
 

Avaliação do Plano de Ação 2021 

Câmpus Lajeado 
Período: Agosto a Dezembro 

 

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição 

Ação: Viabilizar melhorias na infraestrutura do Câmpus Lajeado 

Responsável: Direção-Geral e LJ - DEAP 

Descrição: Reformas:  
1) Instalação hidráulica do laboratório de ciências da natureza; 
2) Filtros da cisterna;  
3) Cobertura da guarita e  
4) Reforço estrutural da sala dos docentes. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos orçamentários por meio do custeio do Câmpus Lajeado. 

Resultados esperados: Conclusão da: Instalação hidráulica do laboratório de ciências da natureza;  
Filtros da cisterna;  
Cobertura da guarita e reforço estrutural da sala dos docentes. 

Indicador: Por meio da conclusão das reformas. 

Riscos: Demora nos processos administrativos e na execução das reformas pela empresa. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Monitorar a tramitação e execução de todos os processos. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 



 

(   ) Finalizada 
( ) Não iniciada, começar no ano 
seguinte 
(   ) Não iniciada, descontinuar 
(X) Em andamento, continuar no 
próximo ano 
(   ) Em andamento, descontinuar 

Processo licitatório finalizado em 
dezembro. Previsão de que as 
melhorias listadas sejam executadas 
em 2022. 

Processo licitatório finalizado. Não se aplica. 

 

  



 

Ação: Ampliar a estrutura física do Câmpus Lajeado 

Responsável: Direção-Geral e LJ - DEAP 

Descrição: Aquisição de salas modulares para atender as demandas dos cursos vigentes.  

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos orçamentários por meio do investimento do Câmpus Lajeado. 

Resultados esperados: Recebimento e instalação das salas modulares. 

Indicador: Três salas modulares instaladas. 

Riscos: Demora nos processos administrativos e na instalação pela empresa. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Monitorar a tramitação e execução de todos os processos. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

(   ) Finalizada 
( ) Não iniciada, começar no ano 
seguinte 
(   ) Não iniciada, descontinuar 
(X) Em andamento, continuar no 
próximo ano 
(   ) Em andamento, descontinuar 

Aquisição realizada. Previsão de 
instalação das salas modulares no 
Câmpus, ainda no 1º semestre de 
2022. 

Três salas modulares adquiridas. Não se aplica. 

 

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de planejamento institucional com foco na permanência e êxito de 

estudantes 

Ação: Implementar o Plano de Contingência do Câmpus Lajeado 

Responsável: COE-E Local do Câmpus Lajeado 

Descrição: 1) Conclusão da nova versão do plano; 
2) Submissão para aprovação; 
3) Implementação. 

Prazo: Setembro/2021 

Recursos: Integrantes da COE-E Local. Itens de EPI e materiais/insumos necessários para a execução do Plano de Contingência. 

Resultados esperados: Aprovação do Plano de Contingência e consequente implementação de acordo com o que for autorizado pelo Comitê de 
Avaliação da COVID-19 do IFSul. 

Indicador: Obtenção da aprovação e registro de sua implementação. 

Riscos: 1) A não aprovação do Plano de Contingência pelo Comitê de Avaliação da COVID-19 do IFSul; 
2) Não observância efetiva das orientações contidas no Plano de Contingência pela comunidade acadêmica. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Ações de conscientização, informação e controle, bem como monitoramento pelo COE-E Local do cumprimento das 
orientações constantes no Plano de Contingência. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

(  X ) Finalizada 
( ) Não iniciada, começar no ano 
seguinte 
(   ) Não iniciada, descontinuar 
( ) Em andamento, continuar no 
próximo ano 
(   ) Em andamento, descontinuar 

 Aprovação do Plano de Contingência 
do Câmpus pelo Comitê de Avaliação 
da COVID-19 do IFSul. 

Implementação do Plano de 
Contingência no Câmpus Lajeado, 
desde setembro de 2021. 

 

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes 

Ação: Realizar ações que promovam a permanência e êxito dos estudantes 

Responsável: LJ - DEPEX 

Descrição: 1) Oferta de projetos de ensino - monitoria, preparatório para o Enem, entre outros (DEPEX); 2) Revisão do PPC do curso 
Técnico em Automação Industrial e do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais (Colegiados de Curso); 3) 
Capacitação dos servidores do Câmpus Lajeado (DEPEX e DEAP). 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores e estudantes do Câmpus Lajeado. Ressarcimento à qualificação profissional. 

Resultados esperados: Permanência e êxito dos estudantes do Câmpus Lajeado; Capacitação dos servidores do Câmpus Lajeado; 

Indicador: Através do levantamento do quantitativo de projetos de ensino ofertados e do quantitativo de estudantes envolvidos; 
revisão concluída do PPC do curso Técnico em Automação Industrial e do curso Superior de Tecnologia em Processos 
Gerenciais; levantamento das capacitações realizadas. 

Riscos: Quadro de servidores limitado para a oferta de projetos de ensino, além da atual situação de Pandemia ocasionada pela 
COVID-19. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Não se aplica. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

(  X ) Finalizada 
( ) Não iniciada, começar no ano 
seguinte 
(   ) Não iniciada, descontinuar 
( ) Em andamento, continuar no 
próximo ano 
(   ) Em andamento, descontinuar 

 - Desenvolvimento de 11 projetos de 
ensino durante o ano de 2021, 
contemplando mais de 200 
estudantes do Câmpus, sendo 
quatro estudantes bolsistas 
contemplados pelo Edital PROEN Nº 
25/2021; 
- Participação de estudantes do 
Ensino Médio Integrado em 
Olimpíadas Nacionais e 
Internacionais do Conhecimento, 
inclusive conquistando medalhas, 

- Permanência e êxito de estudantes 
nos cursos ofertados pelo Câmpus; 
- Compartilhamento de 
conhecimentos e experiências de 
vida em lives promovidas pelos 
cursos e núcleos do Câmpus Lajeado; 
- Capacitações individuais de 
servidores do Câmpus Lajeado e 
realizadas de forma externa, por 
iniciativa própria. 



 

tais como: VI Olimpíada Brasileira de 
Geografia e IV Olimpíada Brasileira 
de Ciências da Terra; IV Olimpíada 
Brasileira de Cartografia (OBRAC – 
UFF); Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica; Provas 
Seletivas para as Olimpíadas 
Internacionais de Astronomia; 
Olimpíada Nacional de Ciências; 1ª 
Competição de Lançamento de 
Foguetes do Guararapes de Arroio 
do Meio/RS; XIII Olimpíada Nacional 
em História do Brasil UNICAMP – 
2021); Concurso Canguru 
Matemática 2021; 5ª IF Olimpíada de 
Matemática (IFOMAT 2021) do 
Câmpus Sapucaia do Sul; 16º 
Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP 2021); 
Olimpíada Brasileira de Matemática 
Financeira (OBMF 2021); 23ª 
Olimpíada de Matemática da 
Univates (OMU 2021); IV Olimpíada 
de Matemática das Instituições 
Federais (OMIF 2021); BRICSMATH 
2021; 
- Revisão e reformulação do PPC de 
três cursos: Técnico em Automação 
Industrial, forma integrada; Superior 
de Tecnologia em Processos 
Gerenciais; Pós-graduação lato 



 

sensu Especialização em Educação e 
Saberes para os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; 
- Ressarcimento para qualificação 
profissional de um servidor do DEAP; 
- Participação de servidores do 
DEPEX e do DEAP em capacitações 
ofertadas pela Reitoria e pelo 
Câmpus Lajeado, tais como: Semana 
da Administração, promovida pela 
PROAP; Formação Continuada dos 
servidores Câmpus Lajeado, 
realizada durante 2021; III Seminário 
Saberes em Educação do IFSul 
Câmpus Lajeado, realizado nos dias 
18 e 19 de novembro de 2021.  

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições para a participação estudantil nos processos de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação da instituição 

Ação: Intensificar a participação estudantil nos processos do Câmpus Lajeado 

Responsável: LJ - DEPEX 

Descrição: 1) Levantamento de demandas por meio de formulários e reuniões virtuais/presenciais (DEPEX); 
2) Incentivo ao protagonismo do Grêmio Estudantil do Câmpus Lajeado (DEPEX). 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores e estudantes do Câmpus Lajeado.  

Resultados esperados: Maior participação e entendimento dos estudantes dos processos e das decisões do Câmpus Lajeado. 

Indicador: Através do levantamento do quantitativo de respondentes aos formulários e das reuniões virtuais/presenciais realizadas. 

Riscos: Reduzida participação dos estudantes. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Ampliar a divulgação dos meios de participação estudantil no Câmpus Lajeado. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

(  X ) Finalizada 
( ) Não iniciada, começar no ano 
seguinte 
(   ) Não iniciada, descontinuar 
( ) Em andamento, continuar no 
próximo ano 
(   ) Em andamento, descontinuar 

 - Realização de, no mínimo, uma 
reunião virtual mensal com os 
representantes de turma do Ensino 
Médio Integrado, no turno da manhã 
e no turno da tarde; 
- Realização de duas reuniões virtuais 
com os estudantes do Câmpus 
Lajeado para socialização do plano 
de ação 2021; 
- Realização de uma reunião virtual 
com os estudantes do Ensino Médio 
Integrado e seus familiares sobre a 
implementação do retorno gradual 

- Com as reuniões realizadas foi 
possível esclarecer melhor para a 
comunidade estudantil como são os 
processos e decisões do Câmpus 
Lajeado; 
- Processo eleitoral virtual para 
composição da nova diretoria do 
Grêmio Estudantil finalizado em 
dezembro de 2021. 
 



 

presencial (Fase 3) no Câmpus 
Lajeado; 
- Um formulário eletrônico aplicado 
com os estudantes do Ensino Médio 
Integrado sobre a implementação do 
retorno gradual presencial (Fase 3) 
no Câmpus Lajeado, com 
participação de mais de 95%; 
- Um formulário eletrônico aplicado 
com os acadêmicos do Superior em 
Processos Gerenciais sobre a 
implementação do retorno gradual 
presencial (Fase 3) no Câmpus 
Lajeado, com participação de mais 
de 60%. 

 

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional 

Ação: Intensificar a divulgação do IFSul Câmpus Lajeado junto à comunidade 

Responsável: Gabinete da Direção-Geral 

Descrição: 1) Divulgação de ações do Câmpus em redes sociais e outros meios de comunicação (Gabinete da Direção-geral); 
 2) Oferta de ações de extensão e de projetos de pesquisa com a comunidade (DEPEX);  
3) Participação em eventos externos para divulgação do Câmpus (DEPEX);  
4) Realização de parcerias com entidades (Direção-Geral). 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores e estudantes do Câmpus Lajeado.  

Resultados esperados: Maior conhecimento do IFSul Câmpus Lajeado pela comunidade da região do Vale do Taquari. 

Indicador: Através do levantamento do quantitativo de ações de extensão e de projetos de pesquisa ofertados, de participações em 
eventos regionais e de parcerias firmadas, bem como o levantamento do quantitativo de pessoas envolvidas. 

Riscos: Quadro de servidores limitado para a oferta de ações de extensão e projetos de pesquisa, além da atual situação de 
Pandemia ocasionada pela COVID-19. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Não se aplica. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

(  X ) Finalizada 
( ) Não iniciada, começar no ano 
seguinte 
(   ) Não iniciada, descontinuar 
( ) Em andamento, continuar no 
próximo ano 
(   ) Em andamento, descontinuar 

 - Desenvolvimento de nove projetos 
de pesquisa durante o ano de 2021, 
sendo quatro contemplados pelo 
Edital PROPESP Nº 06/2020 e com 
quatro bolsistas; três contemplados 
pelo Edital PROPESP Nº 04/2021 e 
com quatro bolsistas; e dois projetos 
de demanda contínua; 
- Desenvolvimento de seis 
ações/projetos de extensão 
atingindo mais de 400 pessoas entre 
comunidade interna e externa; 

- Aperfeiçoamento do fluxo 
divulgação de ações do Câmpus, no 
site, redes sociais e outros meios de 
comunicação, após discussão com 
todos os servidores em reunião 
geral. 



 

- Participação de estudantes e 
servidores com apresentação de 
trabalhos em congressos, 
seminários, feiras e mostras do 
conhecimento, inclusive alguns 
recebendo prêmio de destaque, tais 
como: 14º Jornada de Iniciação 
Científica do IFSul, XIV MOCITEC do 
Câmpus Charqueadas; III Seminário 
Saberes em Educação do IFSul 
Câmpus Lajeado; III Jornada de 
Gestão do Lab Siga IFSul-rio-
grandense; IX IFCITEC – Feira de 
Ciências e Inovação Tecnológica do 
IFRS Câmpus Canoas; V Congresso 
Internacional de Ciências, Tecnologia 
e Conhecimento da Univates; 
Congresso Movimento Docentes 
2021; 3ª Feira Estadual de Ciências 
Univates e 10ª Feira de Ciências 
Univates; XII Mostra de Ciências e 
Tecnologia da Escola Açaí – MCTEA; 
30º Encontro Nacional da ANPAP; V 
Encontro Nacional de Professores de 
Arte dos Institutos Federais; 
- Participação de estudantes e 
servidores no Projeto Vale mais 
Turismo; 
- Participação de servidores em 
eventos locais e regionais, tais como: 
Conferência Nacional de Educação – 



 

Etapa Intermunicipal; Fórum 
Municipal de Educação de Lajeado; 
Conselho Municipal de Turismo de 
Lajeado, Natal no Coração e Lajeado 
Brilha entre outros; 
- Estabelecimento de parceria entre 
o CRAS de Lajeado, o NEABI e o NAC 
do Câmpus para desenvolvimento de 
trabalhos na comunidade 
quilombola do Loteamento 17; 
- Acordo de parceria firmado com o 
Município de Lajeado para oferta do 
curso PROEJA FIC de Assistente 
Administrativo, em duas escolas 
municipais no ano de 2022.  

 

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Promover a inclusão no processo formativo 

Ação: Realizar ações de inclusão no processo formativo 

Responsável: LJ - DEPEX 

Descrição: 1) Oferta de Atendimento Educacional Especializado - AEE (DEPEX);  
2) Discussão de temáticas relacionadas à inclusão com servidores e estudantes (Núcleos do Câmpus Lajeado) 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores e estudantes do Câmpus Lajeado. Além de recursos de custeio para pagamento de bolsa para profissional de 
AEE. 

Resultados esperados: Manutenção do AEE e realização de lives com discussão de temáticas inclusivas. 

Indicador: Disponibilidade de um profissional de AEE para o Câmpus Lajeado. Levantamento da quantidades de lives realizadas com 
discussão de temáticas inclusivas. 

Riscos: Limitação de recursos orçamentários para pagamento de bolsa ao profissional de AEE. Reduzida participação de servidores 
e estudantes nas lives promovidas. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Ampliar a divulgação das lives entre os servidores e estudantes do Câmpus Lajeado. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

( X  ) Finalizada 
( ) Não iniciada, começar no ano 
seguinte 
(   ) Não iniciada, descontinuar 
( ) Em andamento, continuar no 
próximo ano 
(   ) Em andamento, descontinuar 

 - Contratação de uma colaboradora 
eventual (bolsista) para o 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), durante o ano 
de 2021; 
- Atendimento de, 
aproximadamente, 10 estudantes 
com necessidades específicas pela 
colaboradora de AEE e pela equipe 
multidisciplinar do Câmpus; 
- Realização de cinco lives para 
discussão de temáticas inclusivas, 
em sábados letivos, promovidas pelo 

- Qualificação da inclusão de 
estudantes com necessidades 
específicas no Câmpus Lajeado; 
- Compartilhamento de 
conhecimentos e experiências de 
vida em lives promovidas pelos 
núcleos inclusivos do Câmpus 
Lajeado (NAPNE, NEABI e NUGEDS). 



 

NAPNE, NEABI e NUGEDS do Câmpus 
Lajeado.  

 


