MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

MEMORANDO-CIRCULAR 7/2021 - REI-DTI/REI-PRODI/REITORIA/IFG

Goiânia, 31 de dezembro de 2021.
A Direção-Geral dos Câmpus do IFG e aos servidores indicados para compor a comissão local de implantação do
SUAP - Plano de Trabalho Docente
Assunto: SUAP - Plano de Trabalho Docente - Divulga Portaria e convida servidores para reunião
Prezados(as),
A comissão, instituída pela Portaria IFG nº 1116/2021 e atualizada pela Portaria IFG nº 2080/2021,
está conduzindo projeto para implantação do sistema de gestão dos planos de trabalho e relatórios de atividades
docentes, conforme previsto no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI 2021-2023). Até a presente data
esta comissão, composta por servidores representantes da PROEN, PROEX, PROPPG, PRODIRH, DTI, CPPD,
APDI e de Câmpus, realizou 18 reuniões, preparou/customizou o sistema, elaborou documentação, e diversas
outras ações para viabilizar a implantação do sistema no IFG.
Como parte do projeto de implantação foi publicada a Portaria Normativa nº 2093 de 28 de dezembro
de 2021, que institui e regulamenta a utilização do Módulo Plano de Trabalho Docente do Sistema Unificado de
Administração Pública – SUAP como sistema oficial de gestão dos planos individuais de trabalho e relatórios de
atividades docentes no âmbito do IFG. De acordo com o Art. 12 desta portaria, o início da utilização do sistema se
dará com a elaboração dos planos de trabalho, em todos os Câmpus, para o período letivo de 2022/1.
Para avançarmos neste projeto, foi solicitado, através do Memorando Circular nº 16/2021 REITORIA/IFG, a indicação de servidores para compor as comissões locais em cada Câmpus que atuarão, em
conjunto com a comissão central, nas ações de implantação do sistema. Informamos que já solicitamos a
publicação da Portaria das comissões locais e, tão logo seja publicada, divulgaremos a todos.
Convidamos os servidores indicados pelos Câmpus para as respectivas Comissões Locais a
participarem de uma reunião, por webconferência, com a Comissão Central, para repasse de informações,
apresentação do sistema e orientações quanto às ações de implantação. Após análise dos diferentes calendários
acadêmicos e considerando realizar esta reunião antes da semana de planejamento 2022/1 de cada Câmpus,
sugerimos três datas conforme quadro abaixo. Caso o Câmpus não possa participar na data sugerida para o
mesmo, solicitamos que entrem em contato com a Comissão Central pelo e-mail suap.trabalhodocente@ifg.edu.br
para agendar uma nova data.
Data -

Câmpus

Horário
11/01/2022
08h00
26/01/2022
08h00

Link de acesso

Cidade de Goiás, Itumbiara

https://meet.google.com/mef-

Águas Lindas, Anápolis, Inhumas e Senador Canedo

jnrb-zia

10/02/2022

Aparecida de Goiânia, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Jataí,

08h00

Luziânia, Uruaçu e Valparaíso
Informamos que o cronograma de implantação, documentos relacionados, vídeos-tutoriais do sistema

e

demais

informações

estarão

https://www.ifg.edu.br/suaptrabalhodocente.

disponíveis

na

página

do

projeto

no

endereço

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e contamos com a participação de todos para
executarmos com êxito este projeto.
Respeitosamente,
(assinado eletronicamente)

DOUGLAS ROLINS DE SANTANA
Diretor de Tecnologia da Informação
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