PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013

O planejamento é um dos componentes
do processo de administração e exerce
papel relevante para o administrador,
pois evidencia intenções políticas, mobiliza pessoas e recursos, com vistas a
consecução de objetivos para períodos
definido. (SALERMO, 2007, p.15)
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Não se trata apenas de compatibilizar
a ação de diferentes unidades, mas de
com elas construir nova unidade estruturada numa práxis coerente sob o estímulo de um projeto. (MENDES, 2000,
p.42)
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O que é o Planejamento Institucional 2013?

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013

Como será feito?

Etapas
Desde 2010 o IF Baiano tem desenvolvido
um planejamento de longo prazo que articula: a Lei
n° 11.892/2008, que cria os Institutos Federais; o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Termo
de Acordo de Metas (TAM).
O Planejamento Institucional 2013 é a continuidade desse processo e será composto do Plano de
Ação da Reitoria e dos Planos de Ação dos Campi,
elaborados por meio de uma metodologia que prima
pelo envolvimento da comunidade interna de forma
democrática e participativa.
Quem Promove?
A
Pró-Reitoria
de
Desenvolvimento
Institucional/ Coordenação de Planejamento e Projetos Estratégicos é responsável pela articulação e coordenação geral do processo e as Diretorias Gerais dos
Campi como coordenação local.

Etapas

Participantes

I. Desenvolvimento da
avaliação dos planos de
ação da Reitoria e dos
Campi.

Campi e
Reitoria

0ut./Nov.
2012

II. Divulgação do resultado da avaliação dos planos de ação 2012.

PRODIN

Nov. 2012

III. Realização da oficina
de planejamento.

Representantes
dos Campi e
Reitoria

Nov. 2012

IV. Disponibilização à
comunidade interna do
sistema eletrônico de sugestão de ações para 2013.

PRODIN
Comunidade
Interna

Nov. 2012

Período

PRODIN

Jan. 2013

VIII. Elaboração dos Equipe gestora Jan. 2013
planos de atividades a dos Campi e
Reitoria
partir do plano de ação
2013.

IX. Análise da viabilidade orçamentária da
proposta socializada.

Diretores Gerais e PróReitores

Fev. 2013

Como
participar?
.

Para quê?
Para uma ação coordenada no sentido do
cumprimento da missão, das finalidades institucionais
e dos objetivos estratégicos do IF Baiano, a fim de
possibilitar a articulação entre as unidades de trabalho
da Reitoria e dos Campi, na busca do desenvolvimento de políticas, programas, projetos, ações e atividades de ensino, pesquisa e extensão.

VII. Divulgação dos
planos de ação elaborados.

Participantes Período

Acessando a página www.ifbaiano.edu.br/proreitorias/prodin e conhecendo os documentos
relativos ao seu Campus;

V. Elaboração da proposta Equipe gestora, Dez. 2012
do plano de ação 2013 dos Representantes
Docentes, TécniCampi e Reitoria.

Contribuindo na Etapa IV do Planejamento com
sugestões para o Plano de Ação 2013 do seu
Campus, por meio do sistema disponível em
http://www.ifbaiano.edu.br/aplicacoes/pi2012/

PRODIN e GT do Dez. 2012
Planejamento

Ser representante ou escolher servidores para
participar da Etapa V do Planejamento 2013.

cos e Discentes

VI. Consolidação do plano de ação da Reitoria.

