fronteiras.
� DDR e FORGEP/CONIF – Prazo: Abril de 2014.

� Proposta de Programa Institucional de Qualificação de 
Servidores da Rede Federal – PIQTec, no âmbito da CAPES.
� DDR e IFCE – Prazo: Abril de 2014.

Dimensão 6. Oportunizar a capacitação dos 
servidores



Dimensão 7. Avaliação de cursos da EPT

� Acordo de cooperação com o INEP para 
desenvolvimento de processo de avaliação de cursos 
técnicos.
� Relatório com proposta de processo de avaliação de cursos 

técnicos.
� DPE, INEP e CONIF - Prazo: Abril de 2014.

Obs.: A implementação do processo de avaliação de cursos técnicos 
estará sujeita ao cronograma do INEP.


