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OBJETIVO DO PLANO DE TRABALHO

Este plano de trabalho tem por objetivo descrever, minimamente, o Projeto Planejar para 
Desenvolver quanto à finalidade, atores e suas responsabilidades, etapas do processo de 
construção, mecanismos de sensibilização e participação da comunidade, a duração do 
Projeto, a estrutura mínima, bem como o processo de aprovação e acompanhamento dos 
Planos de Desenvolvimento das Unidades (PDU) que comporão o Projeto.

APRESENTAÇÃO E FINALIDADE DO PROJETO PLANEJAR PARA DESENVOLVER

O Projeto Planejar para Desenvolver foi pensado para implementação pelas Unidades do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e compõe o Programa Avança 
IFBA idealizada pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN). O projeto 
tem o intuito de viabilizar que as Unidades construam planos de desenvolvimento de curta 
duração para melhoria de seus indicadores institucionais.

METOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO

Os planos que comporão o Projeto Planejar para Desenvolver serão construídos pela equipe 
da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), com a colaboração das Unidades, 
por meio de suas Diretorias Gerais, Administrativas e de Ensino, contando ainda com a 
participação da comunidade local, bem como dos chefes dos setores estratégicos da reitoria 
(Pró-reitorias e Diretorias sistêmicas).

O Projeto ocorrerá em quatro etapas: Etapa Preliminar, Diagnóstico, Planejamento e Execução. 
As atividades desenvolvidas em cada etapa e os produtos gerados a partir das atividades 
serão descritos a seguir:

•	 Etapa preliminar

Esta etapa consiste nas atividades prévias desenvolvidas pela equipe da Pró-reitoria de 
Desenvolvimento Institucional e tem como produto o Plano de Trabalho. Ademais, nesta 
etapa é definida a metodologia de construção dos PDUs. Trata de uma etapa fundamental para 
nortear todas as atividades subsequentes do processo. São atividades a serem desenvolvidas 
na etapa Preliminar:

o Definição do cronograma de trabalho;
o Definição dos critérios de seleção das Unidades participantes do Projeto Planejar 

para Desenvolver;
o Definição dos atores do processo de construção dos PDUs;
o Definição das responsabilidades de cada ator;
o Definição do mecanismo de sensibilização;
o Definição das ferramentas de levantamento das informações;
o Definição da vigência dos PDUs;
o Definição da estrutura dos PDUs;
o Definição do processo de aprovação e publicação dos PDUs;
o Preparação das ferramentas para sensibilização;
o Elaboração e publicação do Plano de Trabalho;
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•	 Etapa de Diagnóstico

Esta visa identificar junto à comunidade de cada Unidade as causas para o baixo 
desempenho refletido nos indicadores institucionais. Espera-se que os diretores da Unidade 
e a comunidade interna e externa participem ativamente a fim de garantir uma construção 
coletiva. Como produto, será construído um breve relatório sobre as causas identificadas. 
Compõem atividades desta etapa:

o Sensibilização da comunidade;
o Levantamento das informações;
o Processamento das informações.

•	 Etapa de Planejamento

Nesta etapa serão definidas as iniciativas estratégicas com o intuito de melhorar, a curto 
prazo, os indicadores de desempenho institucionais da Unidade. Os produtos desta etapa 
serão os Planos de Desenvolvimento das Unidades (PDU). São atividades que compõem esta 
etapa:

o Definição das iniciativas estratégicas;
o Elaboração dos Planos considerando a estrutura mínima proposta.

•	 Etapa de Execução

Esta etapa consiste na implementação das iniciativas estratégicas proposta para o PDU. 
Compõem atividades desta etapa:

o Execução das iniciativas estratégicas
o Monitoramento das metas propostas

CRONOGRAMA DE TRABALHO

N ETAPAS PRAZOS
1. Preliminar 12/08/2022
2. Diagnóstico set/22

2.1 Sensibilização das áreas estratégicas 19/08/2022
2.2 Sensibilização dos diretores das Unidades 26/08/2022
2.3 Orientação à comissão local 02/09/2022
2.4 Sensibilização da comunidade 16/09/2022
2.5 Relatório de diagnóstico 30/09/2022

3. Planejamento nov/22
3.1 Proposição das iniciativas pelas áreas estratégicas 07/10/2022

3.2 Definição das iniciativas estratégicas pelas 
Unidades 21/10/2022

3.3 Escrita e aprovação do Plano 30/11/2022
4. Execução jan à dez/23

SELEÇÃO DAS UNIDADES

Serão 07 Unidades do IFBA participantes do Projeto Planejar para Desenvolver. Para garantir 
objetividade na seleção, 05 indicadores de desempenho foram escolhidos, a saber: relação 
inscrito vaga (RIV), relação aluno professor (RAP), verticalização, evasão e percentual de 
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cursos integrados.

As Unidades do IFBA participantes do Projeto serão aquelas com maior incidência no grupo 
dos 07 primeiros colocados dos rankings gerados para cada indicador de desempenho. Em 
caso de empate, os resultados de desempenho serão usados para desempate considerando 
a seguinte ordem dos indicadores:

1. Relação inscrito vaga (RIV) 
2. Relação aluno professor (RAP) 
3. Verticalização
4. Evasão
5. Percentual de cursos integrados

ATORES DO PROCESSO

O desenvolvimento do Projeto Planejar para Desenvolver requer a participação de múltiplos 
atores, com responsabilidades distintas, no entanto, com funções fundamentais para um 
resultado efetivo das ações planejadas. São atores do Projeto:

•	 Equipe da PRODIN: responsável pela coordenação da construção dos planos das 
Unidades e pela supervisão geral de sua execução por parte dos dirigentes das 
Unidades;

•	 Comunidade local: responsável por contribuir na construção dos planos por meio de 
participação do processo de consulta;

•	 Chefes dos setores estratégicos da reitoria: responsáveis por construir, juntamente 
com os dirigentes das Unidades, iniciativas estratégicas para melhoria dos indicadores 
de desempenho. Ademais, serão supervisores da execução das iniciativas definidas 
para os planos;

•	 Conselho dos Campi: responsável por contribuir na construção dos planos 
apresentando possíveis causas para os resultados dos indicadores de desempenho, 
bem como responsável pela aprovação do plano;

•	 Dirigentes das Unidades: responsáveis pelo fornecimento de informações para a 
elaboração do diagnóstico, bem como pela sensibilização da comunidade local no 
intuito de garantir a construção coletiva do plano, além de serem os propositores e 
executores das iniciativas estratégicas que farão parte do plano.

•	 Comissão local: responsável pela condução da consulta à comunidade para diagnóstico 
das possíveis causas para os resultados dos indicadores de desempenho, bem como 
pela escrita do relatório de diagnóstico do PDU e dos relatórios de monitoramento.

MECANISMOS DE SENSIBILIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES

A sensibilização das Unidades participantes do Projeto Planejar para Desenvolver ocorrerá em 
dois estágios. O primeiro será a sensibilização dos chefes dos setores estratégicos da reitoria 
e dos dirigentes das Unidades participantes. Tal sensibilização será capitaneada pela Equipe 
da PRODIN e ocorrerá por meio de reuniões com os chefes dos setores estratégicos, além 
dos diretores geral, administrativo e ensino das Unidades. Nas reuniões, será apresentado o 
Plano de Trabalho com o respectivo cronograma de elaboração do instrumento.
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O segundo estágio contará com o apoio da PRODIN, mas será conduzida pelos diretores das 
Unidades e comissão local junto a sua comunidade e o conselho do campus. Os diretores serão 
responsáveis por instituir a comissão local e por incluir a construção do plano como pauta 
na reunião de conselho do campus, além de sensibilizar a comunidade para participação de 
evento de escuta a ser realizado na Unidade, conforme agenda proposta, a fim de identificar 
possíveis causas para o baixo desempenho dos indicadores.

Em ambos os estágios serão usadas ferramentas como: comunicação via SEI e e-mail, além de 
notícias divulgadas em sites e redes sociais da instituição.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO LOCAL

Instituída pela direção da Unidade, a comissão local deve ter, ao menos, cinco membros, 
que represente: a direção da Unidade, o conselho do campus, os docentes, os técnicos-
administrativos em educação e os discentes.

VIGÊNCIA DO PLANO E ACOMPANHAMENTO

O Plano de Desenvolvimento da Unidade terá vigência de 1 ano (jan a dez de 2023). A vigência 
proposta considera a necessidade emergencial de melhoria dos indicadores de desempenho 
que requer ações imediatas, além de que ao fim do período proposto todas as Unidades do 
IFBA participarão da construção do novo PDI onde terão oportunidade de direcionar suas 
ações considerando as metas previstas para o PDI 2025-2029.

No período de vigência do plano, o monitoramento das iniciativas estratégicas ocorrerá 
trimestralmente e será executada pela comissão local. A comissão contará com a assessoria 
do Departamento de Políticas e Gestão Estratégica (DEPGE) e será responsável por consolidar 
os resultados alcançados no último trimestre monitorado. Informações estas, encaminhadas 
pelos responsáveis das iniciativas estratégicas. Ademais, com base no relatório elaborado 
pela comissão local, caberá a direção da Unidade em conjunto com a PRODIN conduzir 
reunião com os responsáveis pelas iniciativas estratégicas tendo como objetivo: 

•	 validar os resultados alcançados no período;
•	 identificar motivos por eventuais atrasos ou desvios de rota;
•	 definir as ações para mitigação, redução ou transferência de riscos;
•	 identificar eventuais estratégias para ajustes de percurso; 
•	 levantar obstáculos e desvios de rota futuros vislumbrados que possam dificultar ou 

impedir a execução das iniciativas. 

Após reunião, o relatório inicial deve ser complementado com as deliberações.

Ademais, com base nos relatórios trimestrais ao fim da execução os PDUs passarão por uma 
avaliação para análise do impacto quanto aos resultados obtidos.

ESTRUTURA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Para registro, os planos contarão com a seguinte estrutura mínima:

•	 Apresentação da Unidade
•	 Justificativa
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•	 Diagnóstico
•	 Plano de ação
•	 Acompanhamento: monitoramento e revisão

APROVAÇÃO DO DOCUMENTO E PUBLICAÇÃO

O Plano deve ser aprovado pelo conselho do Campus e publicado em página local e na 
página principal do IFBA.


