Objetivo 2 – OB 2 Assegurar aos alunos condições acesso, permanência e conclusão com
PDI
êxito.
Meta estratégica
Processo Seletivo do Programa de Assistência Estudantil/2016.
Indicador
Em andamento.
Responsável
- Comissão de Operacionalização da Assistência Estudantil – COPAES.
- Serviço Social
Vinculo TAM ou TAM nº 15
Decreto 8.540/2015
Atividade 1
Planejamento e distribuição do recurso estudantil.
Como será feito
Reuniões com a COPAES; Elaboração e publicação de Edital.
Mês de início
Fevereiro
Mês de Final
Março
Atividade 2
Seleção dos Estudantes beneficiários.
Como será feito
Análise de documentos socioeconômicos, entrevistas e/ou visitas
domiciliares.
Mês de início
Abril
Mês de Final
Abril
Atividade 3
Assinatura do Termo de Compromisso
Como será feito
- Reunião com os estudantes e pais/responsáveis para exposição dos
objetivos do Programa de Assistência Estudantil e a destinação do
recurso financeiro/auxilio disponibilizado.
Mês de início
Maio
Mês de Final
Maio
Atividade 4
- Acompanhamento das condições socioeducacionais dos estudantes
beneficiários e não beneficiários do Programa de Assistência
Estudantil.
Como será feito
- Diálogos com representantes de cursos e família dos estudantes do
Ensino Médio Integrado.
Mês de início
Maio
Mês de Final
Dezembro
Categoria
de Custeio
Código
aquisição
Orçamentário
Qtd
420
Descrição do Lanche para os participantes.
item
Custo
700,00 (setecentos reais)
Atividade 5
- Identificação e tabulação do perfil sociocultural dos estudantes das
diversas modalidades ofertadas no IFTO/Campus Gurupi com o
objetivo de identificar os fatores pertinentes aos contextos
multidimensionais dos estudantes e com isso subsidiar as intervenções
mutiprofissionais.
Como será feito
Questionário virtual.
Mês de início
Junho
Mês Final
Dezembro
Categoria
de Assistência
Código
Fonte 0100
aquisição
Estudantil
Orçamentário
Qtd.
1350
Descrição do Auxílio Estudantil
item
322.000,00 (trezentos e vinte dois mil).
Custo

3 – Criar condições para atender às demandas físicas e educacionais da comunidade
interna com necessidades específicas
Perspectiva Estratégica:

Áreas de Impacto:

I. Processos Internos.
II. Infraestrutura.

Fator Crítico de Sucesso:


Criação/melhoria de políticas para
adaptação das estruturas (físicas e
educacionais) do IFTO aos PNEs.

I. Políticas de Ensino.
II. Políticas
de
Assistência
Estudantil.
III. Políticas de Gestão.

Indicadores:
I. Taxa de evasão dos PNEs.
II. Índice de acessibilidade dos
campi.

Direcionadores Estratégicos






Igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição.
Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
Consideração com a diversidade étnico-racial.
Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética,
preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática.
Inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e
deficiências específicas.

