
 

Plano de Ação do Câmpus Avançado Novo Hamburgo - 2021 

Período: Agosto a Dezembro 

 

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

Ação: Elaborar questionário diagnóstico evasão 

Responsável: DEPEX 

Descrição: Elaborar questionário diagnóstico para identificar motivos que levam a evasão 

Prazo: Novembro/2021 

Recursos: Equipamentos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX 

Resultados esperados: Ter questionário aplicável que permitam determinar todos os motivos da evasão dos cursos do Câmpus Novo Hamburgo 

Indicador: Questionário finalizado. 

Riscos: Não se aplica 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Não se aplica 

 

 

 

 

 

 



 

Ação: Promover atividades práticas nos laboratórios. 

Responsável: DEPEX 

Descrição: Promover atividades práticas nos laboratórios. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Laboratórios atuais com eventuais ajustes. 

Resultados esperados: Realização de atividades de ensino nos laboratórios. 

Indicador: Número de atividades realizadas. 

Riscos: Restrições sanitárias em função da pandemia de Covid-19. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Implementação do plano de contingência local 

 

Ação: Implementar Plano de Contingência COVID-19 

Responsável: DEPEX e COAP 

Descrição: Finalizar, aprovar e implementar o Plano de Contingência 

Prazo: Outubro/2021 

Recursos: Recursos estarão previstos no Plano de Contingência, servidores do DEPEX e COAP 

Resultados esperados: Plano implementado garantindo condições sanitárias para as atividades desenvolvidas no Câmpus. 

Indicador: Plano implementado integralmente. 

Riscos: Maiores restrições de órgãos reguladores externos. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Não se aplica. 

 

 

 

 

 



 

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

Ação: Elaboração de projeto de extensão para a criação de luminoso 

Responsável: DEPEX 

Descrição: Elaborar projeto de extensão para a criação de luminoso que permita uma maior visibilidade para os usuários do Trensurb. 

Prazo: Novembro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX 

Resultados esperados: Projeto de extensão elaborado 

Indicador: Projeto de extensão elaborado e aprovado junto a PROEX 

Riscos: Ausência de viabilidade para a execução do luminoso 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Durante a elaboração do projeto de extensão será avaliada a viabilidade para a execução do luminoso 

 

Ação: Avaliar condições físicas do Câmpus 

Responsável: COAP 

Descrição: Avaliar as condições físicas do Câmpus frente as normas legais atuais 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação e servidores da COAP 

Resultados esperados: Diagnóstico de eventuais melhorias que são necessárias para atender todas as normas legais vigentes 

Indicador: Relatório finalizado 

Riscos: Não se aplica. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Não se aplica 

 

 

 

 



 

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

Ação: Palestra Diretoria de Assuntos Internacionais 

Responsável: Núcleo de Ações Internacionais 

Descrição: Promover palestra da Diretoria de Assuntos Internacionais para os estudantes, fomentando intercâmbios de nossos alunos 

Prazo: Outubro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação e servidores do Núcleo de Assuntos Internacionais 

Resultados esperados: Fomento junto aos estudantes para a participação de intercâmbios 

Indicador: Número de alunos participantes da palestra. 

Riscos: Falta de engajamento dos estudantes para participar da palestra 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Promover ampla divulgação da palestra 

 

Ação: Elaborar projeto de curso FIC 

Responsável: DEPEX 

Descrição: Elaborar projeto de curso de Formação Inicial e Continuada 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX. 

Resultados esperados: Projeto elaborado e aprovado junto a PROEN. 

Indicador: Projeto aprovado 

Riscos: Projeto insuficiente para a aprovação a PROEN 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Avaliar junto a PROEN critérios mínimos para a aprovação do projeto. 

 

 

 

 



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais 

Ação: Reuniões de apresentação dos setores 

Responsável: DEPEX, COEN e COAP. 

Descrição: Nas reuniões de quarta-feira, ao menos em uma mensal, usar o espaço em que todos os servidores estão reunidos para que 
o Departamento e as Coordenadorias apresentem as atividades desenvolvidas e seus servidores.  

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação e servidores do Departamento e Coordenadorias. 

Resultados esperados: Ampliar a divulgação interna das atividades realizadas, promovendo maior entendimento de todos das responsabilidades 
dos servidores e setores. 

Indicador: Não se aplica. 

Riscos: Dificuldade de calendário para as reuniões. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Atentar para as pautas das reuniões ordinárias permitindo a inclusão da ação proposta. 

 

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional 

Ação: Ampliar divulgação 

Responsável: DEPEX 

Descrição: Usar mídias sociais gratuitas disponíveis, ampliando a divulgação das ações e oportunidades do Câmpus junto à 
comunidade.  

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX. 

Resultados esperados: Maior procura por parte da comunidade às ações realizadas e oportunidades. 

Indicador: Maior participação dos eventos realizados e adesão ao processo seletivo. 

Riscos: Meios ineficazes para a comunicação 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Avaliar quais mídias possuímos maior abrangência ou potencial de abrangência. 

 



 

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

Ação: Criar de Núcleo - Direção, Gestão e Pais 

Responsável: Direção Geral 

Descrição: Criação de Núcleo Direção Geral, Gestão e Pais para promover reuniões em que serão debatidas as ações realizadas pelo 
Câmpus e necessidades dos estudantes 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação e servidores da Direção Geral, Departamento e Coordenadorias 

Resultados esperados: Maior inserção da comunidade no processo de decisão  

Indicador: Implementação das sugestões dos pais 

Riscos: Ausência de recursos financeiros, humanos ou físicos e restrições legais para a implementação das ideias. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Esclarecimento aos pais das limitações financeiras, humanas e físicas e restrições legais para a implementação das ideias. 

 

Ação: Fomentar projetos de extensão 

Responsável: DEPEX 

Descrição: Fomentar junto aos servidores a elaboração de projetos de extensão, através das reuniões gerais ou individualmente. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação 

Resultados esperados: Maior número de projetos de extensão aprovados juntos a PROEX. 

Indicador: Incremento de projetos de extensão aprovados 

Riscos: Baixa participação dos servidores na elaboração dos projetos de extensão. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Não se aplica. 

 

 

 

 



 

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

Ação: Palestra Editora IFSul 

Responsável: Direção Geral 

Descrição: Promover palestra de representantes da Editora do IFSul para ampliar a divulgação das possibilidades de publicações de 
trabalhos científicos 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Recursos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX 

Resultados esperados: Maior participação da comunidade em publicações da Editora do IFSul 

Indicador: Número de trabalhos submetidos 

Riscos: Ausência de participação da comunidade na palestra e submissão de trabalhos 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Divulgar evento em todos os canais possíveis e motivar os estudantes a submeter seus trabalhos. 

 


