
 

Avaliação do Plano de Ação do Câmpus Gravataí - 2021 
Período: Agosto a Dezembro 

 

Objetivo do PDI 2020-2024: Ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência 

Ação: Fomento à criação e ao desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão no Câmpus 

Responsável: GR-DEPEX 

Descrição: Departamento responsável estimula a comunidade a desenvolver projetos; Apresenta projetos exitosos de outros câmpus; 
Disponibiliza os espaços necessários para execução dos projetos. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Não há. 

Resultados esperados: Aumento do número de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no câmpus. 

Indicador: Número de projetos apresentados. 

Riscos: Curto prazo para execução; Restrições devido a pandemia. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhamento das ações. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

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

Não tivemos retorno presencial 
devido à Pandemia de COvid-19, mas 
já estamos começando a montagem 
dos laboratórios. 

  



 

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

Ação: Adequar e qualificar os espaços dos laboratórios de ensino 

Responsável: GR-DEPEX e GR-DEAP 

Descrição: Departamento responsável verifica as demanda das áreas, a disponibilidade financeira e a possibilidade de aquisição e 
implementação. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Investimento: R$100.000,00 e Custeio: R$100.000,00 

Resultados esperados: Disponibilização de espaços adequados para atividades pedagógicas, bem como a promoção de projetos ensino, pesquisa e 
extensão. 

Indicador: Satisfação das pessoas impactadas e problemas resolvidos. 

Riscos: Falta de recursos financeiros; Descumprimento de contrato; Restrições devido a pandemia; Atraso da entrega do espaço 
físico. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhar todas as etapas e procedimentos. 

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 

Não tivemos retorno presencial 
devido à Pandemia de COvid-19, mas 
já estamos começando a montagem 
dos laboratórios. 

 Ampliação de espaço; melhoria nas 
ferramentas de ensino; proporcionar 
novos conhecimentos aos alunos. 

 

  



 

 

Ação: Melhoria nos espaços do câmpus 

Responsável: GR-DIRGER / GR-DEAP 

Descrição: Departamento responsável verifica as demanda das áreas, a disponibilidade financeira e a possibilidade a execução. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$50.000,00 

Resultados esperados: Disponibilizar espaços adequados para o bem estar da comunidade do Câmpus Gravataí. 

Indicador: Satisfação das pessoas impactadas e problemas resolvidos. 

Riscos: Falta de recursos financeiros; Descumprimento de contrato; Restrições devido a pandemia; Atraso da entrega do espaço 
físico. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhar todas as etapas e procedimentos. 

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 

 Ampliamos um refeitório. Melhores condições e bem estar aos 
nossos alunos. 

 

  



 

Ação: Implantação de dois novos laboratórios de Informática no Câmpus 

Responsável: GR-COTIN / GR-DEAP 

Descrição: Departamento responsável planeja as ações e executa a implantação dos laboratórios. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$30.000,00 

Resultados esperados: Disponibilizar espaços adequados para o bem estar da comunidade do Câmpus Gravataí. 

Indicador: Aumentar os espaços para execução de aulas práticas. 

Riscos: Atraso na entrega do prédio readaptado; Curto prazo para execução; Restrições devido a pandemia. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhamento das ações. 

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 

A montagem dos laboratórios já foi 
iniciada no mês de dezembro de 
2021 e terá continuidade nos 
próximos meses. 

 Aumento de espaços para execução 
de aulas práticas. 

 

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem de maneira participativa 

Ação: Suporte à inclusão digital para estudantes 

Responsável: GR-DEPEX 

Descrição: Departamento responsável verifica as demanda junto aos estudantes e realiza o atendimento conforme recurso disponível. 

Prazo: Outubro/2021 

Recursos: De acordo com recursos disponibilizados por meio da Assistência Estudantil. 

Resultados esperados: Promover a inclusão digital dos estudantes. 

Indicador: Quantidade de estudantes contemplados. 

Riscos: Disponibilidade de recursos oriundos da Assistência Estudantil. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhar todas as etapas e procedimentos. 

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 

 Todos os alunos que solicitaram 
auxílio para inclusão digital, foram 
atendidos mediante edital. 

Mesmo diante de um cenário 
extremamente crítico, nossos alunos 
tiveram as condições básicas de 
manterem-se na escola para 
continuarem seu estudo. 

 

  



 

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

Ação: Criar ações de permanência e êxito dos estudantes 

Responsável: GR-DEPEX 

Descrição: Departamento responsável verifica as demanda das áreas e coordena as ações junto à comissão de Permanência e Êxito. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Não há. 

Resultados esperados: Melhora nos índices de evasão dos estudantes. 

Indicador: Comparação dos índices com os anos anteriores. 

Riscos: Curto prazo para execução; Restrições devido a pandemia. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhar as ações de permanência e êxito. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

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

Não tivemos retorno presencial 
devido à Pandemia de COvid-19, fato 
que dificultou a execução desta 
ação. 

  

 

  



 

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

desenvolvimento e avaliação da instituição 

Ação: Promoção de eventos para integração dos estudantes 

Responsável: GR-DEPEX 

Descrição: Departamento responsável verifica as demandas, planeja e promove atividades de integração entre os estudantes. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Não há. 

Resultados esperados: Promover a integração entre os estudantes. 

Indicador: Índice de participação de estudantes nos eventos. 

Riscos: Não envolvimento da comunidade; Restrições devido a pandemia. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Divulgação e incentivo à comunidade. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

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

Não tivemos retorno presencial 
devido à Pandemia de COvid-19, fato 
que dificultou a execução desta 
ação. 

  

 

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais 

Ação: Divulgação dos diferentes Núcleos junto à comunidade  

Responsável: GR-DIRGER e Responsáveis por Núcleos 

Descrição: Realizar periodicamente o acompanhamento dos integrantes dos núcleos e portarias; Promover a divulgação e a abertura 
de inscrições para integrar os diferentes Núcleos de Ação do câmpus;  Atualizar as portarias quando necessário. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Não há. 

Resultados esperados: Divulgar e melhorar a efetividade dos núcleos e permitir a renovação dos quadros. 

Indicador: Pelo número de participantes interessados em ingressar nos núcleos; Pela atualização de portarias. 

Riscos: Desinteresse da comunidade. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Campanha de conscientização da importância dos núcleos. 

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 

Os núcleos estão sendo 
reestruturados, com a revisão 
dos(as) respectivos(as) 
participantes, mediante convite. 

 Melhoria no fluxo de trabalho e 
ampliação de propostas e projetos 
que visem propor políticas públicas 
inclusivas, em prol da comunidade 
escolar. 

 

  



 

 

Ação: Implementar o Plano de Contingência do Campus Gravataí 

Responsável: GR-DIRGER / COE-E 

Descrição: Comissão realiza reuniões para entendimento do panorama em relação a pandemia e mediante parecer da comissão 
central verifica a viabilidade da implementação e execução das recomendações. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$10.000,00 

Resultados esperados: Realização segura das atividades essenciais de forma presencial. 

Indicador: Verificação dos requisitos necessários para implementação do plano. 

Riscos: Curto prazo para execução; Indisponibilidade de fornecedores. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhamento das ações. 

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 

A COE-E local executa um trabalho 
contínuo em prol do bem-estar de 
toda a comunidade escolar. 

 Melhoria em processos e 
procedimentos internos no Câmpus. 

 

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional 

Ação: Potencializar a utilização das redes sociais e site do câmpus  

Responsável: GR-DIRGER / GR-GABDIR 

Descrição: Departamento responsável promove a divulgação entre os diferentes setores do câmpus quanto a possibilidade de 
divulgação nas redes sociais e site e estimula a comunidade à encaminhar suas ações para publicação. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Não há. 

Resultados esperados: Melhorar a comunicação interna e externa do Câmpus. 

Indicador: Pelo aumento de acesso nas páginas oficiais do Câmpus. 

Riscos: Servidores aptos e interessados em exercer esta tarefa; falta de profissional capacitado. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhar as ações de comunicação e marketing institucional. 

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 

O Câmpus Gravataí tem utilizado 
suas redes sociais para que o 
possamos aumentar o alcance e 
divulgar nossas ações em prol da 
comunidade. 

 Aumento considerável de contatos 
via redes sociais. 

 

  



 

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

Ação: Fortalecimento do núcleo de gênero e diversidade 

Responsável: NUGED 

Descrição: Fomentar espaços de diálogo sobre questões relativas à comunidade lgbtqia+ e o uso de linguagem neutra; Promover 
informação  sobre temas relativos a questões de gênero e sexualidade e o acolhimento dos alunos Lgbtqia +. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Não há. 

Resultados esperados: Gerar maior conhecimento da comunidade em relação ao tema, reduzindo as situações de discriminação. 

Indicador: Número de ações implementadas. 

Riscos: Curto prazo para execução; Restrições devido a pandemia. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhamento das ações. 

Avaliação 

Situação Justificativa (exceto se finalizada) Resultados quantitativos Resultados qualitativos 

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

Não tivemos retorno presencial 
devido à Pandemia de COvid-19, fato 
que dificultou a execução desta 
ação. 

  

 

  



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação 

Ação: Implantação do Laboratório IFMAKER na Instituição 

Responsável: GR-COTIN / GR-DEAP 

Descrição: Departamento responsável desocupa o espaço que o laboratório será implantado; Realiza a readaptação do espaço; 
Adquire e monta o mobiliário; Realiza a implantação do Laboratório. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$ 5.000,00. 

Resultados esperados: Disponibilização de espaços adequados para atividades pedagógicas, bem como a promoção de projetos ensino, pesquisa e 
extensão. 

Indicador: Satisfação das pessoas impactadas. 

Riscos: Falta de recursos financeiros; Descumprimento de contrato; Restrições devido a pandemia. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhar todas as etapas e procedimentos. 

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 

  A instalação e implantação do 
IFMAKER foi realizada no mês de 
Novembro de 2021, com a realização 
de 1 projeto de Ensino, além de 
parcerias para os projetos 
começarão a ser executados no ano 
de 2022. 

 


