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1. Fortalecer a indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão.
2. Aprimorar e intensificar as ações de Acesso, Permanência e Êxito:

2.1. Ampliar o quan�ta�vo de editais de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão  com 
fomento para bolsistas e coordenadores;

2.2. Fomentar Olimpíadas ins�tucionais por áreas de conhecimento e por eixos 
tecnológicos;

2.3. Manter a realização dos Seminários de Acesso, Permanência e Êxito, Fortalecimento 
e Defesa do Ensino Médio Integrado, Encontros de coordenadoras/es de cursos de 
graduação, de Registros Acadêmicos e Pesquisa Ins�tucional, e criação do encontro 
de coordenadoras/es de cursos técnicos;

2.4. Estruturar e ampliar a oferta de cursos preparatórios online para processos sele�vos 
voltados à comunidade interna e externa;

2.5. Promover eventos e capacitações sobre Assistência Estudan�l;
2.6. Ampliar os programas de Assistência Estudan�l, através de editais de auxílio 

(moradia, transporte, alimentação, emergencial temporário e inclusão digital);
2.7. Atualizar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito, com planos de ações 

específicas para o sucesso estudan�l;
3. Fortalecer os processos de Inclusão:

3.1. Incen�var o desenvolvimento do tema "Educação Profissional e Tecnológica na 
Perspec�va da Inclusão" com ações permanentes nos câmpus;

3.2. Implantar salas de recursos mul�funcionais em todos os câmpus, para auxiliar as/os 
estudantes que necessitam do atendimento educacional especializado;

3.3. Fomentar cursos com temá�cas específicas para ampliação de debates sobre o 
Atendimento Educacional Especializado, Tecnologias Assis�vas, Relações étnico-
raciais, Heteroiden�ficação, Gênero e Diversidade sexual, polí�ca de cotas;

3.4. Con�nuar a adequação do IFSul quanto à acessibilidade, proporcionando a 
u�lização dos ambientes com autonomia e segurança por todas/os usuárias/os;

3.5. Ar�cular e criar Seminário específico de inclusão e diversidade dentro da Mostra de 
Produção;

3.6. Debater e regulamentar cotas de acesso à estudantes migrantes, refugiadas/os e 
apátriados/as; 

3.7. Debater a inclusão da temá�ca: “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena” nos 
currículos;

3.8. Manter os grupos de trabalho com os Núcleos das Pessoas com Necessidades 
Específicas (NAPNE), de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e de Gênero e 
Diversidade (NUGED), para estudos, ações e pesquisas em suas especificidades;

3.9. Criar o Grupo de Trabalho Ins�tucional de Tecnologias Assis�vas;
3.10. Criar o Núcleo de Libras para atuar junto às ações de ensino, pesquisa, 

extensão e capacitação para servidoras/es e estudantes, como fomento às ações de 
inclusão.

4. Implementar a curricularização da pesquisa e extensão como princípios pedagógicos.
5. Criar para cada curso um espaço virtual específico, por meio do Moodle, integrado com a 

página do IFSul, com o Catálogo de Cursos e com os canais de informação.
6. Construir e disponibilizar um novo Catálogo de Curso por eixos, por áreas de conhecimento, 

por câmpus e com projetos pedagógicos no formato e-book.
7. Dar con�nuidade às ações de acolhimento e boas-vindas a estudantes no início de cada 

período le�vo.
8. Consolidar a Biblioteca Virtual do IFSul para acesso da comunidade acadêmica.
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9. Debater a inserção dos temas saúde, educação ambiental e sustentabilidade, linguagens das 
artes, educação financeira e a educação empreendedora nos currículos dos cursos do IFSul.

10. Dar con�nuidade à revisão cole�va do Projeto Pedagógico Ins�tucional (PPI) e da 
Organização Didá�ca (OD).

11. Criar o curso de Tradutor/a e Intérprete de Libras para a comunidade, para formação de 
novos profissionais nessa área, visando ampliar os espaços de reflexão e democra�zação.

12. Criar o núcleo de Educação de Jovens e Adultos (EJA-EPT) como fórum permanente de 
estudos.

13. Fortalecer e estruturar o Centro de Referência em Educação Profissional e Tecnológica para 
ampliação de programas ins�tucionais e parcerias com os câmpus e a comunidade externa.

14. Ampliar a oferta de espaços forma�vos sobre Educação Inclusiva e Atendimento Educacional 
Especializado.

15. Consolidar e fortalecer a Educação a Distância:
15.1. Desenvolver novos cursos online e instrucionais (MOOCs) com o obje�vo de 

fomentar a Plataforma Mundi;
15.2. Apoiar o uso das tecnologias digitais e metodologias a�vas como 

ferramentas de apoio ao Ensino Presencial;
15.3. Promover anualmente Seminário de Educação a Distância e Novas 

Tecnologias para a comunidade interna e externa do IFSul;
15.4. Cria a polí�ca ins�tucional de Educação a Distância. 

16. Concluir a regulamentação do processo sele�vo para estudantes e dos concursos públicos.
17. Regulamentar a atuação de professor/a e pesquisador/a visitante.
18. Ampliar a Internacionalização do Ensino, da Pesquisa e da Extensão:

18.1. Criar a polí�ca de internacionalização;
18.2. Incen�var a ampliação da oferta de cursos binacionais;
18.3. Elaborar Plano de Recebimento de Estudantes Estrangeiros;
18.4. Estabelecer acordos de dupla diplomação;
18.5. Empreender esforços para ampliar o número de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, em colaboração com ins�tuições internacionais;
18.6. Promover ações para a internacionalização dos programas de pós-

graduação;
18.7. Incen�var e viabilizar a mobilidade internacional de estudantes e 

servidoras/es;
18.8. Oferecer Cursos de Idiomas para a comunidade acadêmica e fomentar a 

criação de Núcleos de Idiomas;
18.9. Buscar fontes externas de financiamento para internacionalização do IFSul.

19. Consolidar a infraestrutura da Editora do IFSul e promover a sua internacionalização;
20. Definir e implementar a Polí�ca de Inovação na Ins�tuição.
21. Consolidar o Repositório Ins�tucional - sistemas de informação que servem para armazenar, 

preservar, organizar e disseminar amplamente os resultados de pesquisa/inovação e pós-
graduação.

22. Estabelecer diretrizes para a criação de novos grupos de pesquisa.
23. Consolidar os Núcleos de Empreendedorismo.
24. Ampliar as incubadoras na Rede de Incubadoras.
25. Consolidar o programa de apoio à inovação na micro, pequena e média empresa.
26. Consolidar os espaços Makers e ambientes de inovação.
27. Incen�var a criação de Coopera�vas Escolares com o obje�vo de es�mular estudantes ao 

coopera�vismo e à economia solidária.
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28. Realizar projetos mul�câmpus, baseados em so� skills (habilidades relacionadas ao 
comportamento humano) e aprendizagem por projetos, dentro do IFSul, inspirados no 
Projeto Lapassion.

29. Incen�var publicações cien�ficas em periódicos nacionais e internacionais.
30. Criar conjunto de ações que promovam a melhoria das notas das graduações e dos 

programas de pós-graduação.
31. Consolidar a implementação do Comitê de É�ca em Pesquisa (CEP).
32. Capacitar a comunidade acadêmica para iden�ficar e registrar a propriedade intelectual de 

produtos desenvolvidos na ins�tuição.
33. Desenvolver o Programa de Gestão da Inovação Tecnológica e Social.
34. Buscar a criação de laboratório de referência mul�câmpus.
35. Criar o Centro de Inovação, com o cadastramento dos laboratórios existentes no IFSul, para 

desenvolvimento dos projetos mul�câmpus de pesquisa e inovação. 
36. Criar o Plano de Cultura e incen�var Fes�vais de Arte e Cultura.
37. Criar o Programa IFSul nas Comunidades, aproximando a Ins�tuição das representações de 

associações comunitárias, no âmbito de inserção regional dos câmpus, construindo, por 
meio do diálogo junto com as en�dades, ações que contribuam para a melhoria da realidade 
social e para o pleno exercício da cidadania nessas regiões.

38. Construir o Portal Conecta, com o obje�vo de levantar as situações-problema comunitárias 
nas áreas geográficas de inserção dos diferentes câmpus, propondo soluções tecnológicas 
advindas dos resultados ob�dos nos estudos, nas pesquisas, nos projetos de inovação e nas 
ações extensionistas.

39. Implementar o Projeto IFSul: Memória, cultura e cidadania.
40. Criar o Escritório de Projetos como elemento ar�culador entre o IFSul e as organizações 

públicas e privadas para a proposição de soluções inovadoras as demandas da comunidade 
externa, a par�r de parcerias de cooperação tecnológica e social.

41. Criar um espaço no site com “perguntas frequentes” em relação às ações desenvolvidas pela 
PROEN, PROPESP e PROEX.

42. Dar con�nuidade e fortalecer os projetos “Conversando sobre Ensino, Pesquisa e Extensão”: 
Um papo com os câmpus.

43. Promover o estudo da implementação do Programa de Cer�ficação Profissional, por meio da 
avaliação, reconhecimento e cer�ficação de saberes e competências profissionais para fins 
de exercício profissional, bem como para o prosseguimento ou conclusão de estudos.

44. Consolidar a implementação da emissão de documentos acadêmicos e diplomas em 
formato digital.
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1. Criar o Fórum Estudan�l do IFSul, com encontros periódicos tendo uma sistemá�ca de 
reuniões entre ensino, pesquisa, extensão e outras áreas com as en�dades e representações 
estudan�s para debates e construção par�cipa�va de ações.

2. Con�nuar o diálogo com a comunidade acadêmica sobre as estratégias de enfretamento da 
pandemia do COVID-19, mantendo o respeito e defesa da vida e da saúde de toda a 
comunidade do IFSul, como realizado até agora.

3. Ins�tucionalizar um programa de apoio e acompanhamento pedagógico do IFSul.
4. Criar polí�ca de acompanhamento dos estudantes co�stas.
5. Criar polí�cas de prevenção e combate a qualquer forma de assédio ou discriminação.
6. Avançar a implantação das Quadras Poliespor�vas nos câmpus do IFSul.
7. Implementar a realização dos exames periódicos para acompanhamento da saúde de 

servidora/es.
8. Concluir a implementação do curso de iniciação ao serviço público para servidoras/es da 

Ins�tuição.
9. Criar o Programa de Educação Con�nuada para servidoras/es.
10. Inves�r na oferta de cursos de capacitação in company, em conformidade com o Plano Anual 

de Desenvolvimento de Pessoal – PDP.
11. Concre�zar o programa de preparação de servidoras/es para a aposentadoria.
12. Criar um programa ins�tucional de Formação Con�nuada (PROFIC) para servidoras/es 

ligadas/os ao ensino, com metodologias, estratégias pedagógicas e diversas ferramentas 
digitais.

13. Con�nuar adequando os diferentes ambientes do IFSul quanto às medidas de Prevenção e 
Proteção Contra Incêndio (PPCI).

14. Defender a vacinação de toda a comunidade acadêmica - Vacina para todas e todos!
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1. Criar uma central de atendimento via Whatsapp para facilitar a comunicação da comunidade 
acadêmica com a reitoria.

2. Promover aproximação com as/os estudantes dos câmpus por meio de rodas de conversa 
virtuais, em conjunto com as equipes de assistência estudan�l dos câmpus;

3. Criar grupo de estudos na área de saúde com profissionais da reitoria e dos câmpus nas áreas 
de nutrição, enfermagem, psiquiatria e psicologia, voltados para questões de aprendizagem.

4. Fortalecer os grupos de trabalho nos câmpus rela�vos ao Programa Ins�tucional de 
Prevenção ao Uso Indevido de Álcool, Tabaco e Outras Drogas.

5. Promover encontros anuais dos profissionais por áreas de conhecimentos da formação 
geral, eixos tecnológicos da parte profissional e assessorias pedagógicas, para socialização 
de experiências e de novas prá�cas no ensino, pesquisa e extensão.

6. Ampliar a atuação do desenvolvimento ins�tucional junto aos câmpus, aproximando essa 
temá�ca da comunidade acadêmica.

7. Fortalecer o aproveitamento das diferentes avaliações ins�tucionais, estreitando a relação 
com os planejamentos do IFSul.

8. Implantar soluções para a virtualização de laboratórios de informá�ca, simplificando o 
acesso remoto a So�wares e dados, possibilitando as/os estudantes e servidores/as acesso 
as máquinas do laboratório em qualquer lugar, com qualquer disposi�vo/equipamento. Esta 
solução pode ser extrapolada para as máquinas administra�vas. Possibilitando aos 
servidores acessarem suas máquinas virtuais u�lizando equipamentos que podem estar em 
qualquer lugar.

9. Con�nuar a transformação digital da ins�tuição.
10. Implementar a colaboração entre os câmpus e reitoria na elaboração de projetos de 

engenharia e arquitetura e na fiscalização das obras.
11. Con�nuar o projeto IFSul em 1 minuto, divulgando semanalmente as principais ações da 

ins�tuição.
12. Consolidar o projeto PROJETA, no qual servidoras/es da comunicação social vão aos câmpus 

gravar os projetos criados pelos estudantes.
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1. Cria a Polí�ca de Comunicação do IFSul.
2. Criar o calendário de ações da Gestão de Pessoas, para abordar junto à comunidade do IFSul 

as diversas temá�cas da área.
3. Reestruturar o portal ins�tucional, tornando mais acessíveis as informações.
4. Dar con�nuidade a digitalização do acervo documental das pastas funcionais, para inclusão 

no Assentamento Funcional Digital.
5. Criar o Manual/Tutorial de Gestão de Pessoas, contendo orientações atualizadas sobre 

bene�cios, direitos e deveres de servidoras/es.
6. Desenvolver programa para gerenciamento, o�mização, racionalização e qualificação dos 

processos ins�tucionais.
7. Fortalecer as estruturas organizacionais (unidades administra�vas e colegiados), 

promovendo a revisão de regimentos e regulamentos, a organização e consolidação das 
estruturas e es�mulando o seu protagonismo.

8. Consolidar a gestão documental na ins�tuição, organizando os atos norma�vos e 
administra�vos, os documentos estruturantes, orientando a produção, arquivo e tramitação 
de documentos.

9. Fortalecer a implementação do Plano de Logís�ca Sustentável.
10. Consolidar o Plano de Integridade, sensibilizando sobre a temá�ca e fortalecendo as 

estruturas de integridade (Comitê de É�ca, Núcleo de Apoio à Correição e Ouvidoria).
11. Consolidar a atuação ins�tucional quanto à Governança, Riscos e Controles e efe�var a 

implementação da Polí�ca de Gestão de Riscos do IFSul.
12. Implantar o “Painel de Execução Orçamentária”, para facilitar o acesso e a transparência dos 

dados ins�tucionais à comunidade interna e externa.
13. Aprimorar os critérios de distribuição orçamentária.
14. Aperfeiçoar as ações de acompanhamento e monitoramento das receitas próprias.
15. Ampliar a realização de procedimentos licitatórios compar�lhados e a implementação de 

contratos colabora�vos entre câmpus geograficamente próximos.
16. Aperfeiçoar o planejamento das compras por meio da u�lização do Plano Anual de 

Contratações.
17. Aprimorar a polí�ca de compras sustentáveis.
18. Aprimorar o mecanismo de organização do patrimônio ins�tucional.
19. Con�nuar inves�ndo na visibilidade ins�tucional através das redes sociais, buscando o 

aprimoramento da comunicação.
20. Criar estratégias para divulgar o IFSul nacional e internacionalmente.
21. Dar con�nuidade no estudo e aplicação de energias renováveis, buscando a autossuficiência 

do Ins�tuto quanto à u�lização de energia elétrica.
22. Con�nuar o projeto “Conversando com o Reitor”, com visitas aos Câmpus para diálogos com 

a comunidade acadêmica (estudantes, servidoras/es, terceirizadas/os e gestão).
23. Manter a defesa da con�nuidade das 6 horas diárias das/os TAEs.
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s # EIXO I – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

1 - Focar na Missão do IFSul – “Implementar processos educativos, públicos e 

gratuitos, de ensino, pesquisa e extensão, que possibilitem a formação 

integral mediante o conhecimento humanístico, científico e tecnológico e que 

ampliem as possibilidades de inclusão e desenvolvimento social”.

1.1 - Edital do Programa de bolsas de mestrado.

1.2 - Fomento aos PPGs com auxílios financeiros e estruturação do programa de 

apoio financeiro aos programas de pós-graduação.

1.3 - Cursos na modalidade FIC para formação complementar.

1.4 - Popularização da ciência por meio do Canal da Pesquisa no canal do YouTube. 

1.5 - Eventos 100% virtuais: 1º Hackathon On-line, JIC, Lives.

1.6 - Abertura de novos Cursos de Especialização.

1.7 - Abertura de Curso de Doutorado.

1.8 - Edital de continuação de egressas/os com atividades de extensão e pesquisa.

1.9 -  Edital de Iniciação Tecnológica Economia 4.0.  

1.10 - Edital de Fluxo Contínuo e de Fomento de Incubadoras.

1.11 - Editais da SETEC/COVID.  

1.12 - Edital de Apoio à Implementação das Oficinas 4.0.

1.13 - Edital de Residência Profissional Agrícola .

1.14 - Edital de Fluxo Contínuo e de Fomento para criação de Unidades 

Incubadoras.

1.15 - Desenvolvimento de projetos junto a empreendimentos residentes ou 

vinculados ao Pelotas Parque Tecnológico. 

1.16 - Ações de Mobilidade Extensionista Internacionais. 

1.17 - Cursos na modalidade FIC/EaD para formação complementar 

(PROEN/PROEX):
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1.18 - Oferta de 8 Cursos na modalidade Técnico Subsequente/EaD pela rede e-
Tec em Gestão Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e 
Infraestrutura Escolar, Agroindústria, Meio Ambiente, Administração e 
Contabilidade: 

1.19 - Oferta de Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Licenciatura em 
Pedagogia, Licenciatura em Formação Pedagógica para Graduados não 
Licenciados 

1.20 -  Cursos na modalidade Graduação/EaD: 

1.21 - Cursos na modalidade Especialização/EaD e suporte do curso de Pós-

graduação em Nível de Especialização em Práticas Assertivas em Didática e Gestão 

da Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos (Editais 

35/2018 e 004/2021 PROEN/IFRN) e fomento e suporte do curso de Especialização 

em Educação: Espaços e Possibilidades para Educação Continuada (CPEaD), com 

oferta de 1200 vagas. 

1.22 - Cursos de Capacitação - MOOCs EaD.

1.23 - Curso de Capacitação de Servidoras/es em Metodologias Ativas e 

Tecnologias Digitais: 

Oferta  Vagas Pactuadas  Esforço Próprio  

1ª Oferta (2020/1)  8300  20093  

1ª Oferta (2020/2)  4999  33209  

 

Oferta  Vagas Pactuadas  Esforço Próprio  

2019 -2021  4.392   

 

Oferta  Vagas Pactuadas  Esforço Próprio  

2018 -2021  2145  96 
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s Oferta  Inscritos  Concluintes  

1ª Oferta (2020/1)  1.216  532 

2ª Oferta (2020/2)  84 Em andamento  

 
1.24 - Curso de capacitação para servidoras/es em EAD: Educação Inclusiva e 

Atendimento Educacional Especializado (está na 4ª edição). 

1.25 - Curso de Formação para as Comissões de Heteroidentificação do IFSul

1.26 - Cursos de Capacitação - MOOCs EaD “Cotas raciais e Heteroidentificação”, 

pela plataforma MUNDI do IFSul.

1.27 - Desenvolvimento do Programa “Atendimento Educacional Especializado: 

Potencializando as Ações dos Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNEs) nos Câmpus do IFSUL”. Edital PROEN 53/2020. 

Contratação de Colaboradores em AEE para acompanhamento de estudantes com 

necessidades específicas nas APNP. 

1.28 - Assessoria pedagógica para todos os Câmpus na área de ensino.

1.29 - Assessoramento à educação especial aos colegiados e NAPNEs dos 

Câmpus, aos processos inclusivos de estudantes com necessidades específicas, 

realizando palestras e estudos de caso. 

1.30 - Elaboração do Título VIII das Diretrizes Educacionais para as APNP, que trata 

de estudantes com necessidades específicas no coletivo DEPEI/GT dos NAPNEs. 

1.31 - Criação da Editora IFSul, que publica livros de servidoras/es e profissionais 

e x t e r n o s ,  v o l t a d o s  p a r a  a s  a t i v i d a d e s  fi n a l í s t i c a s  d o  I F S u l . 

http://omp.ifsul.edu.br/index.php/portaleditoraifsul/index.

2 - Criar mecanismos de avaliação das ações de ensino, pesquisa e extensão.

2.1 - Avaliação pela AUDIN das ações e procedimentos realizados pela PROEX.

2.2 - Participação junto ao FORPROEXT na elaboração dos indicadores de 

Extensão da Rede Federal, a serem substituídos pelos em uso no IFSul, que não são 

eficazes. 
2.3 - Revisão junto à CAMEX dos Editais de Extensão e Cultura, bem como dos 
processos de tramitação, avaliação, acompanhamento e conclusão das ações de 
extensão e cultura.
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Inovação e Pós-graduação para a Rede Federal, que atenderam o IFSul. 

2.3 - Revisão conjunta dos Editais de bolsas e fomento para a Pesquisa e Inovação 

d a  P R O P E S P  c o m  o  C o m i t ê  G e s t o r  d e  P e s q u i s a , 

Inovação e Pós-graduação, em 2017 e 2018. Realização de estudos de 

paralelismos e equiparações nos Editais de bolsas e fomento em 2019 e unificação, 

no ano de 2020, desses editais a pedido da comunidade. 

2.4 - Reunião contínua ao longo dos anos com o Comitê Gestor de Pesquisa, 

Inovação e Pós-graduação para assuntos ligados à melhoria da pesquisa, inovação 

e Pós-graduação. 

2.5 - Envio para a CGU do plano de ação de acesso, permanência e êxito de 

estudantes, contendo metas e etapas que o IFSul começa a fazer para melhorar os 

índices. 

2.6 – Implantação de seminários de acesso, permanência e êxito (2019 e 2020) para 

socialização das experiências exitosas dos Câmpus e para encaminhamentos de 

novas demandas e pontos frágeis para serem sanados. 

2.7 – Realização do segundo e terceiro seminários do ensino médio integrado (2018 

e 2019). 

2.8 - Implantação de ações de pesquisa institucional no que concerne ao acesso 

tecnológico de estudantes para adesão às APNPs e também mecanismos para sua 

avaliação, por meio de seminário de integração.

2.9 - Seminário de eventos de socialização das experiências de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

2.10 – Oferta, por meio dos cursos ofertados pelos Programas Rede e-Tec Brasil 

(FICs e Cursos Subsequentes) e Universidade Aberta do Brasil (Graduação e Pós-

graduação) de processos avaliativos durante o desenvolvimento dos cursos, 

buscando aprimorar e desenvolver ações que contribuem com a qualidade dos 

cursos e também com os resultados de permanência e  êxito. 

2.11 - Estudantes usuárias/os da assistência estudantil e egressas/os que tenham 

sido beneficiárias/os da AE foram convidadas/os a compartilhar seus depoimentos 

sobre o impacto da assistência estudantil na sua trajetória acadêmica e na sua vida 

em formato de vídeos curtos. 
2.12 - Avaliação pela AUDIN das ações e procedimentos realizados pela 
PROPESP, que resultou a criação de diversas Instruções normativas
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s 3 - Capacitar servidores para realizar projetos de ensino, pesquisa e extensão.

3.1 - Criação do Programa de capacitação On-line da PROPESP. 

3.2 - Lançamento do Edital para seleção de docentes conteudistas do Programa de 

capacitação On-line da PROPESP. 

3.3 - Conversando sobre Extensão nos Câmpus e Reitoria. 

3.4 - Curso de Capacitação em Extensão, em parceria com o IFFar. 

3.5 - Atendimento individualizado na PROEX aos representantes de extensão dos 

Câmpus, principalmente dos novos, capacitando sobre os procedimentos de 

Extensão e Cultura. 

3.6 - Realização de visita aos Câmpus com o Programa Dialogando sobre Pesquisa. 

3.7 – Publicação de relatório sobre Avaliação da Política de Assistência Estudantil e 

a síntese dos achados principais em um e-book via edital da PROPESP, com a 

finalidade de ampla divulgação sobre a assistência estudantil

3.8 – Realização do  Encontro Comemorativo aos Dez Anos da Assistência 

Estudantil no IFSul; a continuidade das atividades de ampla divulgação e discussão 

das ações entre a comunidade acadêmica estão previstas para terem continuidade 

no corrente ano. 

3.9 – Realização de diversas  para capacitar servidoras/es que desenvolvem LIVES

pesquisas, como registro de projetos de Pesquisa, encaminhamento de um software 

ao INPI, entre outras, que podem ser visualizadas no canal da Pesquisa do IFSul no 

link:  .https://www.youtube.com/channel/UC1QdjW5DkgxVLalJPX68wDw

4 - Promover a revisão de critérios de seleção dos editais de ensino, pesquisa e 

extensão, para financiamento de projetos, participação de eventos, 

afastamento pós-graduação, entre outros.
4.1 - Realizadas diversas reuniões para avaliação com a PROPESP e o Comitê 
Gestor de Pesquisa. Foi realizado um levantamento dos problemas dos editais de 
bolsas e recursos de 2017 e fez-se as correções em 2018. Foi realizada a 
equiparação dos grandes editais e, em 2020, foram unificados os editais de 
bolsas e recursos.
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Pesquisa de nove para quatro.

4.3 - Melhorada a forma de apresentação no anexo II do edital de afastamento, 

aprovado no CONSUP. 

4.4 -  Modificada toda a metodologia para a submissão dos projetos por demandas, 

criando instruções normativas para melhor esclarecer o processo e colocando esta 

submissão dentro do SUAP - registro de projetos desburocratizado. 

4.5 - A partir de 2017 foi instituída avaliação ad hoc para projetos que buscavam 

financiamento junto à Pró-reitoria 

4.6 - A partir de 2018, todos os editais da PROPESP passaram a ser avaliados por 2 

avaliadoras/es para diminuir distorções nas notas finais, podendo haver uma 

terceira avaliação por notas discrepantes. 

4.7 - Revisão do edital de Fluxo Contínuo (agora, realmente contínuo, com duração 

de 12 meses, estudante pode ser proponente de ação). 

4.8 - Revisão do edital Geral de Fomento (reformulado, mais sucinto, recursos 

avaliados na CAMEX). 

4.9 - Revisão do edital de Fomento para Ações Extensionistas Inovadoras 

(ampliamos as áreas de abrangência do Edital, para além da Tecnologia Social e 

Cultura Criativa, incluindo as Tecnologias Convencionais, Assistivas, Sustentáveis, 

Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural e Socioambiental)

4.10 - Criação do Programa Ana Terra em substituição ao extinto Programa 

Mulheres Mil. 

4.11 – Ampliação das áreas de atuação dos Editais de Cultura, criando os editais: I 

Concurso Literário e Fotográfico na Temática da Diversidade Cultural, I Concurso 

Cultural do IFSul (ensaio, desenho ou fotografia) e Edital de Fomento à Arte e 

Cultura (durante a pandemia, com fomento de participação de artistas locais, junto 

às ações dos Núcleos de Cultura dos Câmpus). 

4.12 - Implantação, em 2018, do primeiro Edital de Projetos de Ensino com fomento 

para estudantes e coordenadoras/es de projetos (edital 14/2018, edital 19/2019 e 

edital 50 e 56/2020). 
4.13 - Implantação, em 2020, do Edital de Projeto de Ensino para colaborador/a 
externo/a, para criação do Programa de Atendimento Educacional Especializado 
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Referência em Educação Profissional e Tecnológica.

4.14 - A PROEN definiu que todas as funções remuneradas através de bolsas com 

fomento, passassem a ser selecionadas sempre por editais públicos de seleção. 

4.15 - Os Editais desenvolvidos no âmbito do Departamento de Educação a 

Distância e Novas Tecnologias estão em contínua avaliação e aperfeiçoamento dos 

critérios de seleção, visando atender a legislação pertinente e as demandas da 

comunidade acadêmica. No ano de 2020, foram realizados:

● EaD sem fomento: 2 Editais;

● Profuncionário: 6 Editais;

● UAB: 14 Editais;

● FICs: 10 Editais;

● Rede e-Tec: 1 Edital.

4.16 - No que se refere à assistência estudantil, foram discutidos indicadores de 

vulnerabilidade socioeconômica, elaborados novos formulários de seleção de 

usuárias/os (houve adaptações especialmente em função da pandemia), novos 

editais elaborados em conjunto entre DEGAE, Câmara de Assistência Estudantil e 

PROEN. 

4.17 - Oferta dos Cursos de Formação Inicial e Continuada na modalidade EaD, 

integrando as ações da Pró-reitoria de Ensino e Pró-reitoria de Extensão e Cultura.

4.18 - Formação para a comunidade interna e externa sobre a Educação Profissional 

e Tecnológica na Perspectiva da Inclusão, em parceria com a Pró-reitoria de 

Extensão.

4.19 - Parceria com a PROPESP quanto ao primeiro processo para seleção de 

propostas de projetos de iniciação científica nas ações afirmativas no IFSul, por 

meio do Edital PROPESP nº 08/2020.

5 - Incentivar a criação de projetos de integração de ensino, pesquisa e 

extensão.
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ensino, pesquisa e extensão, exemplo no ano de 2020: 

● Edital PROPESP PROEX 01 2020 - Iniciação Tecnológica Economia 4.0;

● Edital PROPESP PROEX 02 - 2020 – Apoio ao Empreendedorismo Inovador 

4.0;

● Edital PROEX PROPESP Nº 03-2020 – Criação de unidades incubadoras; 

● Edital PROPESP PROEX 04 - 2020 - Fomento para criação de Incubadora; 

● Edital PROEN – PROPESP – PROEX 01- 2020 - 1º HACKATHON on line; 

● Edital PROEN – PROPESP – PROEX 02 - 2020 – Apoio à implementação das 

oficinas 4.0; 

● Edital PROEN – PROPESP – PROEX 03-2020 – Residência Profissional  

agrícola; 

● Edital PROEN PROEX PROPESP DAI - 01-2020; 

● Edital PROEN PROEX PROPESP DAI - 02-2020. 

5.2 - Melhorias Institucionais para desenvolver o Projeto Lapassion, do programa 

Erasmus +. 

5.3 - Desenvolvimento do Escritório de Projetos a ser abrigado pelo Escritório no 

Pelotas Parque Tecnológico. 

5.4 - Oferta dos Cursos de Formação Inicial e Continuada na modalidade EaD, 

integrando as ações da Pró-reitoria de Ensino e da Pró-reitoria de Extensão e 

Cultura. 

5.5 - Formação para a comunidade interna e externa sobre a Educação Profissional 

e Tecnológica na Perspectiva da Inclusão, em parceria com a Pró-reitoria de 

Extensão. 

5.6 - Parceria com a PROPESP referente ao primeiro  processo para seleção de 

propostas de projetos de iniciação científica nas ações afirmativas no IFSul, por 

meio do  Edital PROPESP nº 08/2020. 

5.7 - Criação dos editais indutivos para atender demandas das Pró-reitorias e 

diretorias sistêmicas do IFSul por meio do desenvolvimento de pesquisa aplicada 

por pesquisadoras/es e estudantes da instituição. O Edital é da PROPESP e atende 

as demandas da PROEN, PROEX, PROPESP referentes à permanência e êxito, as 

demandas de sustentabilidade atreladas à DDI e prioriza as ferramentas do SUAP 

vinculadas a DTI. 
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s 5.8. Envio para a CGU do plano de ação de acesso, permanência e êxito de 

estudantes, contendo metas e etapas que o IFSul começa a fazer para melhorar os 

índices.

5.9. Implantação de seminários de Acesso, Permanência e Êxito (2019 e 2020) para 

socialização das experiências exitosas dos Câmpus e para encaminhamentos de 

novas demandas e pontos frágeis para serem sanados.

5.10. Realização do segundo e terceiro Seminários do Ensino Médio Integrado 

(2018 e 2019).

5.11. Implantação de ações de pesquisa institucional no que concerne ao acesso 

tecnológico de estudantes para adesão às APNPs e também seus mecanismos de 

avaliação, por meio de seminário de integração.

5.12. Seminário de eventos de socialização das experiências de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA).

5.13. Oferta de cursos pelos Programas Rede e-Tec Brasil (FICs e Cursos 

Subsequentes) e Universidade Aberta do Brasil (Graduação e Pós-graduação), 

processos avaliativos durante o desenvolvimento dos cursos, buscando aprimorar e 

desenvolver ações que contribuam com a qualidade dos cursos e também com os 

resultados de permanência e êxito.

5.14. Estudantes usuárias/os da assistência estudantil e egressas/os que tenham 

sido beneficiárias/os da AE foram convidadas/os a compartilhar seus depoimentos 

sobre o impacto da assistência estudantil na sua trajetória acadêmica e na sua vida 

em formato de vídeos curtos.

6 - Acompanhar indicadores educacionais da Instituição.

6.1 - Participação junto ao FORPROEXT na elaboração dos indicadores de 

Extensão da Rede Federal, a serem substituídos pelos em uso no IFSul, que não são 

eficazes. 
6.2. A Instituição vem fomentando ações para preenchimento de dados corretos, 
usando como indicador, desde 2018,  a plataforma Nilo Peçanha , para avaliar 



Dialogando sempre!

Reitor

Flavioreitorflavioreitor.com.br

P
ro

p
o

st
a

s 
cu

m
p

ri
d

a
s os dados e propostas de melhorias principalmente nos indicadores legais como 

oferta de EJA, Licenciaturas, Evasão e Retenção, Oferta de Cursos Técnicos. 

6.3. Realizado acompanhamento de todos os cursos superiores que estavam 

passando por avaliação do MEC e detalhamento dos pontos fracos e melhorias a 

serem realizadas. 

6.4. Todos os cursos superiores foram incentivados a participarem de outras 

avaliações externas, tais como: Guia Quero Estadão da Faculdade. Os resultados 

obtidos serviram como base para avaliações futuras e pontos de melhorias. 

6.5. Feito trabalho de acompanhamento dos indicadores educacionais da Instituição 

que envolvem a modalidade de Educação a Distância, buscando aprimorar os 

processos e obter melhores resultados nas avaliações internas e externas. Por 

exemplo, em 2020, o IFSul passou por recredenciamento institucional externo da 

modalidade de Educação a Distância ampliando o seu conceito para 4. 

7 - Acompanhar Egressos, como uma das formas de verificação da qualidade 

de ensino e realinhamentos nos Projetos Pedagógicos de Cursos.

7.1 - Criação do programa de um curso FIC Introdução ao Mundo Científico do Edital 

conjunto PROEX/PROPESP n° 01/2019 para cursos FIC para egressas/os, 

possibilitando a continuidade em ações de extensão e projetos de pesquisa.

7.2 - Construção da Política de Acompanhamento de Egressas/os. 

7.3 – Consolidação do 1º Relatório do Acompanhamento de Egressas/os.

7.4 - Em construção o 2º Relatório do Acompanhamento de Egressas/os.

7.5 - Retomada da Dimensão de Extensão - Visitas Gerenciais. 

7.6 - Regulamento do Programa de Aprendizagem + Manual. 

7.7 - Todos os cursos da área de tecnologia e de engenharias estão passando por 

um processo de revisão e de atualização dos PPCs. As principais mudanças são 

referentes ao perfil de egressas/os, métodos de acompanhamento e metodologias 

de ensino e aprendizagem. 

8 - Reavaliar a utilização do Q-acadêmico.
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sistema SUAP-Edu. Atualmente contamos com a completa implantação e operação 

do módulo Ensino do SUAP em 11 (onze) Câmpus (incluindo o Centro de 

Referência), restando ainda 04 (quatro) em processo: Passo Fundo, Pelotas, 

Pelotas-Visconde da Graça e Sapucaia do Sul. No momento o andamento do 

processo de implantação está em reavaliação, considerando a realidade da 

pandemia do Covid-19 (adoção das APNP) e dos ajustes necessários no sistema 

para o pleno atendimento das necessidades da área de registros acadêmicos e da 

gestão de ensino. 

8.2 - Implantação do SUAP-EDU na pós-graduação.

8.3 - Implantação do sistema acadêmico SUAP-EDU – 9 Câmpus já estão 100% com 

o SUAP-EDU e todos os Câmpus já possuem pelo menos 1 curso migrado para o 

SUAP-EDU, reduzindo custos com a contratação de software de terceiros e com 

contrato de manutenção de softwares.

9 - Repensar o ensino integrado em todo o IFSul, com a participação de 

servidores e estudantes no processo.

9.1 - Discussão e adoção de estratégias durante os seminários itinerantes, para 

estimular reflexões sobre fortalecimento e defesa do ensino médio integrado (I, II e 

III), realizados em parceria com o Sinasefe, nos Câmpus Pelotas, Sapucaia do Sul e 

Camaquã. 

10 - Promover ofertas de cursos presenciais e a distância de preparação ao 

processo seletivo do IFSul, como forma de qualificar os candidatos e  

deixando-os mais aptos às necessidades dos cursos pretendidos.

10.1 - Aprovação e registro, como ação de extensão, de cursos de preparação ao 

Processo Seletivo do IFSul e ENEM, em vários Câmpus do IFSul, selecionados em 

Editais de Fluxo Contínuo e de Fomento. 

10.2 - Implantação  do primeiro curso presencial institucional preparatório para 

ingresso no IFSul ao ensino médio integrado, com suporte técnico ao curso para 

gravação de aulas. 
10.3  Implantação e realização do primeiro curso preparatório  institucional online
pelo YouTube para toda a comunidade do IFSul e externa, com suporte técnico 
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realização da Prova do Enem (2020/2021). 

11 - Criar projeto institucional para divulgação e apresentação dos cursos 

ofertados pelo IFSul, em consonância com as várias ações já desenvolvidas 

pelos Câmpus, onde poderão constar projetos como, por exemplo: Feira de 

Profissões, Visitação de Escolas e comunidades atendidas, entre outras.

11.1 - Criação do programa de Capacitação On-line da PROPESP. 

11.2 - Realização do programa “ ”, além de vários projetos IFSul Mostra a sua cara

aprovados e registrados, por meio de editais da PROEX, de realização de Feiras, 

Seminários, Workshop e Eventos, para receber as comunidades da área de atuação 

de cada Câmpus.

11.3 - Desenvolvimento de uma Plataforma para a apresentação dos Cursos de 

Curta Duração do tipo FICs MOOCs do IFSul. Essa plataforma, chamada de Mundi, 

apresenta um catálogo com vídeos e informações de cada um dos cursos ofertados, 

tanto para a comunidade interna quanto para a externa. 

11.4 Desenvolvimento, no último ano, de novos visuais para os PPCs dos cursos 

superiores com mais atratividade e interação, proporcionando a/ao estudante um 

maior interesse. 

12 - Apresentar um catálogo de cursos atrativos para que os estudantes 

possam entender melhor a proposta de cada curso, utilizando, por exemplo, 

vídeos e animações.

12.1 - Dialogando sobre Pesquisa nos Câmpus mostra como cada estudante pode 

acessar a Pesquisa.

12.2. Cursos de Capacitação MOOCs Moodle para capacitar docentes, discentes, 

professoras/es mediadoras/es na utilização da ferramenta AVA MOODLE.

12.3 Cursos de Capacitação em Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais para 

capacitar servidoras/es internos e externos para a  utilização de metodologias que 

auxiliem a prática pedagógica, principalmente durante o período de APNPs 
12.4. Realização de capacitações para os projetos de ensino, elaboração de 
tutoriais para facilitar a submissão de projetos de ensino e implantação no SUAP-
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bem como realizadas capacitações sobre o módulo do ensino e atividades 

estudantis com as/os servidoras/es do DEGAE e DEPEI com o IFRO, para o 

conhecimento e possível utilização do sistema SUAP-Edu pela assistência 

estudantil e ações inclusivas. 

 

13 - Pensar a evasão e retenção no sentido do ser humano e não apenas como 

números.

13.1 -  Edital PROEX-PROPESP do curso FIC  Introdução ao mundo científico. 

13.2 - Edital indutivo da PROPESP visa atender demandas das Pró-reitorias e 

diretorias sistêmicas do IFSul por meio do desenvolvimento de pesquisa aplicada 

por pesquisadoras/es e estudantes da instituição. O Edital é da PROPESP e atende 

as demandas da PROEN, PROEX, PROPESP referentes à permanência e êxito, 

para entender os motivos que levam à evasão e retenção. 

13.3 - Os recursos financeiros oriundos do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) foram utilizados no custeio das seguintes ações de AE previstas 

na PAE-IFSul:

● Auxílio Alimentação – na forma de bolsa no valor de R$ 200,00 pelo período 

de 10 meses;

● Auxílio Moradia – na forma de bolsa no valor de R$ 300,00 mensais pelo 

período de 12 meses;

● Auxílio Transporte – na forma de  bolsa, vale transporte ou recarga de 

cartão eletrônico durante o período letivo;

● Bolsa Única: pagamento de bolsa no valor de R$ 200,00 por 11 meses, até 

que exista orçamento suficiente para atender todas as solicitações dessas/es 

estudantes ou que a Política de Assistência Estudantil seja revista;

● Auxílio Material Escolar – Bolsa sem valor estipulado, paga a estudantes 

quando há sobra de orçamento no mês de dezembro, rateada entre o total de 

beneficiários;

● Auxílio Emergencial – Sem valor estipulado, pago a estudantes em extrema 

situação de vulnerabilidade social, por solicitação de responsáveis pela assistência 

estudantil nos Câmpus;
● Auxílio Emergencial Temporário – na forma de bolsa no valor de R$ 200,00 que 
seria pago pelo período de três meses, mas que foi estendida pela 
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estivermos com suspensão das atividades presenciais;

● Auxílio Conectividade: bolsa no valor de R$ 200, 00 mensais, para 

atendimento a estudantes que necessitam de internet e  não tenham na sua 

residência; os chips da Oi ou da Claro são ofertados pelo Projeto Estudantes 

Conectados, do Governo Federal;

● Auxílio Equipamento: bolsa no valor de R$ 1500,00 para a/o estudante 

adquirir computador do tipo notebook ou desktop, a fim de realizar as atividades 

pedagógicas não presenciais - auxílio disponibilizado em 2020 em virtude da 

pandemia;

● Auxílio Conserto ou Acessório: bolsa no valor de R$ 200,00 para a/o 

estudante consertar seu computador ou algum acessório que necessite para o 

computador - auxílio disponibilizado em 2020 em virtude da pandemia.

No ano de 2018, a reitoria complementou com seu custeio o orçamento da AE em R$ 

1.516.799,81 para que o recurso da assistência permanecesse o mesmo do ano 

anterior no atendimento a estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica (R$ 10.623.051,00).

13.4 - Desenvolvimento do Programa Institucional de Prevenção ao Uso Indevido de 

Álcool, Tabaco e Outras Drogas (ATOD) - Capacitação a servidoras/es da Reitoria, 

Câmpus Pelotas-Visconde da Graça e Câmpus Pelotas; formação da equipe central 

e dos Câmpus para o desenvolvimento das ações de acordo com as especificidades 

de cada local.

13.5 - Elaboração das Diretrizes sobre Risco de Suicídio e Automutilação para 

equipes de saúde e de apoio do IFSul - a equipe de servidoras/es da Reitoria, 

Câmpus Camaquã, Câmpus Pelotas e Câmpus Pelotas-Visconde da Graça estudou 

a temática e elaborou diretrizes de atuação nesses casos, para embasar as 

intervenções dos profissionais do Instituto; será realizada divulgação e capacitação 

no corrente ano.

13.6 - Atendimento online multiprofissional a estudantes e servidoras/es, em virtude 

da pandemia, iniciando-se o acompanhamento de forma remota, com a suspensão 

de atividades presenciais. 
13.7 - Distribuição de cestas básicas com recurso proveniente do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de custeio da Reitoria para atender as 
situações de vulnerabilidade social agravadas em função da pandemia
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14.1 - Criação do Projeto Arquitetônico do Escritório de Projetos  do IFSul, situado no 

Pelotas Parque Tecnológico (PPT). 

14.2 - Participação do projeto Parque Ativo do PPT por meio dos editais.

14.3 - Criação da Jornada Empreendedora em parceria da PROPESP / PROEX e 

Câmpus Pelotas.

14.4 - Construção e criação do Regulamento das Empresas Juniores, que permitiu a 

Criação da 1º Empresa Júnior do IFSul no Câmpus Pelotas (Eng. Química).

14.5 - Construção do Regulamento da Rede de Incubadoras do IFSul + Manual que 

deu origem à criação da Rede de Incubadoras do Instituto (Reincsul). Foi instituída a 

partir da Resolução 070/2019, aprovada pelo Conselho Superior, buscando 

oportunizar o suporte e o estímulo ao desenvolvimento de empreendimentos às 

comunidades interna e externa de cada região em que os Câmpus do IFSul se 

localizam. O estabelecimento da Reincsul foi o passo inicial para que unidades 

incubadoras possam ser criadas no âmbito do IFSul, efetivando esse espaço 

necessário para a promoção de uma cultura institucional voltada ao 

empreendedorismo e à inovação. A Reincsul poderá atuar com empreendimentos 

de base tecnológica, de base tradicional, econômicos solidários e culturais, a partir 

de suas unidades incubadoras. No planejamento para a criação dessas unidades, 

os Câmpus do IFSul devem levar em consideração suas áreas de atuação e sua 

vocação científica e tecnológica, para que, de fato, a ação possa contribuir no 

desenvolvimento das potencialidades já existentes. O Edital de Fluxo Contínuo e de 

Fomento para criação de Unidades Incubadoras foi lançado pelas Pró-reitorias e 

permitiu a inscrição e criação da primeira Incubadora no IFSul, que está situada no 

Câmpus Pelotas. 

14.6 - Instalação do IFSul no Pelotas Parque Tecnológico - Desenvolvimento de 

projetos junto a empreendimentos residentes ou vinculados ao Pelotas Parque 

Tecnológico. 

14.7 Organização e realização de ações, em parceria com o SEBRAE, objetivando 

desenvolver a cultura do empreendedorismo e da inovação, em áreas compatíveis 

com a atuação de ensino, pesquisa e extensão da instituição:

● Curso Inovação e Empreendedorismo (Câmpus Pelotas e CaVG).
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● Eventos virtuais, com a participação de estudantes e servidores:

Programa Carreiras;

Crie o Impossível; 

Conexão Pampa Gaúcho;

1ª Jornada Empreendedora do IFSul;

Conexão UP;

Movimenta – Semana Global do Empreendedorismo.

14.8 - Oferta do curso MOOC de Empreendedorismo para toda a comunidade. 

14.9 - Oferta do Curso FIC Gestor de Microempresa para toda a comunidade. 

14.10 - Os cursos FIC dos Eixos Gestão e Negócios contemplam a disciplina de 

Empreendedorismo. 

14.11 – Foi criado um GT com representantes das 5 Pró-reitorias e a DDI, 

juntamente com os colegas representantes de extensão, pesquisa e inovação dos 

Câmpus do IFSul para a discussão e composição da minuta da política de inovação, 

que traz as exigências do marco legal sobre pesquisa, Inovação, extensão 

tecnológica e empreendedorismo.

15 - Incentivar o uso de estratégias de aprendizagem que contextualizem o dia 

a dia dos estudantes.

15.1 - Desenvolvimento do Programa “Atendimento Educacional Especializado: 

Potencializando as Ações dos Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNEs) nos Câmpus do IFSUL”, por meio do Edital PROEN 53/2020, 

que trata da contratação de Colaboradores em AEE para acompanhamento a 

Estudantes com necessidades específicas nas APNP. 
15.2 Criação de Grupos de Trabalho (GT) com os Núcleos:  Núcleo de Apoio às 
Pessoas com necessidades Específicas (NAPNE), Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas (NEABI) e Núcleo de Gênero e Diversidade (NUGED) 
junto ao Departamento de Educação Inclusiva (DEPEI) para estudos, ações e 
pesquisas em suas especificidades
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necessidades específicas, com realização de palestras e estudos de caso junto aos 

colegiados e NAPNEs dos Câmpus. 

15.4 Elaboração do Título VIII das Diretrizes Educacionais para as APNP, que trata 

de estudantes com necessidades específicas, construída no coletivo do DEPEI/GT 

dos NAPNEs.

16 - Criar projetos que incentivem os estudantes a permanecerem mais tempo 

dentro do IFSul.

16.1 - Passamos para até 3, o número de estudantes bolsistas e para 4 o de 

estudantes voluntárias/os, com a possibilidade de justificar a necessidade de um 

número maior, objetivando envolver mais estudantes em ações de extensão e 

cultura.

16.2 - Estudantes passaram a ser proponentes das ações de extensão e cultura.

16.3 – Apoio à participação de estudantes nos eventos locais, regionais e nacionais, 

tais como  JIFs  (Jogos dos Institutos Federais) regional e estadual, SEURS já 

(Seminário de Extensão Universitária), Mostra de Produção do IFSul, entre outros.
16.4 - I Torneio Sul-brasileiro de LoL (League of Legends) da Rede Federal (parceria 
IFPR).

17 - Criar Olimpíadas do Conhecimento, por área, como forma de incentivar a 

busca do aperfeiçoamento do conhecimento.

17.1 -  Realização do 1ª Hackathon On-line com premiação de Bolsas para 

estudantes durante o período de pandemia. 

17.2 - Realizado “Envolve IFSul”, atividade extracurricular para que estudantes 

dos diversos Câmpus do IFSul possam exercitar a reflexão crítica e ampliar o 

debate acerca de situações do cotidiano, compartilhando ideias construídas em 

grupo.
17.3 – Vários Câmpus participaram de diferentes Olimpíadas de Conhecimento e 
de Competições Esportivas, em muitos casos com recursos oriundos de Editais 
de Projetos de Ensino com fomento, e outros, através de Projetos de Ensino de 
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esportivos, com Professoras/es coordenadoras/es e estudantes bolsistas 

voluntárias/os ou colaboradoras/es.

   

18 - Lançar edital de financiamento para projetos de ensino.

18.1 - Foi implantado em 2018 o primeiro edital de projetos de ensino com fomento 

para estudantes e coordenadoras/es de projetos (edital 14/2018, edital 19/2019 e 

edital 50 e 56/2020). 

18.2. Foi implantado em 2020 edital de projeto de ensino colaborador/a externo/a, 

para criação do programa de atendimento educacional especializado e projetos 

agroecológicos para o Centro de Referência em Educação Profissional e 

Tecnológica. 

19 - Apoiar programas de incentivo para a realização de projetos de Extensão 

com efetiva participação dos estudantes.

19.1 - Passamos para até 3, o número de estudantes bolsistas e para 4 o de 

estudantes voluntários, com a possibilidade de justificar a necessidade de um 

número maior, objetivando envolver mais estudantes em ações de extensão e 

cultura.

19.2 - Estudantes passaram a ser proponentes das ações de extensão e cultura.

19.3 - Apoio à participação de estudantes nos eventos locais, regionais e nacionais, 

tais como  JIFs regional e estadual, SEURS- Seminário de Extensão Universitária, 

Mostra de Produção do IFSul, entre outros.

19.4 - I Torneio Sul-brasileiro de LoL da Rede Federal (parceria IFPR). 

20 - Aumentar as parcerias com o mundo do trabalho, para facilitar o 

encaminhamento dos egressos.

20.1 - Realização de visitas gerenciais junto a empresas, com o objetivo de  

prospecção de oportunidades com o mundo do trabalho para estudantes e 

egressas/os do IFSul, bem como a efetivação da parceria interinstitucional.
20. 2 - Regulamentação do Programa Aprendizagem, que objetiva a preparação e 
inserção de adolescentes, jovens e pessoas com deficiência no mundo do 



Dialogando sempre!

Reitor

Flavioreitorflavioreitor.com.br

P
ro

p
o

st
a

s 
cu

m
p

ri
d

a
s trabalho, por meio  de atividades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de 

complexidade progressiva, desenvolvidas no ambiente de trabalho, realizadas por 

meio de programas e cursos de aprendizagem profissional, sob a orientação e a 

responsabilidade de entidades qualificadas. 

21 - Incentivar projetos que beneficiem as comunidades onde estamos 

inseridos, com a execução pelos próprios estudantes do IFSul, como forma de 

retorno à sociedade que nos mantém.

21.1  - Passamos para até 3, o número de estudantes bolsistas e para 4 o de 

estudantes voluntários, com a possibilidade de justificar a necessidade de um 

número maior, objetivando envolver mais estudantes em ações de extensão e 

cultura.

21.2 - Estudantes passaram a ser proponentes das ações de extensão e cultura.

21.3 - Apoio à participação de estudantes nos eventos locais, regionais e nacionais, 

tais como  JIFs regional e estadual, SEURS- Seminário de Extensão Universitária, 

Mostra de Produção do IFSul, entre outros.
21.4 - I Torneio Sul-brasileiro de LoL da Rede Federal (parceria IFPR).

22 - Incentivar a criação, de pelo menos um grupo de pesquisa, em cada 

Câmpus do IFSul, e credenciá-lo na CNPq. Nos Câmpus que já tiverem grupos 

formalizados apoiar a sua consolidação.

22.1 - Incentivada a criação e manutenção de grupos de pesquisa do IFSul durante o 

Dialogando sobre pesquisa nos Câmpus, apresentando o funcionamento da 

pesquisa no IFSul.

23 - Apoiar a participação dos grupos de pesquisa em editais de financiamento 

externos da Instituição.

23.1 - Edital Fapergs e Institutos Federais Gaúchos, que investiu 1,8 milhão de reais 

com recursos dos institutos federais e da Fapergs.
23.2 - A Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação do Instituto Federal 
Sul-rio-grandense tornou público o Processo Seletivo Simplificado para a seleção 
de proposta para submissão de projetos para criação de laboratórios de 
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SETEC/MEC - Apoio à criação dos laboratórios IFMaker na Rede Federal de 

Educação Profissional Científica e Tecnológica, publicado no DOU nº 96  de 

21/05/2020, convidando os Câmpus do IFSul a participarem.

23.3 - A Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (PROPESP) e a Pró-

reitora de Extensão e Cultura (PROEX) do Instituto Federal Sul-rio-grandense 

tornaram público o edital para apoio ao empreendedorismo inovador com foco na 

economia 4. 4.0, que terá fomento da SETEC/MEC, através da Chamada Pública do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) - Edital 

05/2020.

23.4 - A Pró-reitoria Pesquisa, Inovação e Pró-graduação (PROPESP), a Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) e a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 

tornaram pública a chamada  interna  para  apoio  à  implementação  das  Oficinas  

4.0  à  SETEC/MEC,  através  da Chamada Pública do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) -  Edital 2/2020 - Apoio à 

implementação das Oficinas 4.0, nos termos aqui estabelecidos.

23.5 - Edital Conif - O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), considerando a 

Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 

2020, tornou público o Edital para seleção de projetos de Pesquisa e/ou Extensão 

que objetivem o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus – 

SARS-CoV-2, tendo o IFsul sido contemplado com 425 mil reais

23.6 - A Propesp ajudou os Câmpus a submeterem projetos para o Edital do FUNDO 

DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS que somam o valor acima de 24 milhões.  

(https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/selecao-em-

andamento).

23.7 - O IFSul participou do Edital do Pelotas Parque tecnológico intitulado “Parque 

ativo”.

23.8 - Edital da Justiça Federal para investimento de 38 mil reais destinados à 

compra de pequenos equipamentos.

24 - Incentivar parcerias com Institutos/Universidades/Centros de Pesquisa, 

em especial aqueles no entorno geográfico de cada Câmpus, buscando a 

união de forças para gerar “Vales do Conhecimento”.
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unidades do IFSul como área de abrangência. 

24.2. Parceria com a UFPel no “Forum Social de Extensão nas comunidades de 

Pelotas”. 

24.3. Parceria com a UFPel e AZONASUL na oferta de “Curso do Cuidador de   

Idosos”. 

25 - Motivar a utilização da Educação a Distância como forma de oferta de 

cursos institucionais, independentes de financiamentos externos.

25.1 - Realizada a otimização dos financiamentos externos, ofertando mais vagas 

além dos números pactuados, criando assim as ofertas por esforço próprio: 

Oferta dos FICs  Vagas Pactuadas  Esforço Próprio  

1ª Oferta (2020/1)  8300  20093  

1ª Oferta (2020/2)  4999  33209  

 
Oferta Formação 

Pedagógica EaD UAB  
Vagas Pactuadas  Esforço Próprio  

2018 -2021  510 96 

 
25.2 Desenvolvida a Plataforma Mundi do IFSul, visando levar o conhecimento a 

toda comunidade acadêmica e externa, de forma totalmente gratuita, com cursos 

100% online, permitindo flexibilidade para estudar onde e quando o aluno quiser. 

25.3 - Expansão da oferta de cursos MOOCs para a comunidade externa. 

25.4 – Utilização da Educação a Distância como ferramenta de apoio à Educação 

Presencial.
25.5 - Suporte Técnico da CPTE para aos 14 Câmpus do IFSul e Centro de 
Referência para a realização de atividades síncronas e assíncronas apoiadas 
pelas tecnologias digitais antes e pós-pandemia
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do Ambiente Virtual Moodle que atenda melhor às necessidades dos Câmpus do 

IFSul. 

27 - Implementar a utilização de novas tecnologias educacionais no processo 

de ensino.

27.1 - Contratação do Google for Education. 

27.2 - Parceria do IFSul com os serviços da Microsoft para todos os servidores.

27.3 - Instalação do Moodle via RNP.

27.4 - Capacitação da WCONF (webconferência).

27.5 - Capacitação da utilização do Stream Yard. 

27.6 - Capacitações dos MOOCs Moodle. 

27.7 - Capacitação em Metodologias Ativas. 

27.8 - Desenvolvimento da Plataforma Mundi. 

27.9 - Atendimento Educacional Especializado.

27.10 -Curso de heteroidentificação. 

27.11 - Parceria com a Microsoft, para uso da plataforma educacional - Office 365 

Education – que permite a toda comunidade acadêmica do IFSul ter acesso ao 

pacote de softwares do Microsoft Office 365:

 Utilização gratuita dos programas contidos no Office 365 online (Word, Excel, 

Powerpoint e OneNote);

 Espaço para armazenamento de documentos eletrônicos, em “nuvem”, com a 

quantidade de 1 TB (terabyte) de memória, na ferramenta OneDrive

 Acesso ao aplicativo Office Lens (disponível para smartphones) para 

digitalização de documentos e armazenamento no OneDrive;

 Possibilidade também de elaborar formulários online, através do recurso 

Forms, ferramenta semelhante ao “SurveyMonkey”;

 Ferramentas para planejamento de projetos e acompanhamentos de 

execução de tarefas - Microsoft Planner e Microsoft Tarefas;

 Canal de Videoconferência empresarial, para até 250 pessoas 

simultaneamente MS Teams; DTI.
27.12 - Adesão ao Google Workspace For Educationn - plataforma educacional 
colaborativa que disponibiliza a servidoras/es e estudantes ferramentas 
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as/os estudantes. Essa plataforma engloba ferramentas como:

 Gmail - Email institucional para servidoras/es e estudantes;

 Google Classroom;

 Google Sites;

 Google Docs;

 Google Planilhas;

 Google Slides;

 Google Drive DTI.

27.13 - Capacitação das/os docentes em tecnologias educacionais – Google For 

Education/ Mconf.

# EIXO II – VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES E ESTUDANTES

28 - Criar um sentimento de bem querer pelo IFSul, como Instituição que pode 

e deve transformar vidas.

28.1 - Realização do “Conversando sobre Extensão” com o objetivo apresentar o 

que é, realmente, fazer extensão, a sua importância na transformação de vida da 

sociedade e espaço formativo para o aprendizado de estudantes.

28.2 - Criação da Política de Extensão e Cultura do IFSul, permitindo a participação 

de TAEs e docentes como proponentes de ações.

28.3 – Promoção de palestra com os Caçadores de Bons Exemplos, com o tema 

"Como duas perguntas podem mudar o mundo". A palestra, além de presencial, foi 

transmitida pelo canal do IFSul, no Youtube, oportunizando que todas as pessoas 

interessadas, que não puderam comparecer presencialmente, pudessem assistir. A 

temática, dentre outras abordagens, demonstrou a oportunidade que cada 

trabalhador/a da Educação possui em suas mãos, no sentido de ajudar a 

transformar vidas, por meio da dedicação no exercício de suas atividades.

29 - Propiciar um sentimento de pertença e protagonismo de servidores e 

estudantes ao IFSul, chamando-os a participar mais ativamente dos rumos da 

Instituição.
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comunidade do IFSul na construção do planejamento institucional, bem como das 

normas e regulamentos. Exemplos dessa prática são a construção do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, do Regulamento para Afastamento de Técnicos-

administrativos em Educação, que foram amplamente discutidos pela comunidade e 

posteriormente aprovados pelo Conselho Superior.

29.2 -  Criação de Grupos de Trabalho (GT) com os Núcleos:  Núcleo de Apoio às 

Pessoas com necessidades Específicas (NAPNE), Núcleo de Estudos Afro-

brasileiros e Indígenas (NEABI) e Núcleo de Gênero e Diversidade (NUGED) junto 

ao Departamento de Educação Inclusiva (DEPEI) para estudos, ações e pesquisas 

em suas especificidades, como também auxiliando na tomada de decisões de temas 

pertinentes às suas especificidades.

29.3 - Atualização de documentos institucionais referentes aos núcleos: NAPNE, 

NEABI e NUGED, com os GTs desses núcleos. 

29.4 - Avaliação contínua das Comissões de Heteroidentificação por representantes 

das Comissões de Heteroidentificação dos Câmpus e o DEPEI, em cada processo 

seletivo. 

29.5 - Inclusão na CAMEX de representante da Reitoria, com objetivo de valorizar a 

importância de TAEs junto às ações de extensão e cultura realizadas no IFSul, bem 

como nas discussões e definições das políticas de extensão e cultura.

30 - Organizar um acolhimento Institucional a novos estudantes e servidores 

em parceria com os Câmpus.

30.1 - Assessoramento do DEPEI junto aos colegiados e NAPNEs dos Câmpus

nos processos inclusivos de estudantes com necessidades específicas, com 

realização de palestras e estudos de caso. 

30.2 - Acolhimento e capacitação a novas/os servidoras/es que venham a atuar na 

AE.
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de graduação do Câmpus Pelotas, em parceria com o Setor de Saúde e a 

Coordenadoria de Assistência Estudantil do Câmpus.

30.4 - Projeto de extensão Cuidando do Cuidador, ministrando aulas de capacitação 

inicial e continuada a cuidadoras/es das casas de abrigo da prefeitura de Pelotas.

31 - Estimular campanhas de cuidados com a saúde física e mental de 

estudantes e servidores.

31.1 - O NASS/PROGEP publicou várias reportagens, por meio da CCS, em alusão 

ao Setembro Amarelo, ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, além de reportagens 

relativas à alimentação saudável. Com relação aos cuidados com a Saúde Mental, o 

projeto "Cuca Fresca" realizou várias palestras direcionadas aos cargos de chefia, 

no Câmpus Pelotas, no CaVG e na Reitoria. Além disso, no ano de 2018 foram 

promovidas várias palestras para tratar da prevenção ao suicídio, cuja ação foi 

articulada entre o NASS/PROGEP e o DEGAE/PROEN, com apoio e colaboração 

de psicólogas de diversos Câmpus.

31.2 - Realização de palestra com o tema: “A importância da fisioterapia pélvica na 

saúde do idoso”. Essa ação foi desenvolvida na Reitoria, em parceria com a UFPeL e 

o Conselho Municipal do Idoso, abrangendo a comunidade interna e externa do 

Instituto.

32 - Capacitar servidores novos, apresentando a estrutura de funcionamento 

do IFSul, assim como seus direitos e deveres.

32.1 - O Curso de Iniciação ao Serviço Público possui dois módulos concluídos, 

esperando apenas a disponibilização da plataforma MOOC para que seja 

efetivamente ofertado aos novos servidores e às novas servidoras.

33 - Criar programa de preparação para a aposentadoria de servidores.

33.1 – Servidoras/es aposentadas/os que contribuem com os programas de pós-

graduação podem participar dos editais de fomento da PROPESP desde 2018
33.2 -  O programa de preparação para a aposentadoria de servidoras/es estava 
previsto para ser ofertado no ano de 2020. No entanto, as novidades trazidas 
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COVID-19, acabaram por inviabilizar sua realização, em especial, pelas limitações 

enfrentadas no exercício do trabalho remoto.

34 - Incentivar o protagonismo do estudante na própria construção do 

conhecimento.

34.1 - Passamos para até 3, o número de estudantes bolsistas e para 4 o de 

estudantes voluntárias/os, com a possibilidade de justificar a necessidade de um 

número maior, objetivando envolver mais estudantes em ações de extensão e 

cultura.

34. 2 - Estudantes passaram a ser proponentes das ações de extensão e cultura.

34.5 – Criação da Plataforma Mundi, com cursos autoinstrucionais, para que as 

comunidades interna e externa do IFSul possam aprimorar conhecimento em 

determinadas áreas, sendo protagonistas no processo de ensino e de 

aprendizagem .

35 - Incentivar e apoiar a participação cidadã dos estudantes, em especial nas 

diversas formas de representação, como Grêmios Estudantis, Centros 

Acadêmicos, Conselhos, Grupos de Estudo, entre outros.

35.1 - Realização do 1ª encontro de representações estudantis.

35.2 - Criação de grupo de Whats dos representantes estudantis com o reitor.

35.3 - A PROEN promoveu  com estudantes do IFSul para explicar os lives

procedimentos para participação nos editais da Política de Inclusão digital e Auxílio 

Conectividade e também para explicar sobre os procedimentos de prestação de 

contas.

36 - Criar oficinas de aprendizagem/reflexão de metodologias de ensino.

36.1 - Foi desenvolvida a Capacitação em Metodologias Ativas e Tecnologias Ativas 

e o I Encontro de Tecnologias Educacionais e EaD do IFSul, realizado no final de 

2017 .
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37.1 - Criada a Política Emergencial de Inclusão Digital (PEID) com uma série de 

benefícios, como as cestas básicas e o auxílio emergencial temporário:

 Câmpus  Número de 
chips 

(Alunos 
conectados)  

Auxílio 
Conectividade  

R$200,00 

Auxílio 
Conectividade  

R$ 50,00  

Auxílio 
Equipamento  

R$ 1500,00  

Auxílio 
Acessório 
/Conserto  
R$200,00  

Câmpus  Avançado Jaguarão  15 5 15 72 10 

Câmpus  Avançado Novo Hamburgo  6 1 0 19 3 

Câmpus  Bagé 9 4 10 137 16 

Câmpus  Camaquã  13 7 13 57 7 

Câmpus  Charqueadas  42 4 4 172 35 

Câmpus  Gravataí  15 1 15 46 7 

Câmpus  Lajeado 8 3 3 42 5 

Câmpus  Passo Fundo  8 2 0 35 11 

Câmpus  Pelotas  203 51 203 644 172 

Câmpus  Pelotas-Visconde da Graça  60 48 0 270 64 

Câmpus  Santana do Livramento  16 5 16 90 5 

Câmpus  Sapiranga  1 1 0 88 15 

Câmpus  Sapucaia do Sul  88 10 88 248 67 

Câmpus  Venâncio Aires  14 3 14 71 10 

Centro de Referência / Curso de 
Agroecologia  

3 20 3 23 0 

TOTAL 501 166 384 2014 427 

 37.2 - Aumento das reuniões da assistência estudantil principalmente da Câmara de Assistência 

Estudantil.

37.3 -   Criada a escuta sensível, atendimento psicológico a estudantes.

37.4 - Colocação de recursos próprios da instituição junto à assistência estudantil, quando houve 

necessidade.
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contra meninas e mulheres.

37.6 - Capacitação do projeto de prevenção de uso abusivo de álcool, tabaco e 

outras drogas.

# EIXO III – INTEGRAÇÃO

38 - Criar o programa “IFSul de Portas Abertas”, para receber as comunidades 

da área de atuação de cada Câmpus, assim como familiares de servidores e 

estudantes.

38.1 - Além da realização do programa “IFSul mostra sua cara”, foram aprovados 

projetos, através de editais da PROEX, de realização de Feiras, Seminários, 

Workshop e Eventos para receber as comunidades da área de atuação de cada 

Câmpus.

39 - Incentivar parcerias entre instituições públicas e órgãos representativos 

das áreas de abrangência do IFSul.

39.1 - Representações pela PROEX:

● Conselho Municipal do Idoso;

● Conselho Municipal da Mulher;

● Conselho Municipal de Cultura;

● CONSAD – Pelotas Parque Tecnológico (PROPESP E PROEX);

● CONSSEDI – (PROPESP E PROEX);

● APLs – Saúde;

● Alimentos;                                          

● COREDE-Sul (PROEX E AR);

● Conselho Estadual do Idoso;

● Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional – AL;

● APAC Pelotas – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados;

● Parceria com a UFPel no Fórum Social de Extensão nas comunidades de 

Pelotas;

● Parceria com a UFPel e AZONASUL na oferta de Curso de Cuidador de 

Idosos;

● Ações do Bem – Curso Cuidando do Cuidador em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Pelotas;.
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39.2. O IFSul firmou convênios com FAIFSul, para o desenvolvimento dos seguintes 

projetos:

● Projeto SCREAM – sistema de criação de RPGS educacionais 

multiplataforma (CAPES).

● Execução do “Termo de Execução Descentralizada TED 07/2020, 

firmado junto ao Ministério do Turismo”.

● Curso de Português como Língua Adicional – PLA: “Projeto para 

adequação do conteúdo, mídias, atividades e comandos/instruções 

para as línguas inglesa e francesa”.

● Projeto “ Repositório de objetos educacionais para Rede EPT - 

PROEDU fase 3”.

● Projeto “Educação de jovens e adultos integrada à educação 

profissional”.

40 - Incentivar encontros, oficinas, grupos temáticos e atividade culturais, 

como forma de integração e valorização das potencialidades da comunidade 

acadêmica, abrindo espaços para a diversidade existente em nossa 

Instituição.

40.1 - Criação dos Núcleos de Cultura nos Câmpus.

40.2 - Criação da Galeria de Cultura do IFSul.

40.3 – Ampliação das áreas de atuação dos Editais de Cultura criando os editais:

●  I Concurso Literário e Fotográfico na Temática da Diversidade Cultural

● I Concurso Cultural do IFSul (ensaio, desenho ou fotografia).

● Edital de Fomento à Arte e Cultura (durante a pandemia, com fomento de 

participação de artistas locais, junto as ações dos Núcleos de Cultura dos 

Câmpus).

41 - Promover campanhas unificadas do IFSul, como por exemplo: IFSul limpo 

é o que ninguém suja, Valorização e Respeito ao Ser Humano, entre outros.

41.1 - Continuidade dos Seminários de Direitos humanos. 
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campanha virtual junto à comunidade na semana do meio ambiente, durante a 

pandemia. 

41.3 - Criação do Programa IFSul em 1 minuto, o qual apresenta à comunidade 

semanalmente as principais ações dos Câmpus e da reitoria.

41.4 - Valorização das datas comemorativas, com postagem na página e nas redes 

sociais.

42 - Incentivar a criação de fóruns por área do conhecimento no ensino, 

pesquisa, extensão e gestão.

42.1 - Na área da Administração foram criados grupos temáticos, como por exemplo, 

o grupo de licitações, grupo de contratos, grupo de patrimônio e almoxarifado, grupo 

da contabilidade, etc.

42.2 - Criação do I Encontro de oficinas de linguagens e códigos. 

42.3 - I Encontro de Pesquisa Institucional e Registros Acadêmicos. 

42.4 - I Encontro de avaliação da Educação Superior. 

42.5 - Webinar do EJA-EPT. 

42.6 - I Encontro dos professores de Artes.

42.7 - I Encontro de professores de Informática do IFSul.

42.8 - Encontros das Bibliotecas  do IFSUL.

42.9 - Encontro de Gestão de Pessoas. 

42.10 - Ciclo de palestras para tratar da prevenção ao suicídio, cuja ação foi 

articulada entre o NASS/PROGEP e a DEGAE/PROEN, com apoio e colaboração 

de psicólogas de diversos Câmpus. 

43 - Implementar aplicativo para dispositivos móveis com informações gerais 

e ações desenvolvidas no IFSul, como mais uma forma de comunicação com a 

comunidade acadêmica.
43.1 -  Disponibilizado o SUAP EDU e Processos em dispositivos móveis
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d e  c a d a  s e r v i d o r  d o  I F S u l ,  a t r a v é s  d e  v i s i t a s  a o s 

setores/departamentos/coordenadorias, encontros de confraternização, 

palestra sobre atividades desenvolvidas, reportagens sobre as funções dos 

setores/departamentos/coordenadorias.

44.1 - Inclusão na CAMEX de representante da Reitoria com objetivo de valorizar a 

importância de TAEs junto às ações de extensão e cultura realizadas no IFSul, bem 

como nas discussões e definições das políticas de extensão e cultura.

44.2. Realização do Conversando sobre Extensão nos Câmpus e na Reitoria. 

45 - Popularizar uma identidade visual do IFSul, através de uma “grife” de 

roupas e outros materiais.

45.1 - Participação em eventos e mostra consolidando a Marca do IFSul.

45.2 - Confecção de camisetas.

45.3 - Produção de material gráfico, como: blocos, canetas, pins, pastas em L, 

adesivos e folders.

45.4 - Confecção de abrigos, calções e camisetas, para equipes esportivas 

representarem o IFSul.

45.5 - Criação de máscaras de tecido, com o logo do IFSul, que através de projeto de 

extensão visa atender as instituições ligadas à área de saúde e comunidades 

vulneráveis do entorno dos Câmpus.

 

46 - Aproveitar os potenciais de conhecimento dos servidores nos Câmpus e 

Reitoria, para execução de projetos de interesse do IFSul, como por exemplo 

nas áreas de TI, Planejamento, Obras, Gestão, entre outros.

46.1 Aumento de servidoras/es na PROPESP com o aproveitamento de 

servidoras/es da reitoria com potenciais e conhecimentos específicos que 

aumentam a capacidade da Pró-reitoria.
46.2 - Constituição da comissão temática “Perfil Institucional e Planejamento 
Estratégico” do PDI 2020-2024 por meio de edital, para oportunizar que 
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do planejamento estratégico do IFSul.

46.3 - Estruturação do Comitê Diretor do Sistema de Gestão Ambiental, conforme a 

Política de Sustentabilidade Ambiental do IFSul, composto por servidoras/es e 

discentes com conhecimento na área, valorizando a experiência dessas pessoas.

46.4 - Capacitação das equipes de TI dos Câmpus nas tecnologias de 

desenvolvimento utilizadas na construção de soluções da DTI.

46.5 - Disponibilização de ferramenta de webconferência para toda a comunidade 

acadêmica (Servidoras/es e estudantes) – MCOnf/RNP.

46.6 - Implantação do projeto Alunos Conectados – Disponibilização de internet para 

estudantes.

47 - Criar a Semana do Servidor, como forma de capacitação e integração.

47.1 – Realização da Semana da Administração, capacitando e integrando 

servidoras/es que atuam nesta área.

47.2 - Palestra com os Caçadores de Bons Exemplos, com o tema "Como duas 

perguntas podem mudar o mundo". A palestra, além de presencial, foi transmitida 

pelo canal do IFSul, no YouTube, oportunizando que todas as pessoas interessadas, 

que não puderam comparecer presencialmente, pudessem assistir. A temática, 

dentre outras abordagens, demonstrou a oportunidade que cada trabalhador/a da 

Educação possui em suas mãos, no sentido de ajudar a transformar vidas, por meio 

da dedicação no exercício de suas atividades.

47.3 – Organização de evento virtual para reunião de capacitação de registro de 

software no INPI.

47.4 - Realização do 1º Colóquio da Editora IFSul para divulgar o livro IFSul: Nossa 

História.

47.5 - Realização do evento de capacitação de servidoras/es sobre a submissão do 

Projetos por demanda dentro do SUAP.

47.6 - Visitas das Pró-reitorias e Diretorias Sistêmicas aos Câmpus.
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inseridos os Câmpus.

48.1 – Publicização das ações de extensão e cultura nos jornais locais, no site do 

IFSul, em eventos abertos a comunidades externas dos Câmpus.

48.2 – Projeto “PROJETA” no qual  a CCS vai aos 

Câmpus gravar os projetos de que estudantes participam e, após, divulgar na página 

e nas redes sociais.

48.3 - Confecção de banners, para os Câmpus fortalecerem sua visibilidade.

# EIXO IV – GESTÃO

49 - Utilizar estratégias e capacitar para a gestão de processos e projetos.

49.1 - Capacitação promovida pela PROAP sobre a Matriz CONIF para Diretoras-

gerais, Diretores-gerais e Diretoras/es de Administração.

49.2 - Reuniões anuais sobre o encerramento de exercício para servidoras/es que 

atuam nos setores de Contabilidade e Financeiro.

49.3 - No ano de 2019 foi ofertado para gestoras/es da Reitoria o "Programa de 

Desenvolvimento Contínuo de Gestores", ministrado pela empresa Centro Sul 

Brasileiro de Coaching, na intenção de capacitar gestoras/es para que estejam mais 

preparadas/os e possam melhor atender as diversas demandas institucionais, além 

melhorar a capacidade para proposição de melhorias nos diversos processos.

49.4 - Estruturação de método para mapeamento de processos que será 

incorporado em um programa de gerenciamento dos processos da instituição.

49.5 – Previsão de adoção de instrumentos de gestão de projetos para 

implementação do planejamento estratégico do PDI 2020-2024 do IFSul.

50 - Conceber a Reitoria como uma motivadora e organizadora das políticas 

institucionais.

50.1 - Inclusão na CAMEX de representante da Reitoria com objetivo de valorizar a 

importância de TAEs junto às ações de extensão e cultura realizadas no IFSul, bem 

como nas discussões e definições das políticas de extensão e cultura.
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51.1 - A PROGEP implementou no SUAP a funcionalidade "Atestado de Vínculo", 

permitindo que servidores/as, além de professoras/es substitutas/os emitam 

diretamente o seu próprio documento, sem depender da intervenção de equipes da 

Pró-reitoria.

51.2 - Para melhorar a organização e tramitação da documentação relativa ao 

ingresso de pessoas concursadas ou contratadas temporariamente, também foi 

criado o "Processo de Ingresso", cujo arquivo gerado possibilita sua inclusão no 

Assentamento Funcional Digital.

51.3 – Implementação da assinatura eletrônica nos contratos e termos aditivos de 

professoras/es substitutas/os, agilizando a tramitação e evitando a perda dos 

documentos.

51.4 – Disponibilização dos formulários da PROGEP no módulo de documentos 

eletrônicos do SUAP, eliminando a geração e tramitação de documentos físicos, 

contribuindo para a preservação do meio ambiente.

51.5 – Reestruturação do espaço da PROGEP, no portal do IFSul, em curso, na 

intenção de facilitar o acesso à informação e o detalhamento dos fluxos dos 

processos de competência da Pró-reitoria. 

51.6 – Criação do grupo de Whatsapp "Gestão de Pessoas IFSul", do qual 

participam representantes da Gestão de Pessoas dos Câmpus juntamente com 

integrantes da gestão da PROGEP, de forma que possam ter acesso rápido às 

informações e à elucidação de dúvidas que surgem nas diversas unidades do IFSul, 

agilizando a comunicação e, por consequência, a resolução das respectivas 

demandas.

51.7 - Desenvolvimento de bases de conhecimento para os processos eletrônicos 

do SUAP, orientando o passo a passo e o fluxo de tramitação desses processos no 

sistema.

51.8 - Realização semanal de câmara de ensino, para aprovação de materiais de 

cursos e discussão do processo de ensino aprendizagem.

51.9 - Implantação do PEN – Processo eletrônico nacional – Abertura e tramitação 

de processos em formato eletrônico – Redução de gastos com impressão e redução 

do tempo de tramitação de processos dentro da instituição

51.10 - Implantação do barramento para tramitação de documentos/processos entre 

órgãos.
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organização no atendimento de solicitações feitas a todas as áreas de TI da 

instituição. 

52 - Estruturar uma central de apoio às comissões internas da Instituição, 

como CPPD, CPA, Comissão de Ética e CIS.

52.1 - Disponibilizado apoio às comissões internas da instituição .

52.2 - Criado o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

52.3 - Transformado o Comitê de Ética em Experimentação Animal em Comissão de 

Ética em Uso em Animais.

53 - Criar mecanismos de diagnóstico para as atividades desenvolvidas no 

IFSul, como forma de verificar o que está indo bem e o que precisa ser 

aperfeiçoado

53.1 – Avaliação, pela AUDIN, das ações e procedimentos realizados pela PROEX, 

PROAP, PROEN. 

53.2 - Participação junto ao FORPROEXT na elaboração dos indicadores de 

Extensão da Rede Federal, a serem substituídos pelos em uso no IFSul, que não são 

eficazes.

53.3 - Revisão junto à CAMEX dos Editais de Extensão e Cultura, bem como dos 

processos de tramitação, avaliação, acompanhamento e conclusão das ações de 

extensão e cultura.

53.4 - Realização dos Fóruns de Diagnóstico Institucional em todos os Câmpus e 

reitoria, com ampla participação da comunidade acadêmica, para análise dos 

ambientes interno e externo ao IFSul e para subsidiar a elaboração do planejamento 

estratégico do PDI 2020-2024.

53.5 - Aplicação de questionário junto à comunidade externa do IFSul para coletar 

subsídios e ouvir a opinião desse público sobre a instituição, a fim de orientar a 

atuação e o planejamento institucional.

53.6 - Aproximação entre o planejamento estratégico e a Comissão Própria de 

Avaliação, para alinhamento entre avaliação institucional e planejamento.
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s 54 - Fortalecer a FAIFSUL, para  poder desempenhar seu verdadeiro papel de 

apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

54.1 - Pró-reitora de Extensão é a Presidente do Conselho Curador.

54.2 - COAEX  apoiou a construção dos editais de ações de ensino, pesquisa e 

extensão, a partir dos modelos da PROEX que foram reavaliados com base nas 

contribuições de representantes de extensão dos Câmpus e Reitoria.

54.3 - Captação de recursos junto a órgãos de fomento e parcerias externas, 

públicas e privadas, para a realização de ações de extensão e cultura pela FAIFSul.

54.4 – Participação em reuniões junto aos Câmpus, orientando e esclarecendo 

dúvidas de como apresentar os projetos em parceria com a FAIFSul.

54.5 - PROAP elaborou a Instrução Normativa que regulamenta os procedimentos 

institucionais a serem observados na tramitação dos convênios firmados entre 

FAIFSul e IFSul.

54.6 - Atuação da PROAP no SICONV e na Plataforma Mais Brasil, 

operacionalizando nos sistemas a formalização e acompanhamento dos convênios.

55 - Implementar o projeto “Conversando com o Reitor”, com visitas aos 

Câmpus para diálogos com a comunidade acadêmica (estudantes, servidores, 

terceirizados e gestão).

55.1 – Foram realizadas diversas visitas aos câmpus e reitoria para conversar com a 

comunidade acadêmica de cada unidade, sobre temáticas diversas que sempre 

envolviam a situação da Instituição, onde os participantes podiam realizar perguntas 

de toda e qualquer tema. Mais um espaço de diálogo direto estabelecido com a 

comunidade acadêmica do IFSul.

56 - Definir investimentos em conjunto com o Colégio de Dirigentes.

56.1 - Distribuição do orçamento de investimento a partir das prioridades 

estabelecidas nos Planos de Ação Anuais, bem como nos Planos de Obras Anuais, 

discutidas no Colégio de Dirigentes.

57 - Continuar a defesa dos editais de remoção.



Dialogando sempre!

Reitor

Flavioreitorflavioreitor.com.br

P
ro

p
o

st
a

s 
cu

m
p

ri
d

a
s 57.1 - As remoções, no âmbito do IFSul, ocorrem exclusivamente por meio do 

"Cadastro Permanente de Remoções". Embora a modalidade seja fruto de acordo 

assinado junto ao Ministério Público Federal, a Gestão Flávio Nunes entende que a 

mesma proporciona um tratamento isonômico entre as pessoas participantes, além 

de garantir a impessoalidade no processo, tendo em vista a definição de critérios 

objetivos para a escolha das pessoas contempladas.

58 - Promover a criação de edital para seleção de servidores TAEs para 

afastamento de pós-graduação.

58.1 - A Gestão Flávio Nunes promoveu a criação do Regulamento para 

Afastamento de Servidores e Servidoras Técnicos-administrativos em Educação, 

cuja construção contou com a participação de representantes de todas as unidades 

do IFSul (Câmpus e Reitoria). Após ampla discussão com as comunidades locais e a 

construção coletiva da proposta, a minuta foi submetida à apreciação pelo CONSUP, 

resultando na aprovação do regulamento, por meio da Resolução nº 124/2018, 

garantindo a oportunidade de afastamento de servidores e servidoras TAEs por 

meio de edital, anteriormente inviável para várias pessoas.

59 - Reorganizar a Intranet para facilitar o acesso a informações pelos 

servidores.

59.1 - Implantação de todos os módulos do SUAP na instituição e implantação das 

integrações com os sistemas estruturantes do Governo Federal.

60 - Consultar a comunidade acadêmica nos Câmpus que não têm cinco anos 

de funcionamento e que ainda não terão eleições para direção, para indicação 

de seus gestores.

60.1 - Consultas realizadas em todos os Câmpus que estavam nessa condição.  

61 - Buscar a adoção consensual de padronização das tecnologias, sistemas e 

serviços de TI, com ampliação de sua capacidade de execução.

61.1 - Implantação de todos os módulos do SUAP na instituição e implantação das 

integrações com os sistemas estruturantes do Governo Federal.



Dialogando sempre!

Reitor

Flavioreitorflavioreitor.com.br

P
ro

p
o

st
a

s 
cu

m
p

ri
d

a
s 61.2 - Implantação de processo de compra de equipamentos de TI unificado, 

centralizando esta demanda na DTI, qualificando as compras e organizando o 

processo.

61.3 - Implantação do SCG – Sistema de gestão de concursos – Redução de custos 

com softwares de terceiros e redução de custos com manutenção de softwares.

61.4 - Implantação do Helios Voting – Sistema para realização de eleições on-line.

62 - Criar uma Câmara de Administração e de Planejamento de atuação 

propositiva, sendo um ambiente destinado à resolução de questões práticas 

comuns à administração dos Câmpus e da Reitoria, visando à troca de 

experiências, pois, muitas vezes, a solução adotada por um poderá auxiliar os 

demais.

62.1 - A Câmara de Administração foi criada no início de 2018, cumprindo com o 

propósito de sua idealização, provendo debates importantes sobre as estratégias 

adotadas para garantir o funcionamento da Instituição.

63 - Adotar rotinas que priorizem procedimentos unificados, como, por 

exemplo, processos licitatórios com a definição de qual o Câmpus ou Reitoria 

ficará responsável pela realização de determinada demanda comum da 

instituição.

63.1 - Foi implementado o calendário de compras conjuntas, organizando e 

distribuindo melhor as atividades relacionadas à aquisição de bens e serviços

63.2 - Implantação de processo de compra de equipamentos de TI unificado, 

centralizando esta demanda na DTI, qualificando as compras e organizando o 

processo.

64 - Disponibilizar informações relativas aos repasses financeiros dos 

Câmpus/Reitoria contendo a divulgação mensal dos dados gerais do valor 

liquidado e do efetivo repasse financeiro para a quitação das obrigações.
64.1 - Foi disponibilizado na Intranet um relatório mensal com toda a execução 
dos Câmpus, contendo os dados de repasse de crédito e do percentual 
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periodicamente fotografias da execução orçamentária de cada Câmpus, com 

projeções de necessidades futuras ao encerramento do exercício.

65 - Defender a continuidade das 6 horas diárias dos TAEs.

65.1 - No ano de 2018 o IFSul foi alvo de mais uma investida do Ministério Público 

Federal, em relação à jornada de 6 horas concedida a Técnicos-administrativos, 

tendo em vista a representação do MPF junto ao Tribunal de Contas da União. No 

entanto, a defesa apresentada pela gestão, que entende que essa concessão se 

reverte em benefícios à comunidade do IFSul, resultou em mais uma vitória, tendo 

em vista que o Acórdão TCU nº 2632/2018 - Plenário determinou o respectivo 

arquivamento. Para além disso, a gestão continua defendendo e contestando as 

frequentes investidas da CGU, que não desiste de tentar revogar a concessão.


