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MEDIOTEC

Principais processos

http://portal.mec.gov.br/mediotec
2EMHWLYR 2IHUWDU FXUVRV GH HGXFD©¥R SURȴVVLRQDO W«FQLFD GH Q¯YHO
P«GLR QD IRUPD FRQFRPLWDQWH SDUD R DOXQR GDV UHGHV S¼EOLFDV
HVWDGXDLV H GLVWULWDO GH HGXFD©¥R PDWULFXODGR QR HQVLQR P«GLR
regular.

Universidade Aberta do Brasil (UAB)
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5(cinco) Pró-Reitorias, a Assessoria de Comunicação - ASCOM e o Centro de Referência Tecnológica – CERTEC.
O Painel de Contribuição apresenta, dentre outras informações, as entregas de cada unidade (processos de trabalho) garantindo o alinhamento e a
contribuição de cada uma com os objetivos estratégicos.

https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/

https://www.capes.gov.br/uab
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Objetivo: Contribuir para a Política Nacional de Formação de ProfesVRUHVGR0LQLVW«ULRGD(GXFD©¥R

Pró-Reitoria de Ensino - PROEN

Projetos de incentivo à organização e
participação estudantil

Manuais de processos da
Assistência ao Educando
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Núcleos de cultura e desporto

Editais de auxílio as atividades de
cultura e desporto

Políticas de Incentivo à cultura
e ao Desporto

Jogos Internos

Produção cultural

Programas e Projetos de
Assistência Estudantil

Mecanismos de avaliação dos índices
de permanência e êxito

Plano de cultura

Parcerias e convênios

Políticas relativas
ao Ensino

Planos e Projetos
Pedagógicos as
diretrizes
curriculares

Projeto de
Combate a
evasão

Processo Seletivo
de acesso aos
cursos

Acompanhamento
da regulação dos
cursos superiores

Campanhas de
sensibilização de
promoção aos Direitos
Humanos

Projetos de
captação de
recursos externos

Normas relativas
ao Ensino

Registro de
diplomas

Programas e
projetos
Educacionais

Editais de
Programas e
Projetos
educacionais

Manuais relativos
ao Ensino

Núcleos Temáticos
(NAPNE, NEABI,
NEA, Núcleo de
Tecnologia
Assistida)

Articulação Intra e
extra
institucionais

Acompanhamento
da qualidade de
ensino

PPI – Projeto
Pedagógico
Institucional

Políticas
Educacionais de
Direitos Humanos
e Inclusão Social

Programas de
acessibilidade

Levantamento e
sistematização de
dados e estatísticas
educacionais

Pareceres
sobre matérias
técnico
pedagógicas
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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI

Editais dos
Programas de Bolsa
de Iniciação
científica

Editais de Fomento
à Pesquisa

SEMIC - Seminário
de iniciação
científica

Fórum de
Internacionalização
da Pesquisa

Editais de
Programa
de manutenção a
Pós-Graduação

ENPOSG – Encontro
da Pós-Graduação

Gestão de bolsas de
Pós-Graduação
com agências de
fomento

Gestão e
Manutenção da
Propriedade
intelectual

Capacitação de
Pesquisadores em
Inovação

Planejamento e
Gestão orçamento
dos programas de
pesquisa

Manuais de
orientações voltados
para os
pesquisadores

Anuência
Institucional de
Projetos de
Pesquisa

Fórum de Gestores
de Pesquisa
do IFMA

Fórum da
Pós- Graduação

Edital de ampliação
da oferta de cursos
de Pós-Graduação

Gestão de Bolsas
institucionais para a
Pós-Graduação

Prospecção
Tecnológica

Editais de
Programas
de Bolsas para
inovação

Acompanhamento e
controle dos
Programas de
pesquisa

Editais de
internacionalização
de pesquisa

Gerenciamento do
Programa de
Desenvolvimento
Institucional

Políticas
Institucionais para
pesquisa

Políticas
Institucionais para
a Pós-Graduação

Edital de ampliação
da oferta de cursos
de Pós-Graduação

Gestão de recursos
da Pós-Graduação

Transferência de
Tecnologia

Editais de Fomento
à inovação em
parceria com o setor
produtivo

Capacitação de
Pesquisadores em
Inovação

Organização de
eventos de
inovação – Planetas
IFMA e Workshops

Editais de fomento
para publicação de
livros

Publicação de
livros

Editoração das
publicações

Publicação e
editoração de
periódicos

Gestão e
acompanhamento
das publicação do
IFMA

Política editorial

Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT

Manuais de processos
de submissão e
acompanhamento de
execução de projetos
de extensão

Manuais de
prestação de contas

Capacitação de
servidores em
proposição e
execução
de projetos

Relatórios de
resultado dos
programas e projetos
de extensão

Políticas
institucionais de
Programas e Projetos
de extensão
Otimização do
sistema de controle
de programas e
projetos de extensão

Capacitação de
chefes de
departamento de
extensão

Apoio à execução de
programas e projetos
de extensão

Análise e
homologação de
prestação de contas
de programas e
projetos de extensão

Mapeamento
permanente de
APLS

Acompanhamento
de egressos

Convênios de
estágios e acordos
de cooperação
técnica

Captação de
recursos
financeiros
externos

Divulgação dos
convênios e
parcerias
estabelecidos

Capacitação de
chefes de
departamento de
extensão

Políticas e
regulamentos de
empreendedorismo e
estágio

Gerenciamento de
atividades com
fundações

Convênios de
benefícios para
servidores

Oferta de cursos de
extensão
direcionada aos
APLS

Mapa de demandas
e oportunidades de
trabalho por
município

Diagnóstico
socioeconômico
por município

Parcerias e
convênios

Estratégias para
cadastro de
egressos no SINE

Estratégias de
aproximação com o
setor produtivo e
sociedade

Mapeamento
permanente de
Instituições potenciais
para o relacionamento
internacional

Mapeamento das
fontes de
financiamento

Convênios de
estágios e acordos
de cooperação
técnica
internacionais

Mobilidade interna
e externa

Políticas e
regulamentos de
internacionalização

Programa de centro
de idiomas

Programa de
mobilidade IFMA
Internacional

Portal Institucional
multilíngue

Divulgação dos
convênios e parcerias
internacionais
estabelecidos

Fóruns, Seminários,
reuniões, visitas
técnicas

Materiais de
divulgação
Institucional
Internacional

Banco de dados de
Internacionalização
institucional

Centro de Referência Tecnológica – CERTEC

Gestão de Polos de
EAD

Produção audiovisual
educacional

Pesquisa em EAD e
TDIC

Plano de
Acompanhamento
dos cursos EAD
Institucionais

Capacitação de
Pessoal para
atuação em EAD e
uso das TICs

Suporte pedagógico
aos Projetos
em EAD

Desenho
Educacional
do A.V.A

Gestão de
Programas e
Projetos em EAD
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Políticas e
normativos para
EAD
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Principais processos das Atividades de Apoio
Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Planejamento
Orçamentário

Inventário de bens
patrimoniais

Acompanhamento e
controle da execução
orçamentária e financeira

Gestão de Contratos

Gestão de Obras

Projetos de
Engenharia
e Arquitetura

Relatórios de
Transparência

Processos
licitatórios

Pagamento de
fornecedores

Relatórios de
prestação de contas
(Gestão)

Assessoria de
Engenharia e
Arquitetura

Orçamentação de
obras

Laudos de vistoria
de engenharia e
Arquitetura

Acompanhamento e
controle contábil do
patrimônio

Padronização de
processos

Regularidade da
documentação fiscal

Gestão de
Materiais

Protocolo de
documentos

Logística de
Transportes

Suporte Técnico aos
usuários - Informática

Manutenção
Predial

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI

Projetos de
promoção da
qualidade de vida

Programa de
Desenvolvimento
de Servidores

PDI, PPA,
Planejamento
Estratégico

SIASS -Subsistema
integrado de atenção
da saúde do servidor

Políticas de
Qualidade de Vida

Acompanhamento dos
sistemas de avaliação
institucional

Gerenciamento
de Sistemas de
Informações
tercerizados

Políticas e
normativos de
TI

Prestação de
serviços de TI

Portfólio de
Serviços de TI

Monitoramento
Banco de
equivalência de
Professores

Admissão e
exoneração de
pessoal

Dimensionamento
de Pessoal

Movimentação de
Pessoal

Sistemas de
informações

PDTI

Serviços de Rede e
Comunicação

Gerenciamento
de riscos

Emissão de Atos
Administrativos

Cadastro de
Pessoal

Validação dos atos
legislativos

Concessão de
progressão de
servidores

Suporte e
manutenção de
sistemas

Suprir as
necessidades de
aquisições de
soluções TI

Segurança
dos dados
corporativos

Infraestrutura
dos serviços de
TI

Homologação de
aposentarias e
pensões

Pagamento de
exercícios
anteriores

Validação dos
benefícios
solicitados

Controle de
afastamento de
servidores

(E-MEC, ENADE, SISTEC)

CPAs - Comissão
Própria de
Avaliação

Folha de
Pagamento

Assessoria de Comunicação - ASCOM

Relacionamento
com a imprensa

Gerenciamento de
Mídias Sociais
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Cobertura
jornalística das
ações do IFMA

Gestão de
conteúdo do Portal
Institucional

Newsletter de
comunicação
interna

Assessoramento no
Planejamento e
realização de eventos

Treinamento de
interlocutores de
comunicação nos Campi

Políticas de
comunicação
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