
 

Plano de Ação do Câmpus Pelotas - 2021 

Período: Agosto a Dezembro 

 

Objetivo do PDI 2020-2024: Adequar a instituição para as demandas inclusivas 

Ação: Manter Política de atendimento Educacional Especializado e Tradução e Interpretação de Libras. 

Responsável: DIRAP/DIREN/DEAPE/COAE 

Descrição: 1- Manter a contratação dos intérpretes de libras; 
2- Manter a contratação dos colaboradores de Atendimento Educacional Especializado. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$80.000 (intérpretes);  
R$12.000 (AEE). 

Resultados esperados: Atendimento adequado dos estudantes com deficiência. 

Indicador: Número de alunos atendidos pelos profissionais contratados. 

Riscos: Restrições orçamentárias e financeiras. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Remanejamento de recursos de custeio existentes para manutenção da política. 

 

 

 

 



 

Ação: Desenvolver ações de ampliação da acessibilidade aos espaços físicos do Campus Pelotas 

Responsável: DIRAP/DIREN/CAPO 

Descrição: 1 - Instalar piso tátil 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Mão-de-obra do DEME 

Resultados esperados: Evitar acidentes com pessoas deficientes visuais. 

Indicador: Área alcançada pelo piso tátil 

Riscos: Surgimento de demandas prioritárias 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Remanejamento de recursos de custeio existentes e/ou captação de recursos. 

 

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

Ação: Iniciar o estudo para curricularização da pesquisa e da extensão através da inclusão de atividades de pesquisa e extensão 
no currículo dos cursos de ensino médio e superior. 

Responsável: DIREN/DIRPEX 

Descrição: Incentivo a participação dos servidores nos eventos promovidos pela instituição sobre o tema. Realizar reuniões com os 
departamentos 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Ações promovidas pela Reitoria (PROEX/PROPESP). 

Resultados esperados: Fomento da cultura da pesquisa e da extensão na instituição, promoção do atendimento de demandas sociais e 
desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras. 

Indicador: Número de eventos sobre os temas envolvidos. 

Riscos: Tempo exíguo para a realização dos estudos considerando o quantitativo de cursos do Campus Pelotas. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Sensibilização permanente do coletivo de coordenadores e do corpo docente do campus. 

 



 

Ação: Levantamento, mapeamento e planejamento do envolvimento e da representação do campus em instâncias de desenvolvimento 
econômico e social, e instâncias de elaboração e fiscalização de políticas públicas tais como COREDE, Conselhos Municipais, APLs 
e Cadeias produtivas regionais; 

Responsável: GABDIR/DIRPEX 
Descrição: Etapa única: entrar em contato com as instituições, informando a possibilidade de participação de representações do campus. 

Prazo: Dezembro/2021 
Recursos: Reuniões virtuais 

Resultados esperados: Otimização do reconhecimento das reais demandas da sociedade à instituição; Possibilidade de melhor articular demandas e 
processos de ensino, pesquisa, inovação e extensão; potencializar uma participação organizada da instituição na realidade e nas 
políticas públicas locais. 
Envolvimento dos alunos em inovação voltada a áreas existentes na região, podendo facilitar a entrada no mercado de trabalho. 
Além disso, será positivo para o crescimento da região. 

Indicador: Número de instituições/órgãos contatadas 
Riscos: Recusa oficial por parte das instituições contatadas. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Solicitar reunião com os responsáveis pelas instituições e apresentar novas justificativas, com o intuito de reverter o resultado. 

 

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

Ação: Finalizar projeto arquitetônico de readequação da portaria dos estudantes. 

Responsável: DIRAP/CAPO 

Descrição: Etapa 01 - Aprovar estudo preliminar;  
Etapa 02 - Elaborar anteprojeto; 
Etapa 03 - Elaborar detalhamento técnico;  
Etapa 04 - Elaborar especificação técnica e orçamento. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores PL-CAPO com apoio de professores do Design e bolsistas voluntários 

Resultados esperados: Projeto arquitetônico que contemple as demandas para qualificar o espaço e controle do acesso dos estudantes permitindo 
a execução. 

Indicador: Ter projeto concluído. 

Riscos: Desvinculação de bolsista ou afastamento de docentes envolvidos. 



 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Manter reuniões frequentes e fornecer os subsídios necessários. 

 

Ação: Viabilizar o desenvolvimento do projeto das linhas de vida das coberturas - licitar projeto 

Responsável: DIRAP/CAPO 

Descrição: Etapa 01 - Realizar pesquisa de soluções técnicas para o projeto de linhas de vida das coberturas do Campus; 
Etapa 02 - Realizar cotação de preços para elaboração de projeto para linhas de vida; 
Etapa 03 - Elaborar processo licitatório para contratação do projeto de linhas de vida; 
Etapa 04 - dispor de recurso orçamentário para contratação da elaboração do projeto; 
Etapa 05 - Acompanhamento e fiscalização da execução do serviço. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores PL-CAPO e apoio dos engenheiros de segurança da reitoria 

Resultados esperados: Atender aspectos legais e garantir a integridade física dos servidores que realizam os serviços de manutenção nas coberturas. 

Indicador: Ter licitação concluída 

Riscos: Insuficiência de recursos orçamentários e dificuldade de tramitação 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Reservar orçamento para a contratação e priorizar junto aos setores para elaboração do projeto e da licitação. 

 

Ação: Adequar rede de gás GLP conforme projeto PPCI - REDE DE GASES 

Responsável: DIRAP/CAPO 

Descrição: Etapa 01 - adequar o projeto de gás integrante do PPCI aprovado junto ao Corpo de Bombeiros; 
Etapa 02 - Elaborar processo licitatório; 
Etapa 03 - Contratar empresa para execução da obra; 
Etapa 04 -  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$51.280 

Resultados esperados: Atender questões de segurança e aspectos legais de funcionamento da instituição. 

Indicador: Conclusão da rede de gases 

Riscos: Atraso na execução das etapas 



 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Priorizar a execução do projeto e da licitação 

 

Ação: Buscar recursos para viabilizar a execução das demais etapas do PPCI já licitadas: (1) Sistema de Alarme e Detecção 
Automática de incêndio, (2) Sistema Hidráulico Preventivo e (3) Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. 

Responsável: DIRGER 

Descrição: Etapa 1: Contatar parlamentares do estado viabilizando emendas parlamentares;  
Etapa 2: Visita ao MEC (Setec) para solicitar orçamento adicional para complementação do PPCI.  
Etapa 3: Solicitar a Reitoria (DPO) a inclusão da demanda PPCI, no planejamento anual de obras do IFSul. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Atender questões de segurança e aspectos legais de funcionamento da instituição. 

Indicador: Através do cumprimento das etapas 

Riscos: Não obtenção dos recursos financeiros 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Continuar solicitando em todas as instâncias o recurso financeiro. Readequando orçamento do campus, visando a execução 
das etapas citadas, do PPCI. 

 

Ação: Elaborar projeto para troca da cobertura do pavilhão do curso de eletrotécnica. 

Responsável: CAPO 

Descrição: Etapa 01 - desenvolver estudo técnico preliminar para definição de solução técnica para troca da cobertura do pavilhão do 
curso de eletrotécnica;  
Etapa 02 - Elaborar processo licitatório;  
Etapa 03 - viabilizar recurso orçamentário para a execução do projeto. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores CAPO com apoio dos professores dos cursos de TEC, EME e EDI. Servidores da área de compras. 

Resultados esperados: Ter projeto arquitetônico referente a troca da cobertura da TEC. 

Indicador: Licitação concluída 

Riscos: Surgimento de outras demandas prioritárias. 



 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Priorizar a execução do processo na elaboração do projeto e a realização da licitação. 

 

Ação: Realizar a automação de portões de acesso à garagem e ao estacionamento do Câmpus. 

Responsável: CAPO 

Descrição: Etapa 01 - Propor solução técnica para adequação do projeto de automação de portões de acesso à garagem e ao 
estacionamento; 
Etapa 02 - Contratar empresa para execução do serviço; 
Etapa 03 - Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: Servidores CAPO e DEME. 

Resultados esperados: Ter portões automatizados nos acessos. 

Indicador: Portões automatizados. 

Riscos: Dificuldades técnicas na execução do trabalho. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Apresentar alternativas de solução. 

 

Ação: Implementar ações de melhorias dos espaços físicos e infraestrutura do Campus Pelotas. 

Responsável: CAPO 

Descrição: Etapa 01 - Elaborar plano de execução de ações de melhorias e manutenção dos espaços físicos; 
Etapa 02 - Propor soluções para viabilizar a execução das ações de melhorias; 
Etapa 03 - Executar as ações de melhorias, tais como, impermeabilização das lajes de cobertura, reforma e manutenção da 
estrutura metálica das quadras cobertas; 
Etapa 04 - acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.  

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$300.000 

Resultados esperados: Melhoria das condições de manutenção e conservação dos espaços físicos. 

Indicador: Número de ações de melhoria efetivados. 

Riscos: Insuficiência de recursos orçamentários e de pessoal para realização de todas as etapas. 



 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Priorizar ações na reserva de orçamento e para demanda de trabalho da equipe. 

 

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

Ação: Capacitar os servidores para o uso do SUAP-Edu 

Responsável: DIREN/COED/DIRAP/DETI 

Descrição: 1 - Ofertar curso de formação sobre o novo sistema de registros acadêmicos (SUAP-Edu) em parceria com a PROEN; 
2 - Divulgar os três módulos do curso entre os servidores; 
3 - Realizar oficinas práticas com coordenadores; 
4 - Realizar oficinas práticas com docentes.  

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$ 15.000,00 (tutores do curso). 

Resultados esperados: Formação dos servidores do campus para utilização do SUAP-Edu. 

Indicador: Número de servidores capacitados. 

Riscos: A adesão dos servidores ao curso de formação proposto. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Sensibilização dos servidores destacando a importação da formação para o desempenho de suas atividades. 

 

Ação: Implementar projeto de acolhida de novos servidores 

Responsável: GABDIR 

Descrição: O GABDIR por ser o responsável pela implementação da ação deverá planejar um procedimento padrão para a acolhida, 
envolvendo a comunidade do campus. Criação de comissão GABDIR/COAGPES. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Acolher adequadamente os novos servidores do campus 

Indicador: Implantação da ação a partir de 27/09/2021 

Riscos: Falta de participação da comunidade do campus. 



 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Incentivo a participação através de campanha motivacional de acolhimento aos novos servidores 

 

Ação: Ofertar cursos de formação continuada para docentes sobre tecnologias educacionais digitais importantes para o 
desenvolvimento das APNPs. 

Responsável: DIREN/COED/DEAPE 

Descrição: 1 - Criar vídeo-tutoriais no âmbito da COED para formação dos servidores no AVA Moodle RNP.  
2 - Ofertar formações específicas sobre tecnologias educacionais digitais em parceria com o CPTE, considerando as avaliações 
realizadas pelos docentes durante o período de desenvolvimento das APNPs. 
3 - Realizar oficinas virtuais com servidores que tiverem dificuldade com o uso das tecnologias. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Formação permanente dos docentes para utilização de tecnologias educacionais digitais. 

Indicador: Eventos de formação realizados e número de participantes. 

Riscos: Adesão dos docentes aos processos de formação. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Avaliação dos relatos das coordenadorias sobre a utilização das tecnologias educacionais digitais e sensibilização dos 
docentes para a importância da formação no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Ação: Incentivar a participação dos servidores em eventos sobre as mudanças na legislação educacional no que diz respeito à 
reforma do ensino médio, BNCC, novas diretrizes da EPT e curricularização da extensão. 

Responsável: DIREN/DEAPE 

Descrição: 1 - Divulgação dos eventos promovidos pela instituição sobre as temáticas.  
2 - Debate sobre os temas nas reuniões com os coordenadores. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Formação dos servidores sobre as mudanças na legislação educacional que impactam a Rede Federal de EPCT. 

Indicador: Participação dos servidores do campus nos eventos promovidos. 

Riscos: Adesão dos servidores às propostas de formação. 



 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Sensibilização dos servidores sobre o impacto das reformas e alterações da legislação educacional nos cursos ofertados pelo 
campus. 

 

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

Ação: Debater com a comunidade do campus estratégias para o retorno gradual às atividades presenciais a partir do segundo 
semestre de 2021. 

Responsável: DIREN/COE-E LOCAL 

Descrição: 1 - Debate sobre as resoluções do Conselho Nacional de Educação e Portarias do Ministério da Educação;  
2 - Apresentação da proposta de atividades excepcionais do comitê Covid do IFSul; 
3 - Estudo com o COE-E Local sobre a possibilidade de oferta de atividades excepcionais no campus; 
4 - Apresentação de proposta para oferta de atividades excepcionais. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Retorno seguro às atividades presenciais no campus. 

Indicador: Participação da comunidade nas reuniões promovidas pela Direção. 

Riscos: Contexto da pandemia e não aprovação da oferta de atividades excepcionais no Conselho Superior. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Acompanhamento permanente do cenário pandêmico e participação ativa nos fóruns e instâncias de discussão sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ação: Promover formação aos estudantes sobre organização dos estudos no ensino remoto. 

Responsável: DIREN/DEAPE/COAP 

Descrição: 1 - Roda de conversa em cada curso com orientações sobre organização dos estudos no contexto da pandemia;  
2 - Reuniões semanais abertas aos estudantes de todos os cursos sobre métodos de estudo no ensino remoto. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Desenvolvimento de autonomia nos estudantes para estudos no contexto do ensino remoto. 

Indicador: Participação dos estudantes nas formações realizadas pela COAP/COAE. 

Riscos: Tempo necessário para a formação devido ao quantitativo de estudantes matriculados no campus. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Agrupamento de estudantes de diferentes cursos para a realização da formação. 

 

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

estudantes 

Ação: Propor a revisão das diretrizes institucionais para o desenvolvimento das APNPs no que diz respeito à carga horária de 
atividades síncronas. 

Responsável: DIREN 

Descrição: 1 - Debate junto aos coordenadores de cursos e áreas sobre a necessidade de atualização das diretrizes das APNPs. 
2 - Debate junto aos representantes estudantis sobre a necessidade de atualização/revisão das diretrizes para o 
desenvolvimento das APNPs. 
3 - Definição de proposta de alteração das diretrizes no âmbito do Campus Pelotas. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Adequação das diretrizes das APNPs visando a implementação das atividades excepcionais. 

Indicador: Participação dos coordenadores e representantes estudantis nos debates promovidos pela DIREN. 

Riscos: Complexidade para consenso entre os 14 campi do IFSul sobre a necessidade e a forma de atualização do documento. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Defesa da proposta do Campus Pelotas na Câmara de Ensino, Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. 



 

 

Ação: Consolidar a implantação do plano de contingência do campus. 

Responsável: COE-E LOCAL 

Descrição: Etapa 1: Construção e divulgação do Plano de Contingência;  
Etapa 2: Envio do plano ao Comitê Central para aprovação com a inclusão de planilha da ocupação máxima de espaços; Etapa 
3: Revisão do plano, para considerar as atividades essenciais presenciais;  
Etapa 4: Implantação de parte do plano no campus, visando as atividades essenciais;  
Etapa 5: Revisão do plano e criação de protocolo para permitir gravações de aulas práticas pelos servidores de forma 
presencial; 
Etapa 6: Revisão e implantação plena do plano no campus, visando o retorno progressivo das atividades presenciais. 

Prazo: Outubro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Assegurar o cumprimento dos protocolos de biossegurança, com relação a pandemia do Covid 19 nas atividades presenciais, 
no campus. 

Indicador: Implantação do plano de contingência. 

Riscos: Falta de conscientização de todos os envolvidos com relação ao descumprimento do plano (protocolos). 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Campanhas de conscientização e controle sobre o cumprimento dos procedimentos elencados no plano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Ação: Manter a política de concessão de auxílios emergenciais ao estudante. 

Responsável: DIREN/DIRAP/COAE 

Descrição: 1 - Planejamento interno com a Direção e a DEAPE/COAE sobre o contexto da pandemia e a necessidade de manutenção da 
atual política de auxílios aos estudantes.  
2 - Defesa da proposta do Campus Pelotas junto a Câmara de Assistência Estudantil do IFSul. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: R$1.400.000,00 

Resultados esperados: Preservar a política de pagamento dos auxílios emergencial e de inclusão sociodigital, além da doação de cestas básicas para 
os estudantes em vulnerabilidade social. 

Indicador: Número de alunos atendidos e benefícios concedidos. 

Riscos: Insuficiência de recursos orçamentários 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Buscar complementação de recursos, caso necessário. 

 

Ação: Aperfeiçoar o contato com estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou que não estejam participando das aulas 
ofertadas no ensino remoto. 

Responsável: DIREN/DERA/DEAPE/COAP/COAE 

Descrição: 1 - Identificar os estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou que não estejam participando ativamente das aulas; 
2 - Ampliar a equipe de apoio aos estudantes identificados; 
3 - Encaminhar soluções apropriadas a cada estudante. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Manter contato permanente com estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou que não estejam participando 
efetivamente das aulas com o intuito de prover soluções que evitem ou minimizem a retenção e a evasão. 

Indicador: Número de atendimentos e encaminhamentos realizados com êxito. 

Riscos: Dificuldade de contato com os estudantes através dos meios informados durante o processo de matrícula. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Atualização dos dados cadastrais dos estudantes e apoio dos representantes estudantis e representações de turma. 



 

 

Ação: Manter e aperfeiçoar o projeto de escuta sensível dos estudantes. 

Responsável: DIREN/DEAPE/COAP/COAE 

Descrição: 1 - Manter os canais de comunicação existentes para a escuta sensível dos estudantes. 
2 - Estabelecer novas formas de contato com os estudantes em vulnerabilidade social. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Provimento de formas alternativas de acolhimento das demandas dos estudantes. 

Indicador: Número de atendimentos realizados. 

Riscos: Dificuldade dos estudantes em procurar o apoio das equipes do campus. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Aperfeiçoar o processo de divulgação sobre o canal de escuta sensível.  

 

Ação: Desenvolver novo projeto de acolhida aos estudantes que ingressarão no campus durante a pandemia. 

Responsável: DIREN/DEAPE/COAP/COAE 

Descrição: 1 - Debater junto aos coordenadores vinculados ao ensino formas de acolhimento aos estudantes que ingressarão no Campus 
durante a pandemia. 
2 - Implementar as diferentes formas de acolhimento aos estudantes ingressantes antes do início das aulas e durante o 
desenvolvimento das mesmas. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Acolhimento adequado dos estudantes que ingressarão na instituição no contexto da pandemia. 

Indicador: Participação dos estudantes e familiares nas atividades de acolhida promovidas pela equipe diretiva e pelos cursos/áreas. 

Riscos: Adesão dos estudantes e familiares nas atividades de acolhida. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Comunicação efetiva com os estudantes e seus familiares para que todos participem das atividades propostas, através dos 
diferentes canais de comunicação disponibilizados pelo campus. 

 



 

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

desenvolvimento e avaliação da instituição 

Ação: Realizar reuniões permanentes com as representações estudantis sobre os processos de planejamento, desenvolvimento 
e avaliação da instituição. 

Responsável: DIREN/DEAPE/GABDIR 

Descrição: 1 - alterar o CONCAMP para incluir maior representatividade estudantil; 
2 - realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Participação permanente dos estudantes nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição. 

Indicador: 1 - Alteração do regimento interno do Campus para ampliação da participação estudantil no conselho do campus.  
2 - Número de reuniões promovidas pela Direção com a representação estudantil. 

Riscos: Tempo para proposição de alteração do regimento interno no âmbito do campus e participação de todos os representantes 
estudantis nas reuniões agendadas com a equipe diretiva. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Proposição de alteração pontual do regimento interno do campus para alteração do CONCAMP e organização da 
representação estudantil para efetiva participação nos processos de planejamento. 

 

Objetivo do PDI 2020-2024 Otimizar os processos organizacionais 

Ação: Estudo para elaboração de um quadro de atividades desenvolvidas pelos servidores junto à comunidade externa, por meio 
do levantamento de registro dessas atividades (pesquisa, ensino, inovação e extensão) 

Responsável: DIRPEX/DIREN/GABDIR/CCS 

Descrição: Criar uma comissão para organizar o processo de levantamento de atividades e método de divulgação. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Desenvolver forma alternativa de comunicação efetiva com os membros da comunidade acadêmica. 

Indicador: Execução das etapas. 

Riscos: Comunidade não achar atrativo. 



 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Divulgar e estimular a participação da comunidade. 

 

Objetivo do PDI 2020-2024 Potencializar a comunicação institucional 

Ação: Aprimorar o processo de comunicação com a comunidade acadêmica através da manutenção de canais de comunicação 
atuais e da criação de outros canais robustos e de grande abrangência. 

Responsável: DIREN/DEAPE/GABDIR 

Descrição: Etapa 1: Criar conta no instagram, para o campus; 
Etapa 2: Criar painel digital no saguão para comunicação com os estudantes e servidores. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Desenvolver forma alternativa de comunicação efetiva com os membros da comunidade acadêmica. 

Indicador: Execução das etapas. 

Riscos: Comunidade não achar atrativo. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Divulgar e estimular a participação da comunidade. 

 

Ação: Elaborar estudo para aperfeiçoar a página do Campus com o objetivo de facilitar o acesso às informações. 

Responsável: GABDIR/CCS/DETI 

Descrição: Criar uma comissão 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Uma página visivelmente atrativa e que permita o acesso às informações de forma rápida e simples. 

Indicador: Etapa única: Criar comissão envolvendo Gabdir/CCS/DETI/LED para estudos de um novo layout para a página do campus. 

Riscos: Tempo necessário para os estudos ser curto. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Repetir ação para o plano de 2022.  

 



 

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

Ação: Criar grupo de trabalho sobre a inclusão no âmbito do Campus Pelotas. 

Responsável: DIREN/DEAPE/COAP/COAE 

Descrição: 1 - Criar o grupo de trabalho; 
2 - Estruturar o fluxo de informações entre as diferentes coordenadorias envolvidas com o processo de inclusão; 
3 - Definir formas de acolhimento aos estudantes ingressantes com deficiências; Sensibilizar os servidores para atendimento 
e acompanhamento adequado dos estudantes deficientes. 
4 - Realizar pesquisa com estudantes ingressantes para identificação de estudantes com deficiências. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Articulação das diferentes coordenadorias para garantia do atendimento integrado dos estudantes com deficiências. 

Indicador: Execução das etapas previstas. 

Riscos: Restrições orçamentárias e financeiras que podem impactar a contratação dos profissionais envolvidos com o processo de 
inclusão (TILs e AEEs). 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Remanejamento de recursos de custeio para priorizar a ação. 

 

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

Ação: Disponibilizar versão mais recente do Moodle para a comunidade acadêmica 

Responsável: DIREN/COED 

Descrição: 1 - Definir cronograma de migração do moodle atual para o moodle RNP em conjunto com a PROEN/CPTE. 
2 - Migrar todas as disciplinas do ambiente atual para o Moodle RNP. 
3 - Cadastrar todos os servidores no Moodle RNP; 
4 - Realizar a importação dos estudantes dos diários de classe do SUAP-Edu para o Moodle RNP. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Migração para o Moodle RNP e disponibilização de novos recursos e funcionalidades no AVA institucional. 

Indicador: Migração de todos os cursos e disciplinas e cadastro de todos os servidores no Moodle RNP. 



 

Riscos: Processo de migração de cursos e disciplinas realizado pela PROEN/CPTE; Disponibilidade do sistema disponibilizado pela 
RNP. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Trabalho conjunto da DIREN/COED e PROEN/CPTE para a migração integral dos cursos e disciplinas. 

 

Ação: Elaborar estudo para prover soluções tecnológicas compatíveis com as necessidades dos cursos no contexto de 
desenvolvimento das APNPs. 

Responsável: DIRAP/DETI/DIREN 

Descrição: Etapa 1: Formar grupos de trabalho. 
Etapa 2: Organizar as demandas. 
Etapa 3: Avaliar alternativas de solução. 

Prazo: Setembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Viabilização de novas formas de utilização do hardware/software disponível no campus. 

Indicador: Número de demandas avaliadas. 

Riscos: Dificuldades de pessoal e questões técnicas. 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Capacitar os grupos de trabalho. 

 

Ação: Migrar os e-mails @pelotas para @ifsul 

Responsável: DIRAP/DETI 

Descrição: Etapa 1: Cadastramento dos e-mails setoriais e seus aliases.  
Etapa 2: Configuração em um server da DTI (já feita, só ativar). 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: - 

Resultados esperados: Migração completa do serviço de e-mail para o Google. 

Indicador: Conclusão da migração dos e-mails 

Riscos: Enfrentamento de questões técnicas que impossibilitem a migração. 



 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Capacitar os grupos de trabalho. 

 

Ação: Qualificar o acesso à internet e a atualização de novos equipamentos 

Responsável: DIRAP/DETI 

Descrição: Etapa 1: organizar as demandas de substituição de equipamentos. 
Etapa 2: incluir itens em licitação. 

Prazo: Dezembro/2021 

Recursos: A identificar valores orçamentários necessários 

Resultados esperados: Melhoria na qualidade do ensino. 

Indicador: Equipamentos adquiridos 

Riscos: Ausência de recursos orçamentários 

Mecanismo para minimizar 
riscos: 

Buscar complementação orçamentária 

 

 

 

 

 


