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 1. Apresentação

O planejamento é um processo contínuo, composto de várias etapas. Funciona de forma
não linear em decorrência da complexidade nas organizações. Esta variabilidade é devida às
pressões ambientais que têm de suportar e que são resultantes de forças externas bem como das
pressões internas, resultante dos vários fatores integrantes da organização.

O presente documento descreve o processo de planejamento que vem sendo implantado
no Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia e Inclusão do Instituto Federal
Catarinense, tomando como ponto de partida a aprovação do Regimento Interno do Centro, por
meio da Resolução Nº  41/2021 - Consuper.

Esta ferramenta de gestão leva em conta as funções de planejamento, organização,
liderança, coordenação e controle e contempla ações para o período de 2022 a 2028.

A definição deste período de vigência toma por base a vigência quinquenal do PDI - Plano
de Desenvolvimento Institucional do IFC. O PDI atual está vigente até 2023 e o próximo será
elaborado para o período 2024 a 2028. Por isso as ações foram programadas de forma que o
período seja concomitante com o documento principal de planejamento institucional.

Neste sentido, este documento trata do planejamento como processo, seu detalhamento e
distribuição de ações no tempo e os passos da execução do plano como produto deste processo.
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 2. Histórico do CFTICGI

Em 2010, o Projeto Cães-guia nasce como uma ação do Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), recebendo o apoio da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) e da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (SNPD/SDH), sendo posteriormente incorporado como uma das ações do
Plano Nacional para as pessoas com deficiência, o “Viver sem Limite”, lançado em 2011 pelo
Governo Federal. 

Atualmente o centro ampliou, para além de formação de treinadores e instrutores de
cães-guia, outras formações de profissionais ligados à inclusão de pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

No Brasil, existem normas específicas sobre o Cão-guia, notadamente, a Lei no
11.126/2005 e o Decreto no 5.904/2006, que tratam do direito das pessoas com deficiência visual
usuárias de Cães-guia, treinadores e instrutores, acompanhantes habilitados (famílias
socializadoras), de ingressarem e permanecerem com o animal nos veículos e nos
estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, sendo que a Lei Brasileira de Inclusão
ratifica o exposto (BRASIL, 2015).

O Decreto citado anteriormente, contempla ainda a obrigação do governo federal de
organizar mecanismos de avaliação da capacidade técnica de treinadores e instrutores de
cães-guia para viabilizar a atuação destes profissionais no mundo do trabalho brasileiro.
Importante destacar que, durante o tempo decorrido desde a publicação do Decreto em 2006, até
o presente momento, não houve aumento significativo no número de profissionais atuando como
treinadores e instrutores de Cães-guia no Brasil, o que gera uma enorme defasagem na oferta
dessa tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência visual.

Assim, foi com objetivo de fazer valer este direito, que o IFC/CAM propôs a criação do
Curso de Pós-graduação Lato Sensu, em nível de especialização, de Treinador e Instrutor de
Cães-guia (PGTICG), o que exigiu, paralelamente, a criação de um Centro de Treinamento de
Cães-guia. Salienta-se que, com este curso, o IFC/CAM visou atender a uma necessidade que
não é meramente local ou regional, mas também nacional. Com essa iniciativa, o Campus
Camboriú tornou-se o local da implantação do Projeto Piloto Cães-guia, que posteriormente
ganhou uma dimensão diferenciada ao ser expandido para as demais regiões do país.

O curso de especialização, quando de sua criação, teve por finalidade inicial formar
especificamente servidores de Institutos Federais como treinadores e instrutores de cães-guia,
para serem parceiros na ampliação do Projeto Cães-guia e atuarem como multiplicadores nas
Regiões Norte, Nordeste, Sudoeste e Centro-oeste. Desta forma, a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica ganhou destaque no que se refere à oferta de um curso com
esta relevância e no atendimento à demanda das pessoas com deficiência visual, a nível nacional.

Conforme o último Censo Brasileiro do IBGE (2010), havia no país cerca de 45,6 milhões
de pessoas com algum tipo de deficiência. Destas pessoas, 528 mil são cegas e cerca de 6 (seis)
milhões tem grande dificuldade para enxergar. Segundo estimativas das instituições de
atendimento às pessoas com deficiência visual, teríamos menos de 200 (duzentos) cães-guia
trabalhando no país. Com base nesses dados, é possível ter a dimensão da defasagem no
atendimento às pessoas cegas no que se refere ao acesso à Tecnologia Assistiva Cão-guia.

Os recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) e Secretaria Nacional de Promoção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD/SDH), órgão integrante da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, foram fundamentais para a consolidação e permanência
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deste projeto, o que acabou por se constituir como um programa devido a sua importância no
atual cenário brasileiro.

O projeto contou desde o início com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), o qual concedeu bolsas aos pós-graduandos.

A implementação do Curso implicava no atendimento dos requisitos da Lei Federal nº
11.126/2005, Decreto Federal nº 5.904/2006, Lei Federal nº 13.146/2015, na Portaria do
INMETRO no 460, de 22 de dezembro de 2008 e nas experiências obtidas pelos profissionais que
atuaram ao longo da operacionalização das duas primeiras turmas do CFTICG destinadas à
formação de servidores da rede IF, bem como da terceira turma do Curso que foi ofertada para a
comunidade geral, as quais buscaram atender as diretrizes da Federação Internacional de
Cães-guia - IGDF.

É importante destacar que os Centros de Formação de Treinadores e Instrutores de
Cães-guia - CFTICG no Brasil utilizam como referência os parâmetros técnicos estabelecidos pela
IGDF, com o objetivo de alcançar, tanto quanto possível, os padrões estabelecidos
internacionalmente para o aperfeiçoamento do modelo brasileiro. O padrão de qualidade da IGDF
é determinado em todas as fases do processo: reprodução, desenvolvimento, treinamento e
instrução de cães-guia, perpassando pelas ações junto às famílias socializadoras e ao
acompanhamento da dupla usuário/cão-guia após a sua formação, bem como pelos critérios de
formação dos novos profissionais. Ressalta-se que, de acordo com esta federação, o tempo
médio gasto para a formação de um profissional como treinador e instrutor de mobilidade com
cães-guia é de aproximadamente três anos, podendo ser estendido até que o estudante alcance
todas as fases envolvidas no processo de formação do profissional.

Ao longo do desenvolvimento das propostas pedagógicas ofertadas para as três turmas,
inúmeros estudos foram realizados com a equipe multidisciplinar de profissionais e técnicos
visando o aprimoramento de todas as atividades técnicas, pedagógicas e administrativas, sempre
tendo como objetivo a melhoria da capacitação dos futuros profissionais egressos do curso, bem
como o melhor aproveitamento dos cães utilizados nas atividades didáticas.

Os conhecimentos adquiridos pela equipe multidisciplinar (docentes e técnicos
administrativos) ao longo do desenvolvimento do Curso na primeira e segunda turma, a
incorporação dos padrões de qualidade preconizados pela IGDF e as mitigações dos pontos de
estrangulamento, resultaram nas alterações da proposta pedagógica que foram implementadas no
PPC da terceira turma do curso. Essas alterações são, na verdade, o aperfeiçoamento do modelo
brasileiro de ensino dos futuros treinadores e instrutores de mobilidade com cães-guia.

O curso, tanto no período que antecede seu início, quanto durante a sua realização,
depende de muitas variáveis para sua condução. Os principais pontos são: a escolha do plantel
reprodutivo (matrizes e padreadores), a reprodução de novos filhotes a tempo e em quantidade
suficiente para o início de uma nova turma; a disponibilidade de novos voluntários socializadores,
que socializarão os filhotes; o treinamento dos cães a tempo e em condições hábeis para a
formação dos futuros cães-guia e, por fim, a formação da dupla usuário/cão-guia.

A contemplação de todas as variáveis sempre é desejável durante o processo, porém as
experiências obtidas na execução das propostas pedagógicas desenvolvidas nas duas primeiras
turmas demonstraram que o atendimento a todas elas nem sempre é possível e o curso deve ser
desenvolvido em um período mínimo de 05 (cinco) semestres, o que já foi incorporado pelo
projeto pedagógico de curso da terceira turma.

O regime de funcionamento atual está estabelecido com as disciplinas da matriz curricular
organizadas em regime semestral, ofertadas de forma presencial, em período integral (matutino e
vespertino), com duração de dois anos e meio (cinco semestres consecutivos), perfazem um total
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de 2.820 horas, e opera em três âmbitos de formação que são os estudantes, os cães e também
as pessoas com deficiência que formam duplas com os cães-guia. Somado a isso, há a
necessidade de adequação aos padrões de qualidade de formação profissional preconizados pela
IGDF, o que determina que os educandos tenham uma dedicação exclusiva para a realização do
curso.

Até o presente momento, o curso está sendo ofertado em regime de Pós-Graduação Lato
Sensu e foi pensado visando a formação dos acadêmicos da primeira e segunda turma, que eram
servidores de outros Institutos Federais, cujos Campus iriam sediar um dos CFTICG. Portanto, os
acadêmicos da primeira e segunda turma realizaram o curso recebendo seus proventos mensais
de servidores, bem como receberam um aporte financeiro, na forma de bolsa de estudo, do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

A terceira turma, composta por estudantes da comunidade geral, puderam contar apenas
com o suporte acadêmico do IFC/CAM, que disponibilizou alojamento e alimentação. Entretanto,
esses estudantes não puderam receber o auxílio financeiro, na forma de bolsa de estudos, pois
em função dos cortes orçamentários sofridos pelo CNPq, não foi aprovado o aporte de recursos
para a contemplação das bolsas aos pós-graduandos.

A elevada carga horária e a dedicação exclusiva do curso geraram a impossibilidade de os
alunos poderem realizar uma atividade remunerada no contra turno do curso, o que resultou na
evasão de alguns estudantes por falta de condições financeiras de se manterem pelo período de
cinco semestres.

O objetivo do curso de especialização em todas as turmas ofertadas até o momento foi de
formar novos profissionais para atuarem como especialistas em treinamento de cães-guia e como
instrutores de mobilidade de cães-guia, bem como promover a formação de novas duplas -
usuário/cão-guia, com responsabilidade e competência, possibilitando o aumento do número de
cães-guia em atividade no país, bem como contribuir com a melhoria da autonomia e da
qualidade de vida das pessoas com deficiência visual.

Com base na análise e avaliação do perfil dos egressos dos acadêmicos das três turmas já
ofertadas, a equipe multidisciplinar constatou que, apesar de serem capacitados para trabalharem
com o treinamento de cães-guia e com a instrução para a formação de duplas usuário/cão-guia,
nem todos os estudantes demonstraram interesse e perfil para atuarem nas duas áreas. A
observação foi que a maior parte dos estudantes demonstraram interesse para trabalhar apenas
com o treinamento de cães-guia e apenas um reduzido número de estudantes manifestaram
interesse em trabalhar como instrutor de mobilidade com cães-guia promovendo a formação de
duplas entre as pessoas com deficiência visual e os cães-guia.

Com base no exposto e buscando nos adequar às demandas atuais, a equipe
multidisciplinar do Curso de Especialização Lato Sensu de Treinador e Instrutor de Cães-guia
constatou a necessidade de propor o desmembramento da formação proposta em um Curso
Técnico Subsequente a ser percorrido por um itinerário formativo, onde por meio da conclusão de
dois cursos de Qualificação Profissional, um de Treinamento de Cães-guia e outro de Instrução de
Cães-guia, o estudante recebe o certificado do Curso Técnico Subsequente de Treinamento e
Instrução de Cães-guia, no entanto, caso o estudante conclua apenas o primeiro módulo do
curso, ele recebe o Certificado de um Curso de Qualificação Profissional, no caso deste PPC, de
Treinamento de Cães-guia.

A Sugestão da proposta por meio de itinerário formativo surgiu da análise da minuta deste
PPC, pela equipe da PROEN, que observou que a titulação primeira sugerida pela comissão de
elaboração da minuta era de Treinador de Cães-guia, o que difere do Catálogo Nacional de
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Cursos Técnicos. A comissão justificou, no entanto, os motivos pelos quais optou por realizar
apenas o de Treinador, assim como já descrito nos parágrafos anteriores a esta justificativa.

Outrossim, da análise do itinerário formativo, a comissão entendeu que há a possibilidade
desta modalidade de oferta sendo que para isto os estudantes percorrem dois módulos: o primeiro
de Treinamento de Cães-guia e o segundo de Instrução de Cães-guia.

 3. Metodologia

Para elaboração do Planejamento Estratégico do CFTICGI, foram desenvolvidas as
seguintes etapas:

1. Definição da Missão;
2. Definição da Visão;
3. Análise organizacional (Análise SWOT);
4. Elaboração de Objetivos;
5. Elaboração de Indicadores;
6. Definição de Metas;
7. Elaboração de um Plano de Ação.

Foi adotada a metodologia de Planejamento Estratégico Participativo (PEP), que tem como
objetivo a integração dos diversos agentes na construção do plano, agregando maior valor e
representatividade ao mesmo, através dos diferentes conhecimentos e experiências agregadas
pelos participantes.

 4. Definição da Missão do CFTICGI

Atuar na formação voltada à política de inclusão da pessoa com deficiência por meio do
ensino, pesquisa e extensão.

 5. Definição da Visão

Ser um centro de referência em formação voltado à política de inclusão da pessoa com
deficiência.

 

 6. Análise organizacional

Os envolvidos com o CFTCGI listaram as principais Forças (Strength), Fraquezas
(Weaknesses), (Oportunities) e Ameaças (Threats) para realizar a análise.

7



Análise SWOT

Fatores Positivos Fatores Negativos

Fatores
internos

● Dedicação e colaboração dos
servidores;

● Infra estrutura física;
● Projeto pioneiro;
● Centro de custos;
● Reconhecimento pelo

CONSUPER como um
programa institucional;

● Desenvolvimento de tecnologia
assistiva animal;

● Possibilidade de pesquisa
aplicada;

● Possibilidade de estágios
internos.

● Falta de estruturação/atribuições;
● Falta de fluxo das atividades;
● Fragilidade da segurança;
● Recurso financeiro escasso;
● Pouco envolvimento da comunidade

acadêmica;
● Falta de capacitação dos Instrutores

(melhorar);
● Falta de profissional de canil e de

limpeza;
● Melhorar a página do CT –

acessibilidade;
● Melhorar/normatizar comunicação

interna / reformulação da logo;
● Melhorar divulgação externa;
● Ausência de cargos específicos de

carreira;
● Acompanhamento dos egressos.

Fatores
externos

● Mídia espontânea;
● Reconhecimento externo;
● TEDs (SNEAR, SNDPD) /

Emenda parlamentar;
● Participação em entidades

representativas (IGDF);
● Cumprimento às legislações

normativas e federais;
● Ser referência para a

implantação de outros centros
de formação de cães-guia;

● Política Pública legitimada por
Decreto (proposta da SNDPD).

● Falta de reconhecimento dentro da
SETEC;

● Pouca visibilidade;
● Dificuldade de encontrar

socializadores;
● Falta da regulamentação da

profissão;
● Falta de empregabilidade dos

egressos;
● Desinformação da sociedade a

respeito da legislação do cão-guia.
● Recurso financeiro escasso;
● Falta de funções e códigos de

vagas.
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 6.1 Elaboração de Objetivos
 

Para elaboração dos Objetivos Estratégicos, os elementos da análise swot foram
agrupados preliminarmente em eixos, a saber:

● Gestão de Pessoas;
● Oferta de cursos;
● Acesso, Permanência e Êxito;
● Egressos;
● Comunicação com a Sociedade;
● Parcerias com entidades/empresas;
● Aprimorar ferramentas de gestão;
● Reconhecimento da profissão.

Foram listados 10 (dez) objetivos estratégicos os quais se desdobraram em objetivos
táticos e operacionais.

Objetivos
Estratégicos Objetivos táticos Objetivos Operacionais

Objetivo estratégico
1 - Ampliar a Oferta
de cursos

Ampliar oferta de cursos
com oferta regular

Ofertar 01 (um) curso técnico subsequente ao
Ensino Médio

Oferta de cursos de QP para comunidade
externa

Ofertar um curso de especialização

Capacitar famílias
socializadoras;

Curso de QP para capacitação de famílias
socializadoras (Mooc)

Objetivo estratégico
2 - Desenvolver e
aprimorar a Gestão
de Pessoas

Ofertar cursos de
capacitação

Elaborar programa de capacitação para
servidores do IFC

Capacitar os servidores localizados no CTICGI

Ampliar força de trabalho
efetiva Pleitear mais códigos de vagas para o Centro

Objetivo estratégico
3 - Manter e ampliar
a Infraestrutura

Promover melhorias de
infraestrutura

Mapear as necessidades de ampliação da
infraestrutura

Melhorar a segurança
patrimonial e demais
serviços terceirizados

Dimensionar quantitativo de postos de trabalho
existentes e necessários

Manter e aprimorar
plantel de cães

Aprimorar melhoramento genético

Garantir disponibilidade de cães para formação
de treinadores e instrutores

Objetivo estratégico
4 - Viabilizar o
Acesso,
Permanência e Êxito

Aprimorar o acesso Aprimorar estratégias de divulgação

Aprimorar estratégias de
permanência

Aprimorar o atendimento ao estudante

Estimular a participação de estudantes em
eventos

Aprimorar estratégias
para êxito Diminuir % de evasão
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Objetivo estratégico
5 - Realizar o
acompanhamento
Egressos

Implementar o
acompanhamento de
egressos por meio da
Resolução 08/2020

Realizar levantamento e manter contato com
egressos

Objetivo estratégico
6 - Fortalecer a
Comunicação com a
Sociedade

Melhorar a comunicação
com a comunidade
interna

Aprimorar comunicação com famílias
socializadoras

Aperfeiçoar cadastro de usuários de cão-guia

Melhorar a comunicação
com a comunidade
externa

Melhorar o site / acessibilidade no site;

Melhorar divulgação geral

Objetivo estratégico
7 - Aprimorar
ferramentas de
gestão

Implementar a Gestão
de Riscos

Mapear o processos

Desenhar o fluxo das atividades

Elaborar os relatórios de gestão de riscos

Propor estratégia de
avaliação permanente do
CFTICGI;

Propor instrumento de avaliação

Objetivo estratégico
8 - Fomentar as
Relações
estratégicas e
interinstitucionais

Viabilizar Parcerias com
entidades e empresas

Parcerias com escolas de cães-guias

Procedimentos para doação / contribuição
(recurso)

Articulação junto à
SETEC e SNDPD

Tornar o CFTICGI um Centro de Referência,
reconhecido pela SETEC

Pleitear recurso extraorçamentário dentro da
SNDPD

Colaborar na construção
da regulamentação da
profissão

Propor minuta de regulamentação da profissão
à instância responsável

Requerer formalização
como membro de
federação internacional

Tornar-se membro da IGDF

Objetivo estratégico
9 - Aperfeiçoar a
Organização
administrativa

Implementar o
Regimento Interno;

Revisar o Regimento do CTICGI

Atribuir CH para os setores existentes no
Organograma/Regimento do CTICGI

Estabelecer agenda de reuniões mensais do
Comitê gestor

Objetivo 10 -
Fomentar Pesquisa e
Extensão

Fomentar a pesquisa Estimular submissão de projetos de pesquisa

Fomentar a extensão Estimular submissão de projetos de extensão

Fomentar a realização
de eventos

Estimular a participação em eventos de
pesquisa internos

Estimular a participação em eventos de
pesquisa externos

Promover evento de extensão

Promover evento integrado
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 6.2 Elaboração de Indicadores e metas
 

Foram elaborados indicadores e metas para cada objetivo operacional, dentro do período entre 2022 e 2028.

Objetivos
Operacionais Indicadores Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta 2026 Meta 2027 Meta 2028

Ofertar 01 (um)
curso técnico
subsequente ao
Ensino Médio

PPC aprovado;
Alunos
matriculados

Elaborar e
tramitar o PPC
do Curso

Manter em
funcionamento
01 turma de
curso técnico
subsequente (1)

Manter em
funcionamento
01 turma de
curso técnico
subsequente (1)

Manter em
funcionamento
01 turma de
curso técnico
subsequente (1)

Manter em
funcionamento
01 turma de
curso técnico
subsequente (1)

Manter em
funcionamento
01 turma de
curso técnico
subsequente (1)

Manter em
funcionamento
01 turma de
curso técnico
subsequente (1)

Oferta de cursos
de QP para
comunidade
externa

Edital publicado
/ aluno
matriculado

Ofertar 2 cursos
de QP (2)

Ofertar 2 cursos
de QP (2)

Ofertar 3 cursos
de QP (2)

Ofertar 4 cursos
de QP (2)

Ofertar 4 cursos
de QP (2)

Ofertar 5 cursos
de QP (2)

Ofertar 5 cursos
de QP (2)

Ofertar um curso
de
especialização

PPC aprovado;
Edital publicado
/ aluno
matriculado

--- ---
Elaborar e
tramitar o PPC
do Curso

Ofertar 1 turma
de
especialização
(3)

---

Ofertar 1 turma
de
especialização
(3)

Curso de QP
para
capacitação de
famílias
socializadoras
(Mooc)

PPC aprovado;
Curso aberto na
plataforma

---
Elaborar e
tramitar o PPC
do Curso

Disponibilizar o
curso na
plataforma

Manter o curso
disponível na
plataforma

Manter o curso
disponível na
plataforma

Manter o curso
disponível na
plataforma

Manter o curso
disponível na
plataforma

Elaborar
programa de
capacitação
para servidores
do IFC

Programa
aprovado;
capacitações
realizadas;
editais
publicados

Designar o GT e
início dos
trabalhos para
elaboração do
programa

Encerra os
trabalhos do GT
e tramitar a
proposta de
capacitação (4)

-- -- -- -- --
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Capacitar os
servidores
localizados no
CTICGI

Percentual do
orçamento
investido em
capacitação

Aplicar o mínimo
de 1% do
recurso
destinado ao
Centro

Aplicar o mínimo
de 1% do
recurso
destinado ao
Centro

Aplicar o mínimo
de 1% do
recurso
destinado ao
Centro

Aplicar o mínimo
de 1% do
recurso
destinado ao
Centro

Aplicar o mínimo
de 1% do
recurso
destinado ao
Centro

Aplicar o mínimo
de 1% do
recurso
destinado ao
Centro

Aplicar o mínimo
de 1% do
recurso
destinado ao
Centro

Pleitear mais
códigos de
vagas para o
Centro

Proposta
submetida;
Quantitativos
revisados para o
PDI

Submeter
proposta para
revisão da
Portaria
Normativa
009/2020
(dimensionamen
to da força de
trabalho)

Revisar
quantitativos de
vagas para o
novo PDI

(5) -- -- -- --

Mapear as
necessidades de
ampliação da
infraestrutura

Relatório
finalizado

Produzir o
relatório de
necessidades e
elencar
prioridades (6)

Atender 30%
dos itens do
Relatório

Revisar o
Relatório de
Prioridades e
Atender 40%
dos itens do
Relatório

Atender 50%
dos itens do
Relatório

Revisar o
Relatório de
Prioridades e
Atender 60%
dos itens do
Relatório

Atender 80%
dos itens do
Relatório

Revisar o
Relatório de
Prioridades e
Atender 100%
dos itens do
Relatório

Dimensionar
quantitativo de
postos de
trabalho
existentes e
necessários

Documento
protocolado;
aumento de
postos de
trabalho

Realizar o
levantamento e
protocolar no
DAP

Aumentar, pelo
menos, mais um
(01) posto de
trabalho

Aumentar, pelo
menos, mais um
(01) posto de
trabalho

Aumentar, pelo
menos, mais um
(01) posto de
trabalho

Aumentar, pelo
menos, mais um
(01) posto de
trabalho

-- --

Aprimorar
melhoramento
genético

Número de
aquisições

Aquisição de 04
(quatro) novas
matrizes

Articular
troca/aquisição
de semem com
escolas de
cães-guia
nacionis e
internacionais

Troca/aquisição
de semem

-- -- -- --
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Garantir
disponibilidade
de cães para
formação de
treinadores e
instrutores

Número de cães
disponíveis ao
ano

Média de 35
cães

Média de 35
cães

Média de 35
cães

Média de 35
cães

Média de 35
cães

Média de 35
cães

Média de 35
cães

Aprimorar
estratégias de
divulgação

Plano elaborado
Elaborar plano
anual para
divulgação

Elaborar plano
anual para
divulgação

Elaborar plano
anual para
divulgação

Elaborar plano
anual para
divulgação

Elaborar plano
anual para
divulgação

Elaborar plano
anual para
divulgação

Elaborar plano
anual para
divulgação

Aprimorar o
atendimento ao
estudante

Número de
alunos
ingressantes

Realizar a
semana de
acolhimento
para estudantes
ingressantes

Realizar a
semana de
acolhimento
para estudantes
ingressantes

Realizar a
semana de
acolhimento
para estudantes
ingressantes

Realizar a
semana de
acolhimento
para estudantes
ingressantes

Realizar a
semana de
acolhimento
para estudantes
ingressantes

Realizar a
semana de
acolhimento
para estudantes
ingressantes

Realizar a
semana de
acolhimento
para estudantes
ingressantes

Estimular a
participação de
estudantes em
eventos

Número de
eventos com
participação de
alunos do
Centro

Participação de
estudantes em,
pelo menos, 01
(um) evento por
ano

Participação de
estudantes em,
pelo menos, 01
(um) evento por
ano

Participação de
estudantes em,
pelo menos, 01
(um) evento por
ano

Participação de
estudantes em,
pelo menos, 01
(um) evento por
ano

Participação de
estudantes em,
pelo menos, 01
(um) evento por
ano

Participação de
estudantes em,
pelo menos, 01
(um) evento por
ano

Participação de
estudantes em,
pelo menos, 01
(um) evento por
ano

Diminuir % de
evasão

Percentual de
evasão

Diminuir 0,5%
ao ano

Diminuir 0,5%
ao ano

Diminuir 0,5%
ao ano

Diminuir 0,5%
ao ano

Diminuir 0,5%
ao ano

Diminuir 0,5%
ao ano

Diminuir 0,5%
ao ano

Realizar
levantamento e
manter contato
com egressos

Número de
egressos em
acompanhament
o

Produzir um
relatório anual
de ações
executadas a
partir do
Pró-Egresso

Produzir um
relatório anual
de ações
executadas a
partir do
Pró-Egresso

Produzir um
relatório anual
de ações
executadas a
partir do
Pró-Egresso

Produzir um
relatório anual
de ações
executadas a
partir do
Pró-Egresso

Produzir um
relatório anual
de ações
executadas a
partir do
Pró-Egresso

Produzir um
relatório anual
de ações
executadas a
partir do
Pró-Egresso

Produzir um
relatório anual
de ações
executadas a
partir do
Pró-Egresso

Aprimorar
comunicação
com famílias
socializadoras

Formulário
revisado; Fluxo
consolidado

Reestruturar o
formulário para
cadastro de
famílias
socializadoras;

Estabelecer
fluxo de
comunicação
com a família
socializadora

-- -- -- -- --
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Aperfeiçoar
cadastro de
usuários de
cão-guia

Levantamento
realizado;
Cadastro
reformulado

realizar
levantamento de
programas
acessíveis para
cadastro

implementar
forma adequada
para cadastro

-- -- -- -- --

Melhorar o site /
acessibilidade
no site;

Requisitos
mapeados; novo
site
implementado

Mapear os
requisitos de
acessibilidade
necessários
para o novo site

Providenciar um
site específico
para o Centro

Manuter o site
atualizado

Manuter o site
atualizado

Manuter o site
atualizado

Manuter o site
atualizado

Manuter o site
atualizado

Melhorar
divulgação
geral

Número de
matérias
publicadas
internamente
(informativo e
site) e
externamente;
Número de
ações para
divulgação do
Centro; Número
de publicações
em mídias
sociais.

Inserir o Centro
no Plano anual
de comunicação
(Cecom
institucional)

Aumento de
0.2%,
comparado ao
ano anterior.

Aumento de
0.2%,
comparado ao
ano anterior.

Aumento de
0.2%,
comparado ao
ano anterior.

Aumento de
0.2%,
comparado ao
ano anterior.

Aumento de
0.2%,
comparado ao
ano anterior.

Aumento de
0.2%,
comparado ao
ano anterior.

Mapear o
processos

Mapeamento de
processos
consolidado e
publicado

Finalizar o
mapeamento de
processos

--
Revisar o
mapeamento de
processos

---
Revisar o
mapeamento de
processos

--
Revisar o
mapeamento de
processos

Desenhar o fluxo
das atividades

Fluxo de
atividades
publicados

Elaborar o fluxo
de atividades de
10% dos
processos
mapeados

Elaborar o fluxo
de atividades de
20% dos
processos
mapeados

Elaborar o fluxo
de atividades de
30% dos
processos
mapeados

Elaborar o fluxo
de atividades de
50% dos
processos
mapeados

Elaborar o fluxo
de atividades de
70% dos
processos
mapeados

Elaborar o fluxo
de atividades de
80% dos
processos
mapeados

Elaborar o fluxo
de atividades de
100% dos
processos
mapeados
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Elaborar os
relatórios de
gestão de riscos

Número de
relatórios de
Gestão de
Riscos
formalizados

Elaborar o
relatório de
Gestão de
Riscos de 10%
dos processos
mapeados

Elaborar o
relatório de
Gestão de
Riscos de 20%
dos processos
mapeados

Elaborar o
relatório de
Gestão de
Riscos de 30%
dos processos
mapeados

Elaborar o
relatório de
Gestão de
Riscos de 50%
dos processos
mapeados

Elaborar o
relatório de
Gestão de
Riscos de 70%
dos processos
mapeados

Elaborar o
relatório de
Gestão de
Riscos de 80%
dos processos
mapeados

Elaborar o
relatório de
Gestão de
Riscos de 100%
dos processos
mapeados

Propor
instrumento de
avaliação

Elaborar o
instrumento /
Portaria
Normativa

Aplicar o
instrumento

Aplicar o
instrumento

Aplicar o
instrumento

Aplicar o
instrumento

Aplicar o
instrumento

Aplicar o
instrumento

Parcerias com
escolas de
cães-guias

Mapeamento
realizado;
Parceria firmada

Mapear
instituições
potenciais para
realização de
parcerias

Estabelecer 1
parceria por ano

Estabelecer 1
parceria por ano

Estabelecer 1
parceria por ano

Estabelecer 1
parceria por ano

Estabelecer 1
parceria por ano

Estabelecer 1
parceria por ano

Procedimentos
para doação /
contribuição
(recurso)

Mapeamento
realizado;
Chamada
pública
divulgada

Mapear
unidades do IFC
que realizam
parcerias;
Mapear
entidades e
empresas
potenciais;

Lançar uma
chamada pública
para parceria
por ano

Lançar uma
chamada pública
para parceria
por ano

Lançar uma
chamada pública
para parceria
por ano

Lançar uma
chamada pública
para parceria
por ano

Lançar uma
chamada pública
para parceria
por ano

Lançar uma
chamada pública
para parceria
por ano

Tornar o
CFTICGI um
Centro de
Referência,
reconhecido
pela SETEC

Indicar critérios
para o GT
responsável pela
regulemantação
da Portaria
713/2021

Submeter
proposta de
Centro de
referência à
SETEC

-- -- -- -- --
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Pleitear recurso
extraorçamentári
o dentro da
SNDPD

Submeter,
anualmente,
proposta à
SNDPD para
recurso
extraorçamentári
o

Submeter,
anualmente,
proposta à
SNDPD para
recurso
extraorçamentári
o

Submeter,
anualmente,
proposta à
SNDPD para
recurso
extraorçamentári
o

Submeter,
anualmente,
proposta à
SNDPD para
recurso
extraorçamentári
o

Submeter,
anualmente,
proposta à
SNDPD para
recurso
extraorçamentári
o

Submeter,
anualmente,
proposta à
SNDPD para
recurso
extraorçamentári
o

Submeter,
anualmente,
proposta à
SNDPD para
recurso
extraorçamentári
o

Propor minuta
de
regulamentação
da profissão à
instância
responsável

Proposta de
texto enviada

Enviar proposta
de texto à
instância
responsável

Acompanhar a
tramitação

-- -- -- -- --

Tornar-se
membro da
IGDF

Documentação
entregue

Entregar
check-list e
documentação
comprobatória
para avaliação

Acompanhar a
tramitação

-- -- -- -- --

Revisar o
Regimento do
CTICGI

Regimento
revisado

---

Revisão do
regimento em 18
meses
(abril/2023)

-- -- -- -- --

Atribuir CH para
os setores
existentes no
Organograma/R
egimento do
CTICGI

Portaria
Normativa
aprovada

Elaborar
proposta de
Portaria
Normativa

-- -- -- -- -- --

Estabelecer
agenda de
reuniões
mensais do
Comitê gestor

Número de
reuniões
realizadas

Realizar, no
mínimo 3
reuniões anuais

Realizar, no
mínimo 3
reuniões anuais

Realizar, no
mínimo 3
reuniões anuais

Realizar, no
mínimo 3
reuniões anuais

Realizar, no
mínimo 3
reuniões anuais

Realizar, no
mínimo 3
reuniões anuais

Realizar, no
mínimo 3
reuniões anuais
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Estimular
submissão de
projetos de
pesquisa

Número de
projetos
submetidos

Submeter 01
projeto de
pesquisa ao ano

Submeter 01
projeto de
pesquisa ao ano

Submeter 01
projeto de
pesquisa ao ano

Submeter 01
projeto de
pesquisa ao ano

Submeter 01
projeto de
pesquisa ao ano

Submeter 01
projeto de
pesquisa ao ano

Submeter 01
projeto de
pesquisa ao ano

Estimular
submissão de
projetos de
extensão

Número de
projetos
submetidos

Submeter 01
projeto de
extensão ao ano

Submeter 01
projeto de
extensão ao ano

Submeter 01
projeto de
extensão ao ano

Submeter 01
projeto de
extensão ao ano

Submeter 01
projeto de
extensão ao ano

Submeter 01
projeto de
extensão ao ano

Submeter 01
projeto de
extensão ao ano

Estimular a
participação em
eventos de
pesquisa
internos

Número de
trabalhos
submetidos

Submeter pelo
menos 01
trabalho por
evento

Submeter pelo
menos 01
trabalho por
evento

Submeter pelo
menos 01
trabalho por
evento

Submeter pelo
menos 02
trabalho por
evento

Submeter pelo
menos 02
trabalho por
evento

Submeter pelo
menos 02
trabalho por
evento

Submeter pelo
menos 02
trabalho por
evento

Estimular a
participação em
eventos de
pesquisa
externos

Mapeamento
realizado;
número de
participações

Mapear editais
de auxílio e
eventos
potenciais

Viabilizar a
participação de
1 servidor ou
estudante em 1
evento por ano

Viabilizar a
participação de
1 servidor ou
estudante em 1
evento por ano

Viabilizar a
participação de
1 servidor ou
estudante em 1
evento por ano

Viabilizar a
participação de
1 servidor ou
estudante em 1
evento por ano

Viabilizar a
participação de
1 servidor ou
estudante em 1
evento por ano

Viabilizar a
participação de
1 servidor ou
estudante em 1
evento por ano

Promover
evento de
extensão

Eventos
realizados

Promover 01
evento de
extensão

Promover 01
evento de
extensão

--
Promover 01
evento de
extensão

Promover 01
evento de
extensão

--
Promover 01
evento de
extensão

Promover
evento integrado

Eventos
realizados

Estabelecer
Comissão
organizadora
para evento
internacional

Estabelecer
plano de
trabalho para
realização do
evento

Promover
evento
internacional

Estabelecer
Comissão
organizadora
para evento
internacional

Estabelecer
plano de
trabalho para
realização do
evento

Promover
evento
internacional

--
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6.3 Elaboração de um plano de Ações
Para operacionalizar o atingimento das metas estabelecidas, foram elaborados Planos de

Ação anuais, compreendendo ações específicas com atribuição de responsáveis. A atribuição dos
responsáveis pelas ações será de acordo com o Regimento Interno do CFTICGI.

O Plano de Ação para cada ano do período de vigência pode ser consultado neste link:
https://drive.google.com/drive/folders/1fEe8xvc6sX4t5hxlhfbJoDXgwjLVjebz?usp=sharing

 
 
 7. Alinhamento ao Planejamento Estratégico do IFC

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do IFC está publicado em
https://ifc.edu.br/planejamento-estrategico-2/ e possui vigência até 2023. Os eixos contemplados
no Planejamento Estratégico do CFTICGI fazem parte do escopo do PEI, conforme quadro a
seguir:

Planejamento Estratégico Institucional Planejamento Estratégico do CFTICGI

O.E. 1 - Garantir e Desenvolver a
Infraestrutura dos Campi

Objetivo estratégico 3 - Manter e ampliar a
Infraestrutura

O.E. 2 - Promover a Política de Gestão de
Pessoas

Objetivo estratégico 2 - Desenvolver e
aprimorar a Gestão de Pessoas

O.E. 3 - Desenvolver e Articular a Prática da
Gestão Institucional Integrada

Objetivo estratégico 7 - Aprimorar ferramentas
de gestão

Objetivo estratégico 9 - Aperfeiçoar a
Organização administrativa

Objetivo estratégico 8 - Fomentar as Relações
estratégicas e interinstitucionais

O.E. 4 - Implantar a Política de Oferta de
Cursos

Objetivo estratégico 1 - Ampliar a Oferta de
cursos

O.E.5 - Instituir Políticas Institucionais
para Tecnologias da Informação

O.E.6 - Aperfeiçoar Diretrizes
Educacionais

O.E.7 - Consolidar o Programa de
Acesso, Permanência e Êxito

Objetivo estratégico 4 - Viabilizar o Acesso,
Permanência e Êxito

O.E.8 - Fortalecer a Política de Comunicação
Institucional

Objetivo estratégico 6 - Fortalecer a
Comunicação com a Sociedade

O.E.9 - Fortalecer a Inovação e a
Transferência de Conhecimento e de
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Tecnologia

O.E.10 - Promover a Integração entre Ensino,
Pesquisa e Extensão

Objetivo estratégico 5 - Implementar Realizar
o acompanhamento Egressos

Objetivo 10 - Fomentar Pesquisa e Extensão

8. Monitoramento e Revisão

O monitoramento do Planejamento Estratégico do CFTCGI consiste na verificação do
atingimento das metas e, por consequência, na possibilidade de alteração no quadro de Ações
propostas. A periodicidade do monitoramento será anual. A revisão do documento deverá ocorrer
a cada 02 (dois) anos.
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