
 

Plano de Ação do Câmpus Passo Fundo - 2021 

Período: Agosto a Dezembro 

 

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

Ação: Estabelecer convênios/parcerias com outras instituições para ampliar a conexão do câmpus com a comunidade. 

Responsável: PF-DIRGER; PF-DEPEX; PF-DEAP 

Descrição: Reuniões com as instituições, visando a formalização dos convênios. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores envolvidos na gestão. 

Resultados esperados: Maior envolvimento da Instituição na comunidade e maior reconhecimento da Instituição 

Indicador: Necessidades supridas 

Riscos: Questões administrativas para formalização dos convênios, dificuldade de pessoal e limitações ocasionadas pela pandemia. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Realizar reuniões sistemáticas com as instituições para determinar as ações possíveis neste cenário. 

 

 

 

 

 

 



 

Ação: Implementar o Laboratório Maker 

Responsável: PF-DEPEX; PF-DEAP 

Descrição: Execução do processo licitatório e adequação do espaço para instalação. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: 78.000,00 

Resultados esperados: Melhoria na qualidade do ensino, aumento de projetos de pesquisa e maior envolvimento com a comunidade. 

Indicador: Com a implementação do laboratório. 

Riscos: Indisponibilidade orçamentária e processo licitatório frustrado. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Reserva de orçamento e planejamento da contratação. 

 

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

Ação: Implantação do laboratório de eficiência energética em edificações 

Responsável: PF-DEPEX; PF-DEAP; PF-COMAG 

Descrição: Adequação dos espaços para implantação do laboratório 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Serviços dos terceirizados 

Resultados esperados: Melhorar o aprendizado dos estudantes. 

Indicador: Com a implantação do laboratório 

Riscos: Surgimento de outras demandas para mão de obra ou falta de equipamentos ou mobiliário. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Planejar a ação dentro das atividades de manutenção do câmpus e levantar demanda de equipamentos e mobiliário para o 
laboratório. 

 

 

 

 



 

Ação: Projetar a ampliação do prédio 2 

Responsável: PF-DEAP 

Descrição: Elaboração dos projetos para atender as demandas de manutenção e depósito de materiais. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Tempo de trabalho dos servidores da área de engenharia 

Resultados esperados: Planejamento da contratação da execução da reforma 

Indicador: Conclusão dos projetos 

Riscos: Surgimento de demandas no setor e incompatibilidade com atividades administrativas 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Viabilizar a contratação um estagiário para o setor de engenharia 

 

Ação: Realizar remanejamento e adequações de espaços para um melhor aproveitamento e execução das atividades 
administrativas e de ensino, pesquisa e extensão 

Responsável: PF-DEAP; PF-COMAG; PF-DEPEX 

Descrição: Análise de necessidade de adequação e elaboração de plano de remanejamento dos espaços. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Mão de obra dos servidores terceirizados 

Resultados esperados: Oferta de espaços de maior qualidade para atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão 

Indicador: Espaços adequados 

Riscos: Surgimento de outras demandas urgentes. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Elaborar planejamento de atividades 

 

 

 

 

 



 

Ação: Concluir as obras em andamento 

Responsável: PF-DEAP; PF-COMAG 

Descrição: Conclusão da construção de calçada e rampa para salas modulares, reforma da sala de chefia de gabinete e reforma da sala 
de atendimento. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$15.000,00 

Resultados esperados: Disponibilidade dos espaços para uso acadêmico e administrativo 

Indicador: Conclusão dos serviços e uso dos ambientes 

Riscos: Indisponibilidade de materiais e mão de obra 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Planejamento da compra de materiais e plano de trabalho para os servidores terceirizados. 

 

Ação: Adquirir mobiliário e equipamentos para as salas modulares 

Responsável: PF-DEPEX; PF-DEAP; PF-COLIC; PF-COAP 

Descrição: Elaborar planejamento e processos para aquisição de mobiliário e equipamentos para as salas modulares 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$40.000,00 

Resultados esperados: Qualificar e disponibilizar os espaços para o uso acadêmico e/ou administrativo 

Indicador: Mobiliário adquirido 

Riscos: Indisponibilidade orçamentária ou de material 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Planejamento da contratação 

 

 

 

 

 



 

Ação: Projetar e licitar reforma do prédio 4 (cantina, sanitários e circulação) 

Responsável: PF-DEAP; PF-COLIC 

Descrição: Conclusão do projeto de reforma do prédio 4, planejamento da contratação e formalização da contratação 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$130.000,00 

Resultados esperados: Adequação dos sanitários às normas de acessibilidade, reforma do piso da circulação e ampliação da cantina. 

Indicador: Contratação de empresa para execução 

Riscos: Surgimento de outras demandas impedindo conclusão de projeto; 
Licitação fracassada 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Solicitar apoio para conclusão do projeto e realizar planejamento da contratação. 

 

Ação: Projetar reforma da cobertura dos prédios 2 e 7 

Responsável: PF-DEAP 

Descrição: Elaboração de projetos 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Valor ainda não estimado 

Resultados esperados: Qualificação dos espaços quanto ao conforto térmico e acústico. 

Indicador: Conclusão dos projetos 

Riscos: Surgimento de outras demanda para para o setor de projetos. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Elaborar plano de trabalho 

 

 

 

 

 



 

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional 

Ação: Capacitação de servidores por meio de cursos de qualificação e/ou eventos 

Responsável: PF-DIRGER; PF-DEPEX; PF-DEAP 

Descrição: Divulgação; Contratação e Realização dos cursos 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: 50.000,00 

Resultados esperados: Qualificação dos serviços 

Indicador: Quantidade de servidores capacitados 

Riscos: Indisponibilidade de cursos para atender as demandas 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Ampliar busca por cursos e eventos 

 

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

estudantes 

Ação: Revisão de Projetos Pedagógicos de Curso visando a atualização, modernização e curricularização da extensão 

Responsável: PF-DEPEX 

Descrição: Discussão dos projetos nos colegiados,  
Análise nas estâncias superiores. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Colegiados dos cursos 

Resultados esperados: Qualificar os cursos e reduzir índices de retenção e evasão.  

Indicador: Cursos atualizados 

Riscos: Nada a registrar. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Nada a registrar 

 

 



 

Ação: Implementar medidas de segurança sanitária para atividades excepcionais 

Responsável: PF-DEAP; PF-COMAG; PF-COLIC; PF-COAP 

Descrição: Aquisição de materiais, instalação dos equipamentos e implantação do protocolo; 

Prazo: Outubro/2021 

Recursos: R$10.000,00 

Resultados esperados: Possibilidade de retorno de atividades presenciais excepcionais no câmpus. 

Indicador: Com a aplicação do protocolo. 

Riscos: Atraso na entrega de materiais; 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Contato com fornecedores; 

 

Ação: Desenvolver tutoriais para auxiliar os alunos no uso dos sistemas acadêmicos 

Responsável: PF-DEPEX 

Descrição: Elaboração dos tutoriais e divulgação dentre os alunos 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$1.600,00 

Resultados esperados: Melhorar o acesso dos alunos aos serviços disponibilizados pelos sistemas acadêmicos 

Indicador: Número de acesso aos tutoriais 

Riscos: Nada a registrar 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Nada a registrar 

 

 

 

 

 



 

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

Ação: Ampliar a divulgação dos editais de pesquisa e extensão 

Responsável: PF-COPIN; PF-COEX 

Descrição: Divulgação através das redes sociais, grupos de servidores, SUAP e email 

Prazo: Setembro/2021 

Recursos: Não é necessário 

Resultados esperados: Ampliar o número de projetos de pesquisa e extensão 

Indicador: Através do aumento de submissão de projetos de pesquisa e extensão 

Riscos: Nada a registrar 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Nada a registrar. 

 

 

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional 

Ação: Qualificar a comunicação do câmpus com a sociedade 

Responsável: PF-DIRGER; PF-GABDIR; PF-DEPEX; PF-DEAP 

Descrição: Reestruturar o site do câmpus; Estabelecer estratégia de comunicação via redes sociais 

Prazo: Novembro/2021 

Recursos: Criação de grupo de trabalho com servidores de diversos setores 

Resultados esperados: Ampliação da divulgação das ações institucionais e reconhecimento da instituição na comunidade. 

Indicador: Ampliação de acesso no site e iterações nas redes sociais 

Riscos: Dificuldade técnica por desconhecimento dos sistemas e linguagens do site. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Buscar formação de grupo multidisciplinar para colaborar na revisão dos site 

 

 



 

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

Ação: Atualizar os recursos dos laboratórios de montagem e manutenção de computadores e de redes 

Responsável: PF-DEPEX; PF-DEAP; PF-COLIC; PF-COAP 

Descrição: Aquisição de equipamentos e readequação dos equipamentos existentes 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$23.000,00 

Resultados esperados: Melhoria na aprendizagem nas disciplinas de montagem, manutenção e redes 

Indicador: Melhoria da infraestrutura do laboratório 

Riscos: Indisponibilidade de fornecedores ou materiais 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Planejamento da contratação 

 

 

 

 

 

 

 


