
 

Plano de Ação do Câmpus Lajeado - 2021 

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. 

 

 



 

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. 

 

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. 

 



 

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. 

 

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 (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 realizadas. 



 

Riscos: Reduzida participação dos estudantes. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

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

 

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. 

 

 

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. 

 


