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Planos de Ação por Objetivo Estratégico - 2021 

Período: Agosto a Dezembro 

 

O planejamento estratégico é um dos elementos do PDI 2020-2024 do IFSul e apresenta os objetivos estratégicos definidos para o 

período do PDI, representados graficamente pelo mapa estratégico. Por conta da pandemia de COVID-19, as atividades do IFSul foram 

profundamente impactadas, o que refletiu também na organização e desenvolvimento das atividades dos câmpus. A instituição precisou 

estabelecer alternativas para conseguir retomar suas atividades, ainda de forma remota, com diversas readequações nas suas rotinas. Essa 

reorganização afetou significativamente o planejamento, e comprometeu o planejamento proposto e o mapa estratégico estabelecido no PDI. 

Com o intuito de viabilizar o processo de planejamento local e, principalmente, concentrar os recursos e esforços dos câmpus nas questões 

prioritárias que o momento exige, o mapa estratégico foi adaptado para o ciclo de planejamento de 2021, conforme imagem a seguir. 

Assim, o processo de planejamento contemplou a proposta de ações locais a serem desenvolvidas, estabelecidas anualmente pela 

unidade, com a finalidade de contribuir com os objetivos estratégicos institucionais, portanto, desdobramentos dos objetivos. As ações 

apresentadas nos planos de ação dos câmpus, foram discutidas internamente, com participação da comunidade acadêmica, a partir dos objetivos 

estratégicos estabelecidos na adequação necessária para o momento, considerando os recursos do câmpus.  
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O trabalho de construção dos Planos de Ação de 2021, para o período de agosto a dezembro, foi iniciado com uma live de lançamento 

promovida pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI) para a comunidade acadêmica dos câmpus. Em virtude dos diferentes 

calendários letivos, o trabalho com os câmpus foi divido em dois grupos e a live de lançamento aconteceu em dois momentos. A live do 1º grupo 

foi realizada no dia 07/07/2021 e contemplou a comunidade acadêmica dos Câmpus Avançado Novo Hamburgo, Avançado Jaguarão, Camaquã, 

Pelotas, Passo Fundo e de Santana do Livramento. Já a live de lançamento para o 2º grupo aconteceu no dia 04/08/2021 e contemplou a 

comunidade dos Câmpus Bagé, Charqueadas, Gravataí, Lajeado, Pelotas-Visconde da Graça Sapiranga, Sapucaia do Sul e de Venâncio Aires.  

Por meio de um formulário on-line, as comunidades acadêmicas tiveram a oportunidade de participar da construção do planejamento do 

seu respectivo câmpus, propondo ações as quais o câmpus poderia desenvolver para atingir os objetivos estratégicos previstos. Para isso, foi 

designada uma Comissão Local de Planejamento em cada câmpus. Esta Comissão é integrada por representantes dos diferentes segmentos e 

conta com o/a Articulador/a de Planejamento, a/o qual atua como representante da comissão e é o contato do câmpus com a DDI durante o 

processo de planejamento.  

A Comissão Local de cada câmpus orientou a comunidade sobre a participação na construção do plano de ação e divulgou o questionário 

nas atividades do câmpus, estimulando as contribuições. Depois de encerrado o questionário, cada Comissão Local reuniu as contribuições da 

sua comunidade e as sistematizou de maneira a avaliar a viabilidade de execução, considerando seu alinhamento com os objetivos estratégicos, 

recursos como tempo, orçamento e pessoas, além do cenário da pandemia.  

Após essa análise e consolidação das ações junto à comunidade, a comissão preencheu um formulário específico que foi entregue à DDI 

para gerar o Plano de Ação do Câmpus. Para cada ação foram definidos: o objetivo estratégico; o título da ação; a unidade administrativa 

responsável; as etapas necessárias para a realização da ação; o prazo de conclusão; os recursos necessários; os resultados esperados; a 

medição dos resultados; e os fatores que dificultam a realização da ação, bem como os meios de superá-los.  
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Durante o ciclo do Plano de Ação, o câmpus irá executar as ações conforme o previsto no plano. As Comissões Locais irão acompanhar 

essa execução e atuar para que o câmpus observe o planejamento nas suas atividades. Além disso, a comunidade também poderá monitorar o 

desenvolvimento das ações dos câmpus. Após o prazo estabelecido para esse ciclo, será realizada, junto aos câmpus, uma avaliação do Plano 

de Ação, de maneira a saber se as ações propostas foram realizadas e quais os resultados foram obtidos, bem como identificar as ações que 

não puderam ser realizadas e os respectivos motivos. Essa avaliação é fundamental para identificar o quanto foi possível contribuir para os 

objetivos estratégicos e para subsidiar planejamentos posteriores. Esses resultados também servirão de referência para a prestação de contas 

da instituição e para o Relatório de Gestão.   

A seguir, estão apresentadas de forma resumida as ações indicadas pelos câmpus em seus planos de ação, organizadas por objetivo 

estratégico dentro de cada perspectiva, conforme o mapa estratégico supracitado. 

Todos documentos e informações estão disponíveis para consulta no espaço do PDI: http://ifsul.edu.br/pdi. 

  

http://ifsul.edu.br/pdi
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Perspectiva – Sociedade 

 

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

Ação: Programa de apoio ao desenvolvimento local 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Aproximação do câmpus com a casa do empreendedor e casa do produtor e secretarias municipais envolvidas visando o 
desenvolvimento de projetos de extensão na área de incubação tecnológica de empreendimentos sociais 

Resultados esperados: Programa de desenvolvimento em cooperação entre IFSul e poder público municipal 

 

Ação: Estreitar relações e formalizar parcerias com outras instituições públicas, empresas, projetos e programas 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) concluir o planejamento sobre estabelecimento de parcerias institucionais; 
2) formalizar parcerias institucionais; 
3) executar parcerias institucionais. 

Resultados esperados: Aproximar o câmpus de órgãos, instituições, empresas e organizações. 
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Ação: Mapear agentes de aprendizagem em nosso bairro, município e região 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1)Organizar encontros com servidores/as do câmpus para estabelecer planejamento a respeito da demanda, já com indicações de 
agentes externos; 
2) Finalizar o planejamento; 
3) Dar início à execução do planejamento. 

Resultados esperados: Ter um plano estabelecido e divulgado, após construção coletiva interna, e iniciar o desenvolvimento de atividades de 
aprendizagem colaborativa com esses agentes, constituindo círculos de aprendizagem que permitam maior interação com a 
comunidade externa. 

 

Ação: Planejar cursos com práticas de biologia, química e física, utilizando a infraestrutura de laboratórios, para estudantes de baixa 
renda 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Construir o projeto com docentes das disciplinas citadas; 
2) Submissão do projeto. 

Resultados esperados: Aproximar a instituição as outras escolas públicas da região e realizar a inclusão dos estudantes. 

 

Ação: Fazer uma consulta junto às secretarias municipais de educação a respeito de uma graduação em Licenciatura em 
Pedagogia 

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: Montar uma comissão responsável pela consulta 

Resultados esperados: Obter informações necessárias para saber se há demanda na região para o curso mencionado. 
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Ação: Fomento à criação e ao desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão no Câmpus 

Câmpus: Gravataí 

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

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

 

Ação: Criar o Núcleo de Educação para o Patrimônio Histórico e Cultural do Câmpus Avançado Jaguarão (NEPHIC-JG) 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Motivar a comunidade para composição do Núcleo; solicitar a Portaria para compor o mesmo. 

Resultados esperados: Valorização do patrimônio cultural local, propiciando formação cidadã aos estudantes e comunidade, maior integração do 
câmpus com a comunidade, utilização do patrimônio local como ferramenta pedagógica. 

  

Ação: Ofertar um curso FIC de Espanhol Básico como Projeto de Extensão 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Apresentação da proposta do projeto, divulgação e inscrições, ministrar o curso, fazer relatório do projeto, certificar os 
participantes. 

Resultados esperados: Maior envolvimento do Câmpus com a comunidade externa e diversificação da oferta de cursos. 

 

Ação: Promover o encontro de egressos do Câmpus. 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Incluir o encontro de egressos na programação da semana acadêmica do curso, realizar os convites, coordenar o encontro, 
fazer registros do mesmo. 

Resultados esperados: Melhora significativa no acompanhamento de egressos, coletânea de informações que poderão subsidiar mudanças nos 
cursos, trazer motivação para os estudantes com relação ao futuro profissional. 
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Ação: Instituir no calendário do câmpus espaço permanente para o tema saúde, disponibilizando o site para publicações, criar 
cards, folhetos informativos para as redes sociais do câmpus sobre o tema, realizar oficinas e/ou palestras. 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Demandar da área de biologia, levantamento de temas relevantes, organizar o cronograma de apresentação dos temas, 
escrever e criar o material, divulgar. 

Resultados esperados: Colaborar na melhoria da qualidade em saúde da comunidade acadêmica e externa, promovendo maior bem-estar, 
possibilidade de utilizar a ação como ferramenta pedagógica. 

 

 

Ação: Criar de Núcleo - Direção, Gestão e Pais 

Câmpus: Novo Hamburgo 

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 

Resultados esperados: Maior inserção da comunidade no processo de decisão  

 

Ação: Fomentar projetos de extensão 

Câmpus: Novo Hamburgo 

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

Resultados esperados: Maior número de projetos de extensão aprovados juntos a PROEX. 
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Ação: Estabelecer convênios/parcerias com outras instituições para ampliar a conexão do câmpus com a comunidade. 

Câmpus: Passo Fundo 

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

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

 

Ação: Implementar o Laboratório Maker 

Câmpus: Passo Fundo 

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

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

 

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. 

Câmpus: Pelotas 

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

Resultados esperados: Fomento da cultura da pesquisa e da extensão na instituição, promoção do atendimento de demandas sociais e 
desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras. 
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Ação: Levantamento, mapeamento e planejamento do envolvimento e da representação do câmpus 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; 

Câmpus: Pelotas 

Descrição: Etapa única: entrar em contato com as instituições, informando a possibilidade de participação de representações do câmpus. 

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. 

 

Ação: Criação de uma cartilha e/ou um livreto bilíngue sobre as principais informações/definições/termos utilizados no IFSul 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: A construção do documento envolveria a comunidade docente e discente, de tal forma que todos poderiam contribuir com 
informações que julgassem pertinentes a serem conhecidas por todos, além de possíveis expressões coloquiais que 
mereceriam ser lembradas pelo público. A cartilha/livreto, ainda que uma ferramenta formal de suporte e divulgação, deveria 
ter um caráter ligeiramente informal para ser mais acessível e interessante a comunidade em geral. 

Resultados esperados: Os principais resultados seriam uma melhor comunicação entre todos os membros do câmpus, sejam eles alunos, 
funcionários, professores e familiares. Além de trazer informações gerais importantes, a proposta bilíngue do documento 
também ajudaria aos interessados em aprender mais sobre a língua e, consequentemente, a cultura de seus colegas de IFSul, 
envolvendo mais a instituição na comunidade da sua abrangência. De acordo com o desenvolvimento inicial ou de um possível 
impacto da ação, o projeto poderia levar a produção de outros materiais de caráter semelhante. 
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Ação: Realizar ações de divulgação sobre os cursos, voltadas ao público-alvo, assim como divulgar os eventos realizados pela 
instituição. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Realizar projetos de extensão, ações nas redes sociais, eventos virtuais e quando possível presenciais, eventos acadêmicos.  

Resultados esperados: Divulgar a oferta educativa e demais ações do Câmpus Santana do Livramento. Incentivo a alunos que estão finalizando o 
ensino fundamental e médio a conhecerem a instituição e os cursos ofertados. 

 

Ação: Promover a 3ª Feira Binacional de Tecnologia 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Submissão de Projeto de Extensão, planejamento e execução da 3ª Febitec. 

Resultados esperados: Promover a apresentação de trabalhos de alunos de instituições públicas e privadas, com o objetivo de estimular a troca de 
conhecimentos nos diferentes níveis e áreas de ensino. 

 

Ação: Promoção de cursos de extensão com foco na qualificação profissional. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Oferta de cursos FIC de forma institucional. 

Resultados esperados: Formação em curso de formação inicial e continuada a população fronteiriça. Reconhecimento do câmpus como instituição 
promotora de cursos de capacitação profissional gratuitos. 

 

Ação: Aprimorar a prática docente durante as APNPs 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Abordar as solicitações dos alunos durante reunião pedagógica; propor a realização de aprimoramento das APNP. 

Resultados esperados: Melhoramento das APNP vislumbrando a motivação e maior envolvimento dos alunos. 
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Ação: Oferecer cursos FIC e de extensão com participação dos alunos 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Trabalho conjunto do DEPEX com suas Coordenadorias e servidores para implementação dos cursos 

Resultados esperados: Maior visibilidade do Câmpus na comunidade 

 

Ação: Criar comissão para estudo de novos cursos visando a verticalização do ensino 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Selecionar membros; solicitar portaria; pesquisar PPCs e demanda da comunidade 

Resultados esperados: Elaborar relatório sobre viabilidade de criação de curso para verticalização do ensino. 

 

Ação: Realizar gincana virtual entre cursos 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Definir comissão de organização da gincana; Contatar todos atores envolvidos; Definir temáticas e objetivos 

Resultados esperados: Minimizar a ausência da relação presencial 

 

Ação: Construir uma relação Empresa-escola-Empresa, usando os editais de subvenção do CNPQ e/ou demais agências de 
fomento para motivar as pesquisas e novos desenvolvimentos tecnológicos 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Realizar encontros virtuais com as Empresas locais de interesse aos PPCs e os Docentes, discentes e TAEs do Câmpus: 
programa empresa no Câmpus e Câmpus na Empresa. Encontros temáticos de cunho acadêmico. 

Resultados esperados: Conhecimento mútuo e troca de saberes 
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Ação: Realizar INOVTEC 2021 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Processo de registro do projeto;  
2) Divulgação do Evento 

Resultados esperados: Realizar o INOVTEC 2021 e prospectar dos projetos de extensão/eventos científicos 

 

Ação: Prospectar organizações para convênios visando a inserção dos estudantes no mundo do trabalho 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Contatar com organizações de interesse;  
2) Deixar explicitadas nossas condições e possibilidades (via reunião ou contato direto);  
3) Encaminhar convênio de estágio para a PROEX; 4) divulgar entre os estudantes.  

Resultados esperados: Aumentar o número de convênios com organizações e, como consequência  possível, aumento de contratos de estágio.  

 

Ação: Verificar a viabilidade de curso de especialização para professores dos municípios de Sapucaia do Sul, São Leopoldo e 
Esteio. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) IFSul câmpus Sapucaia do Sul: Verificar a viabilidade administrativa e de professores (carga horária e formação 
acadêmica);  
2) Levantar dados com os municípios sobre as necessidades locais de formação continuada dos professores;  
3) Verificar a disponibilidade de fomento/recursos financeiros. 

Resultados esperados: Identificação da necessidade de Formação Continuada de Docentes nas regiões propostas 
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Ação: Desenvolver atividades de extensão a partir de Emendas Parlamentares na região de Esteio 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Elaborar projeto de extensão;  
2) Aplicar projeto de extensão;  
3) Descrever na forma de relatório as atividades desenvolvidas, avaliar os resultados alcançados e analisar possibilidades 
futuras para o desenvolvimento de outras propostas. 

Resultados esperados: Contribuição com o desenvolvimento local da comunidade de Esteio a partir da cultura, capacitação profissional, reforço 
escolar e saúde. 

 

Ação: Desenvolver parcerias com secretarias de educação e oferecer mais ações de extensão. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Montar equipes de trabalho;  
2) Elaborar projetos;  
3) Avaliar a situação da pandemia para a realização das atividades. 

Resultados esperados: Aumento da visibilidade do câmpus. 

 

Ação: Buscar a sinalização viária nos acessos para o câmpus 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: Fazer contato com a prefeitura para confirmar autorização e disponibilidade das placas 

Resultados esperados: Maior divulgação do câmpus  

 

 

 



 

15 
 

Ação: Estabelecer parceria/convênio com a prefeitura de São Leopoldo 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Montar equipes de trabalho;  
2) Elaborar projetos; 
3) Avaliar a situação da pandemia para a realização das atividades. 

Resultados esperados: Desenvolvimento de atividades de extensão com as comunidades de São Leopoldo e Sapucaia. 
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Ação: Implementar o Projeto IF Mais Empreendedor 

Responsável: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Realizar parcerias através de edital;  
2) Estimular criação de projetos de ensino pelos servidores;  
3) Divulgação das ações e estímulo à participação de discentes e docentes nos projetos; 

Resultados esperados: Desta forma, estaremos fortalecendo várias e diferentes áreas:  
 Discentes: 
 1. espírito colaborativo e cooperativo; 
 2. desenvolvimento de habilidades comportamentais e sócio emocionais (soft skills); 
 3. desenvolvimento e complementação de habilidades técnicas aprendidas nos cursos de origem; 
 4. desenvolvimento de espírito e aptidão empreendedora. 
 Docentes: 
 1. identificação do ""estado da arte"" (como, de fato, atuam dos diferentes empreendimentos na atualidade), e desta 
forma, trazendo exemplos práticos para a sala de aula; 
 2. identificação de capacitações necessárias para atualização de conhecimentos; 
 3. identificação de possíveis campos de pesquisa futuros. 
 Empreendimentos: 
 1. recebimento de apoio técnico qualificado para melhora de processos e para desenvolvimento de produtos; 
 2. rearranjo da percepção sobre o papel do IFSUL na comunidade; 
 3. desenvolvimento de novas tecnologias e de processos inovadores; 
 4. eventual investimento no câmpus, caso pensemos em propostas que tenham a previsão de contrapartidas (a se 
analisar). 

 

 

 



 

17 
 

Ação: Fomentar relações Inter setoriais e interinstitucionais 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Entrar em contato com as secretarias de cultura e escolas;  
2) Propor acordos de parcerias 

Resultados esperados: Parcerias e ações artístico-culturais no câmpus e nos municípios vizinhos 

 

Ação: Propor 2 projetos de cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Identificar as demandas para curso FIC;  
2) Reunir a equipe de trabalho;  
3) Redigir proposta de curso FIC 

Resultados esperados: Formação/capacitação de pessoas da comunidade externa. 

 

Ação: Planejar o SABERTEC 2022 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Montar a equipe de trabalho;  
2) Elaborar o projeto SABERTEC 2022;  
3) Avaliar a situação da pandemia para a realização presencial do evento. 

Resultados esperados: Redação do projeto de extensão SABERTEC 2022. 
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Ação: Planejar e tramitar a proposta de especialização em manufatura avançada 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Receber a proposta do grupo de docentes interessados;  
2) Avaliar e tramitar a proposta no Câmpus e na PROPESP;  
3) Auxiliar nas adequações necessárias 

Resultados esperados: Implementação de um curso de especialização em manufatura avançada em rede. 

 

Ação: Prospectar aproximação com a comunidade organizada, movimentos sociais, prefeituras para projetos de pesquisa e 
extensão. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Montar a equipe de trabalho;  
2) Divulgar junto à sociedade as propostas e debater sobre futuras possiblidades. 

Resultados esperados: Ampliar as ações de extensão e pesquisa com a comunidade externa. 

 

Ação: Elaborar mapeamento de empresas da região e realizar networking empresarial com vistas a geração de estágios para os 
estudantes 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Mapear as empresas de eventos em Sapucaia do Sul 
2) Levantar os contatos e redes sociais possíveis 
3) Fazer os contatos 

Resultados esperados: Aproximação do IFSul com as empresas da região para geração de estágios para os estudantes. 
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Ação: Oferta projeto de monitorias 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Depen convida professores para definir monitorias;  
2) Depen lança edital;  
3) Depen + professores realizam seleção de monitores;  
4) Depen organiza orientações e horários de atendimento das monitorias. 

Resultados esperados: Melhorar o rendimento escolar, diminuindo retenção e evasão de estudantes 

 

Ação: Implantar o laboratório de Microscopia e Caracterização de materiais 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1)Disponibilização de sala; 
2) planejamento da sala com a instalação do MEV e seus equipamentos auxiliares 

Resultados esperados: Desenvolvimento das pesquisas e compartilhamento das experiências proporcionadas, considerando que nenhum outro 
Câmpus tem um MEV disponível. 

 

Ação: Ampliar a divulgação do câmpus nas redes sociais 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Produzir materiais diversos (cursos, núcleos, projetos, atividades, eventos, alunos, egressos...), organizar e realizar as 
postagens. 

Resultados esperados: Maior conhecimento sobre o que é desenvolvido no câmpus e maior envolvimento com a comunidade em geral. 
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Ação: Ofertar cursos à distância em áreas diferentes dos cursos regulares. 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Oferecer pelo menos um curso de Formação Inicial e Continuada e uma turma do Curso Técnico em Administração - EAD. 

Resultados esperados: Oportunizar formação em diferentes áreas de conhecimento. 
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Perspectiva - Estudantes 

 

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

Ação: Condições adequadas aos estudantes para que eles se sintam acolhidos pela instituição com o intuito de assegurar sua 
permanência e êxito 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Acompanhamento dos alunos no decorrer do ano pela equipe pedagógica e coordenação de cursos para organização dos 
estudos, monitoramento nas aulas de apoio, além do levantamento dos alunos com notas inferiores a média; Criar 
estratégias de estudos e encaminhamento para aulas de apoio  

Resultados esperados: Melhoria do desempenho dos alunos e diminuição dos índices de evasão e repetência. 

 

Ação: Segurança Sanitária para Covid-19. 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Cumprimento das ações previstas no Plano de Contingência do Câmpus Bagé. 

Resultados esperados: Conter a propagação do vírus no ambiente institucional. 
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Ação: Viabilizar equipamentos de informática a todos os estudantes que necessitem para que possam ter acesso às APNP 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Levantamento de demandas dos estudantes no começo do ano letivo; 
2) Verificação da possibilidade de atendimento com os recursos disponíveis; 
3) Buscar, na hipótese de não haver recursos e materiais suficientes, novas formas de viabilizar os equipamentos; 
4) Fazer o acompanhamento dos estudantes que receberam os equipamentos. 

Resultados esperados: Permanência do estudante na instituição, qualidade no desenvolvimento das atividades e motivação para estudar e prosseguir 
com os estudos. 

 

Ação: Construir plano de uso de ferramentas tecnológicas para estudantes 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Apresentar e debater a proposta ao/com o corpo docente; 
2) Reunir os encaminhamentos do debate para sistematização em documento on-line que reúna as sugestões e preste 
orientações para os/as estudantes; 
3) Organizar a avaliação da execução do plano. 

Resultados esperados: Ter a divulgação do documento on-line pronto em sua primeira versão. Contribuir com o processo de ensino e de 
aprendizagem 
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Ação: Aperfeiçoar as estratégias de participação de estudantes nos processos de avaliação institucional assim como nos que 
envolvem a construção de tomadas de decisão do câmpus e do IFSul 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) acessar a comunidade acadêmica na busca de sugestões para melhoria da comunicação interna e para aumento e 
qualificação da participação estudantil; 
2) planejar estratégias de comunicação interna, de conscientização à participação dos processos avaliativos e decisórios 
institucionais; 
3) estabelecer instrumentos de controle que permitam verificar se as estratégias estão sendo executadas conforme 
planejadas; 
4) implementar as estratégias planejadas; 
5) criar base de dados sobre participação de estudantes, com avaliação quantitativa e qualitativa; 
6) avaliar as ações executadas. 

Resultados esperados: Criar condições (espaços, tempos, informações de base e perspectiva) para que estudantes se sintam parte importante das 
ações do câmpus 

 

Ação: Criar ações de permanência e êxito dos estudantes 

Câmpus: Gravataí 

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

Resultados esperados: Melhora nos índices de evasão dos estudantes. 
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Ação: Ofertar curso de astronomia básica através de projeto de ensino. 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Apresentação da proposta do projeto de ensino, divulgação e inscrições, ministrar o curso, fazer relatório do projeto, 
certificar os participantes. 

Resultados esperados: Maior envolvimento dos estudantes com atividades extracurriculares e uma maior perspectiva interdisciplinar no 
aprendizado. 

 

Ação: Realizar ações que promovam a permanência e êxito dos estudantes 

Câmpus: Lajeado 

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) 

Resultados esperados: Permanência e êxito dos estudantes do Câmpus Lajeado; Capacitação dos servidores do Câmpus Lajeado; 

 

Ação: Elaborar questionário diagnóstico evasão 

Câmpus: Novo Hamburgo 

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

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

 

Ação: Promover atividades práticas nos laboratórios. 

Câmpus: Novo Hamburgo 

Descrição: Promover atividades práticas nos laboratórios. 

Resultados esperados: Realização de atividades de ensino nos laboratórios. 
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Ação: Implementar Plano de Contingência COVID-19 

Câmpus: Novo Hamburgo 

Descrição: Finalizar, aprovar e implementar o Plano de Contingência 

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

 

Ação: Ampliar a divulgação dos editais de pesquisa e extensão 

Câmpus: Passo Fundo 

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

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

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 Câmpus Pelotas junto a Câmara de Assistência Estudantil do IFSul. 

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

Câmpus: Pelotas 

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. 

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. 

 

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

Câmpus: Pelotas 

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. 

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

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

Resultados esperados: Acolhimento adequado dos estudantes que ingressarão na instituição no contexto da pandemia. 
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Ação: Implementar o plano de contigência para enfrentamento da Covid-19  

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça 

Descrição: 1º etapa - Direção geral - criação da COE-E local no câmpus; 2º etapa - Discussão e elaboração do plano de contigência do 
câmpus; 3º etapa - implementação do plano de contingência do câmpus.  

Resultados esperados: Espera-se ofertar atividades práticas excepcionais de maneira segura, respeitando todos os protocolos de segurança 
sanitária, e o não prejuízo dos estudantes em sua formação acadêmica 

 

Ação: Elaborar a criação de uma Comissão institucional para tratar do acompanhamento de estudantes (ingressos, 
permanência, êxito e egressos) 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça 

Descrição: 1º etapa - Diren - criar esta comissão para o acompanhamento de estudantes; 2º etapa - Diren e Comissão - discutir e criar 
as metodologias de aplicabilidade deste acompanhamento de estudantes; 3º etapa- Diren - comissão - implementar este 
acompanhamento de estudantes de maneira institucional  

Resultados esperados: Conforme proposto no plano de gestão no período de 2021 a 2025 da atual Direção Geral - Valorizar os processos que 
garantem as possibilidades de inclusão, permanência e êxito de estudantes, além de Implementar uma política de 
informação e acolhimento permanente ao estudante, através da criação do Núcleo de Apoio ao Estudante(NAE) 

 

Ação: Planejamento e execução de atividades excepcionais presenciais e/ou retorno presencial. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Planejamento junto a Reitoria e Consup para realização de atividades excepcionais presenciais e/ou retorno presencial. 
Execução do Plano de Contigência. 

Resultados esperados: Aprovação dos planejamentos de atividades excepcionais presenciais e/ou retorno presencial; Plano de contigência aprovado 
e implementado. 
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Ação: Aplicar recursos destinados a assistência estudantil da forma mais eficiente possível, assegurando permanência e êxito aos 
estudantes que mais necessitam. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Fornecer, dentro das possibilidades orçamentárias, Auxilio Emergencial, Auxilio inclusão digital, doação de celulares, entre 
outros. Além dos auxílios: moradia, material escolar, deslocamento e alimentação, após o retorno presencial. 

Resultados esperados: Permanência e Êxito dos Estudantes; Uso correto da verba da assistência estudantil. 

 

Ação: Produção de vídeo-aulas para momentos assíncronos e gravação das Aulas Síncronas. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Produção de vídeo-aulas para momentos assíncronos e gravação das aulas síncronas. 

Resultados esperados: Acompanhamento das aulas a qualquer tempo.  

 

Ação: Promover ações de estímulo a inovação, empreendedorismo e gerência de projetos. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Participar de grupos e promover ações que estimulem ações de inovação, empreendedorismo e gerência de projetos.  

Resultados esperados: Incentivar a inovação e aproximar os meios científicos, acadêmicos e empresariais, criando espaços para desenvolvimento 
de ideias ou modelos de negócios. 

 

Ação: Planejar a criação de oficinas nivelatórias das matérias propedêuticas aos alunos ingressantes no Ens. Méd. Int. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Realização de reuniões para planejamento das oficinas. 

Resultados esperados: Melhora do rendimento escolar 
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Ação: Estudar condições para ampliar as monitorias nos componentes curriculares. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Depen convida professores para definir monitorias; 
2) Depen lança edital;  
3) Depen + professores realizam seleção de monitores;  
4) Depen organiza orientações e horários de atendimento das monitorias. 

Resultados esperados: Reduzir a evasão e a retenção dos estudantes. 

 

Ação: Ampliar as parcerias com organizações para inserção dos estudantes no mundo do trabalho 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Fazer busca ativa de vagas;  
2) divulgar de vagas;  
3) Manter atualizado os dados de egressos 

Resultados esperados: Aumentar as oportunidades de inserção dos egressos do Câmpus 

 

Ação: Incentivar discussões sobre a aprendizagem dos estudantes nas reuniões de curso 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1- Reunião de curso para acompanhamento dos estudantes; 
2 - Verificar a situação dos estudantes em cada disciplina, e discutir com docentes maneira de diminuir a retenção; 
3 - Avisar o COPED; 
4 - Fazer contato com os estudantes para verificar a real situação. 

Resultados esperados: Reduzir a evasão e a retenção dos estudantes 
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Ação: Organizar sistemas de professores regentes para as turmas, com funções de apoio e acompanhamento da turma e 
encaminhamento de casos específicos. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Em reuniões de curso apresentar as atribuições do professor regente; 
2) Conduzir a escolha considerando o interesse do professor e sua afinidade com as turmas; 
3) Criar horário na RAD para essa atribuição. 

Resultados esperados: Que tenhamos professores regentes comprometidos com o desenvolvimento do processo educativo. 

 

Ação: Oferecer o projeto de ensino REVISA IFSUL como forma de apoio aos estudantes. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: Mobilizar docentes para o projeto que precisa ser ampliado. 

Resultados esperados: Diminuição da reprovação nas disciplinas atendidas na ação. 

 

Ação: Criar propostas de incentivo à ligar câmeras e microfone durantes as aulas. Sem contar com um planejamento para 
podermos ter, ao menos, aulas práticas no câmpus. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Coped e Comunicação organizam campanhas de estímulo ao uso de câmeras ligadas durante as aulas.  
2) Depen fazer reuniões com experiências exitosas de participação de estudantes em aulas;  
3) Coped abordará esse assunto com os estudantes durante os encontros promovidos pelo projeto "Diálogos Temáticos" 

Resultados esperados: Maior interação dos estudantes durante as aulas síncronas. 

 

 

 



 

31 
 

Ação: Organizar as monitorias para que ocorram de forma remota 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) DEPEN define uma tecnologia para estudantes e monitores possam interagir com recursos textuais, áudio, vídeo, 
compartilhamento de tela dos estudantes e monitores.  
2) DEPEN define duas formas de monitoria: Esclarecimentos gerais em chat da monitoria e atendimentos individualizados. 
3) Orientadores definem horários fixos para a presença dos monitores no ambiente de monitoria, além de atendimentos 
gerais sob demanda.  

Resultados esperados: Reduzir a evasão e a retenção dos estudantes 

 

Ação: Realizar capacitação aos estudantes para processos seletivos profissionais 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: Deliberação sobre a possiblidade de um curso ou live com orientação para realização de processos seletivos.  
1) O SS-COES propor a realização de uma oficina (projeto de ensino) sobre entrevista, currículo e relatório. 

Resultados esperados: Melhoria no desempenho dos estudantes nos processos seletivos. 

 

Ação: Propor estratégias de êxito para conclusão do estágio curricular obrigatório 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) promover reunião para que o Setor de Estágios informe aos discentes dados relevantes para realização do estágio  

Resultados esperados: Melhorias no fluxo de informações e do trâmite dos processos de solicitação de estágios.  
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Ação: Oferecer treinamentos e suporte aos estudantes para utilização dos recursos bibliográficos digitais (Biblioteca Virtual, 
Pergamum, Capes) 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Elaboração e divulgação de materiais/tutoriais de incentivo ao uso dos recursos bibliográficos disponíveis; 
2) Divulgação dos treinamentos aos coordenadores de curso e docentes; 
3) Agendamento de horários com docentes e coordenadores de curso para realização dos treinamentos junto aos alunos; 
4) Realização do treinamento na plataforma Google Meet. 

Resultados esperados: Ampliar o acesso ao acervo digital da Biblioteca 

 

Ação: Implantar o projeto de ensino Diálogos temáticos e apoio educacional aos estudantes do IFSul Câmpus Sapucaia do Sul 
no contexto das APNP 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Escrita e Planejamento do Projeto "Diálogos temáticos e apoio educacional aos estudantes do IFSul Câmpus Sapucaia do 
Sul no contexto das APNP";  
2) Edital e Seleção de Bolsista Colaborados externo;  
3) Ações de divulgação do projeto e planejamento das ações; 
4) A partir das demandas dos estudantes propor grupos temáticos de diálogos com a colaboradora externa; 
5) Execução e acompanhamento das ações; 
6) Avaliação e escrita do relatório final. 

Resultados esperados: Aproximação e acompanhamento dos discentes. Melhoria dos índices de permanência e êxito dos estudantes. 
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Ação: Implementar o plano de contingência do câmpus 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Adquirir os EPIs e equipamentos previstos no plano; 
2) Realizar a instalação dos itens e dar acesso a comunidade aos EPIs que couberem ao câmpus; 
3) Regular os procedimentos complementares ao plano de contingência; 
4) Capacitar a comunidade para seguir as diretrizes do plano e da resolução 44/2021 do CONSUP. 

Resultados esperados: Viabilizar atividades presenciais com discentes, em caráter excepcional 

 

Ação: Implementar a 3o turma da Especialização em Educação: práticas educativas para o aprender. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Publicação de edital de seleção: 
2) Processo de seleção; 
3) Chamamento dos candidatos; 
4) Organização do Calendário Acadêmico 

Resultados esperados: Realização do 1o semestre da 3o turma da Especialização em Educação: práticas educativas para o aprender. 

 

Ação: Executar o Plano de Contingência do IFSul 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Seguir as diretrizes e adotar os protocolos adequados para prevenção, monitoramento e controle do COVID-19. 

Resultados esperados: Segurança da comunidade acadêmica e prevenção de transmissão viral. 
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Objetivo do PDI 2020-2024 Promover a inclusão no processo formativo 

Ação: Curso de LIBRAS 

Câmpus: Bagé 
Descrição: O curso é oferecido pela ENAP, de forma virtual e gratuita. O DEPEX fará a divulgação e promoção desta ação para a comunidade 

acadêmica 

Resultados esperados: Facilidade de comunicação com as pessoas surdas 

 

Ação: Realizar projeto de extensão com foco na formação continuada para discutir temáticas de inclusão 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Seleção de bolsistas a serem contemplados com bolsa a ser paga com recursos já assegurados em edital da PROEX; 
2) Abertura das inscrições do evento; 
3) Realização do evento no mês de outubro (dias 06, 13 e 18 de outubro); 
4) Envio de certificados aos participantes; 
5) Realização da prestação de contas. 

Resultados esperados: Ampliação da qualificação de servidores/as sobre a inclusão e melhoria das práticas pedagógicas com estudantes com 
necessidades específicas 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Ação: Criar monitorias assistivas contemplando atividades complementares 

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: - Desenvolvimento de projetos de monitorias assistivas pelos professores das disciplinas responsáveis em que há PcD’s 
matriculadas; 
- Supervisão dos projetos pelo NAPNE; 
- Divulgação dos projetos para os alunos. 

Resultados esperados: - Garantir condições de êxito dos alunos PcD’s nas disciplinas; 
- Dar suporte aos professores das disciplinas em que há PcD’s matriculadas.  

 

Ação: Fortalecimento do núcleo de gênero e diversidade 

Câmpus: Gravataí 

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+. 

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

Ação: Realizar ações de inclusão no processo formativo 

Câmpus: Lajeado 

Descrição: 1) Oferta de Atendimento Educacional Especializado - AEE (DEPEX);  
2) Discussão de temáticas relacionadas à inclusão com servidores e estudantes (Núcleos do Câmpus Lajeado) 

Resultados esperados: Manutenção do AEE e realização de lives com discussão de temáticas inclusivas. 

 

Ação: Palestra Diretoria de Assuntos Internacionais 

Câmpus: Novo Hamburgo 

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

Resultados esperados: Fomento junto aos estudantes para a participação de intercâmbios 
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Ação: Elaborar projeto de curso FIC 

Câmpus: Novo Hamburgo 

Descrição: Elaborar projeto de curso de Formação Inicial e Continuada 

Resultados esperados: Projeto elaborado e aprovado junto a PROEN. 

 

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

Câmpus: Pelotas 

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. 

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

 

Ação: Estabelecer reuniões periódicas para acompanharmos a evolução dos estudantes de inclusão, intensificando o 
engajamento dos professores. equipe multidisciplinar e profissional de Aee. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Durante reuniões pedagógicas específicas para essa abordagem ou extraordinária se necessário for, dependendo do caso. 

Resultados esperados: Proporcionar a estes estudantes igual oportunidades, considerando suas características e particularidades, proporcionando 
a permanência e êxito deste publico na instituição. 
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Ação: Promover lives e palestras sobre temáticas ligadas à inclusão e acessibilidade. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Divulgar com mais ênfase os projetos já existentes que contemplam a demanda, sejam eles: o SEDINETEC e o Ciclo de 
Formação em educação inclusiva, que ainda prevê 2 lives sobre educação inclusiva em 2021. 
2) Realizar levantamento interno ao câmpus para identificar temas de interesse para formações em 2022. 

Resultados esperados: Ampliação de participação dos servidores nas formações já organizadas e planejadas pelo NAPNE. 

 

Ação: Realizar uma Semana da Consciência Negra em formato virtual 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Elaboração de projeto; 
2) Programação; 
3) Divulgação, execução e avaliação do mesmo 

Resultados esperados: Sensibilização dos participantes quanto à necessidade do debate sobre a temática e de uma postura ativa no combate ao 
racismo e outros preconceitos. 
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Perspectiva – Processos Internos 

 

Objetivo do PDI 2020-2024 Potencializar a comunicação institucional 

Ação: Ampla e efetiva divulgação do Câmpus Bagé, nas redes sociais, rádios, jornais (digitais e impressos). 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Manter projetos e grupos de planejamento e execução da divulgação do Câmpus Bagé.  

Resultados esperados: Melhor divulgação da Instituição na cidade e região. 

 

Ação: Melhorar a comunicação com a comunidade externa e a divulgação do câmpus 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Promover debates com comunidade externa e representantes da comunidade externa; 
2) Construir plano de comunicação e divulgação junto à comunidade externa; 
3) Dar início à execução do plano. 

Resultados esperados: Aumento e melhoria do alcance de comunicação e divulgação do câmpus junto à comunidade externa. 

 

Ação: Criar um grupo de servidores e alunos para que seja desenvolvido um projeto de divulgação institucional 

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: Criar uma comissão de servidores interessados na divulgação institucional. 

Resultados esperados: - Potencializar os projetos que já vem sendo desenvolvidos dentro do câmpus; 
- Criar um espaço onde poder-se-á consultar informações sobre os servidores tais como disciplinas lecionadas, capacitação, 
currículo Lattes, etc.. 
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Ação: Potencializar a utilização das redes sociais e site do câmpus  

Câmpus: Gravataí 

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 a encaminhar suas ações para publicação. 

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

 

Ação: Intensificar a divulgação do IFSul Câmpus Lajeado junto à comunidade 

Câmpus: Lajeado 

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). 

Resultados esperados: Maior conhecimento do IFSul Câmpus Lajeado pela comunidade da região do Vale do Taquari. 

 

Ação: Ampliar divulgação 

Câmpus: Novo Hamburgo 

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

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

 

Ação: Qualificar a comunicação do câmpus com a sociedade 

Câmpus: Passo Fundo 

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

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

Câmpus: Pelotas 

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

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

Descrição: Criar uma comissão 

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

 

Ação: Elaborar a criação de uma assessoria de comunicação social 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça  
Descrição: 1º etapa - Direção geral - propor a criação desta assessoria; 2º etapa - Direção geral - discutir e buscar metodologias para a 

implementação desta assessoria; 3º etapa - Direção geral - implementar a criação desta assessoria.  
Resultados esperados: Conforme proposto no plano de gestão no período de 2021 a 2025 da atual Direção Geral - Publicizar interna e externamente os 

Cursos ofertados, projetos e ações desenvolvidos no CaVG utilizando as mídias formais locais e as mídias alternativas. Além disso, 
desenvolver um aplicativo para o CaVG, com a intenção de melhorar a comunicação entre a gestão, servidores e estudantes, 
possibilitando acesso rápido à informações de aulas, atendimentos, reuniões, editais, oportunidades e outros itens que a 
comunidade julgar pertinente; 
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Ação: Comunicação constante com a comunidade acadêmica. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Atualização constante do planejamento institucional quanto as atividades excepcionais e/ou retorno presencial. 

Resultados esperados: Prestar informações a toda a comunidade acadêmica. 

 

Ação: Produção do Manual do Estudante.  

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Avaliação de conteúdos pertinentes e produção do Manual do Estudante.  

Resultados esperados: Facilidade no acesso à informação. 

 

Ação: Incentivar alunos ao acesso aos meios institucionais de comunicação (email institucional). 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Divulgação de orientações e incentivo a utilização do email institucional por parte dos discentes. 

Resultados esperados: Facilidade no acesso à informação. 

 

Ação: Contratar serviços de telefonia fixa 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Tramitar processo de licitação para contratação 

Resultados esperados: Possibilidade de contato do público externo com a instituição. 

 

Ação: Contratar estagiário da área de marketing/propaganda 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Compor comissão para processo seletivo de estagiário; realizar processo de seleção; efetivar contratação 

Resultados esperados: Ampliação da divulgação das ações do Câmpus nas mídias sociais 
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Ação: Realizar um estudo de viabilidade de novas formas de divulgação de eventos, projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Consulta às chefias de departamentos sobre formas eficientes de divulgação para os diferentes públicos 
2) Estudo de viabilidade de operacionalização das sugestões dentro das possibilidades técnicas, estruturais e financeiras da 
área de comunicação 

Resultados esperados: Identificação das novas formas de divulgação de eventos. 

 

Ação: Ampliar a divulgação dos editais de inclusão digital 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Editais devem ser elaborados com maior antecedência;  
2) Editais divulgados nas redes sociais. 

Resultados esperados: Maior participação discente nos editais. 

 

Ação: Estudar a possibilidade de criação de espaço específico para o curso de Engenharia Mecânica no portal do Câmpus. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1- Reunir com Comunicação para entender a lógica de comunicação do IFSUL;  
2) Propor estratégia específica para Engenharia Mecânica;  
3) Divulgação de notícias relacionadas ao curso sempre disponíveis também nessa página. 

Resultados esperados: Dar maior visibilidade ao curso e facilitar a disseminação de informações específicas entre os estudantes. 
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Ação: Indicar um e-mail de referência para os estudantes 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: Criação de um e-mail especifico para as demandas dos discentes. 

Resultados esperados: Qualificação do acesso às informações 

 

Ação: Divulgar informações para a comunidade acadêmica referentes à COVID-19. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) O setor de Saúde elabora roteiros, textos e planeja vídeos e/ou posts para as redes sociais, seguindo o plano de 
contingência (toda a parte de planejamento e de construção de texto deve ser feita pelo setor de saúde, que é onde 
encontram-se profissionais aptos a dar informações confiáveis); 
2) A comunicação divulga nas redes sociais os posts e vídeos sugeridos pela saúde. 

Resultados esperados: Comunidade do Câmpus mais informada sobre a COVID-19 e mais segura. 

 

Ação: Desenvolver ações de comunicação específicas para os trabalhadores terceirizados do Câmpus 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Estudar demandas de comunicação relativas aos terceirizados. 
2) Produzir conteúdos, divulgar notícias, fazer campanhas específicas para o público terceirizado do câmpus, nas redes 
sociais e no site. 

Resultados esperados: Maior integração das equipes terceirizadas, comunicação mais estreita com essas equipes. 
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Ação: Criar a comissão de divulgação dos cursos 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Definir os integrantes da comissão, alinhar e sistematizar as ações de divulgação do câmpus. 

Resultados esperados: Maior conhecimento da região sobre as oportunidades que o IF oferece e maior conhecimento dos possíveis ingressantes 
sobre os cursos. 

 

Ação: Realizar momentos de integração entre servidores 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Organizar encontros para apresentação de atividades desenvolvidas, adaptações em função da pandemia e capacitação 
interna para os fluxos de trabalho, tendo em vista a necessidade de reconexão interpessoal. 

Resultados esperados: Equipe mais unida e mais preparada para atender as diversas demandas. 
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Objetivo do PDI 2020-2024 Desenvolver os processos de planejamento institucional com foco na permanência e êxito de 

estudantes 

Ação: Grupos de estudos para melhorar e/ou garantir a permanência e êxito. 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Desenvolvimento de um projeto que auxilie os estudantes na organização de seus estudos e promova o reforço de 
conteúdos básicos. 

Resultados esperados: Aumento dos índices permanência e êxito, assim como melhores condições de qualificação e consequente, continuidade 
dos estudos e acesso ao mercado de trabalho. 

 

Ação: Implementar o Plano de Contingência do Câmpus Lajeado 

Câmpus: Lajeado 

Descrição: 1) Conclusão da nova versão do plano; 
2) Submissão para aprovação; 
3) Implementação. 

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. 

 

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

Câmpus: Passo Fundo 

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

Resultados esperados: Qualificar os cursos e reduzir índices de retenção e evasão.  
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Ação: Implementar medidas de segurança sanitária para atividades excepcionais 

Câmpus: Passo Fundo 

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

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

 

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

Câmpus: Passo Fundo 

Descrição: Elaboração dos tutoriais e divulgação dentre os alunos 

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

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 câmpus, 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 câmpus, visando o retorno progressivo das atividades presenciais. 

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

 

 

 



 

47 
 

Ação: Elaboração e aplicação de ferramentas para diagnóstico socioeconônico, pedagógico, assistencial, psicológico, entre outros 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Criar formulários, aplicar questionários, tabular de dados e apresentar resultados 

Resultados esperados Identificar vulnerabilidades;  
Melhorar permanência e êxito; 
Evitar/amenizar a evasão; 
Planejar e implementar ações; 
Conhecer as expectativas dos estudantes;  
Avaliar o processo ensino-aprendizagem. 

 

Ação: Estimular o cumprimento do estágio durante o período de realização das disciplinas do curso. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Estimular o cumprimento do estágio durante o período de realização das disciplinas do curso, apresentando aos estudantes 
todas as possibilidades de atendimento desta exigência.  

Resultados esperados: Realização do estágio durante o período de integralização das disciplinas. 

 

Ação: Fortalecer o NUPPS 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Capacitar os membros do NUPPS por meio de eventos online, produzir materiais que incentivem cuidados com a saúde 
física e mental dos estudantes, servidores e comunidade em geral. 

Resultados esperados: Melhor qualidade de vida das pessoas. 
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Ação: Realizar palestras com empresas da região 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Definir áreas de conhecimento; elaborar cronograma com as turmas; contatar empresas, buscando, dentre os palestrantes, 
alunos egressos. 

Resultados esperados: Motivação dos alunos e redução da evasão nos cursos subsequentes. 

 

Ação: Criar o Clube de Jogos do IFSul – câmpus Venâncio Aires 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Montar a equipe e realizar formação online. 

Resultados esperados: Desenvolver múltiplas habilidades e competências e fortalecer relações com base nos princípios de convivência do câmpus. 

 

Ação: Implantar melhorias no Bloco Convivência 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Readequar a cozinha (uso de mobiliário adequado, com maior número de microondas, nova pintura e decoração), ampliar o 
espaço para as refeições com disposição de mais mesas, revisar e consertar os armários dos estudantes. 

Resultados esperados: Tornar o ambiente mais acolhedor e organizado, estimular o cuidado com o espaço, proporcionar mais conforto e 
qualidade no momento da refeição, atender a necessidade dos estudantes de local para guarda de materiais no câmpus. 
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Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem de maneira participativa 

Ação: Reformulação da participação dos alunos no conselho de classe. 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Será discutida a melhor forma de participação dos alunos no conselho de classe. 

Resultados esperados: Maior participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Ação: Criar um fórum para discussão entre professores e estudantes 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Apresentação da proposta para debate para a comunidade acadêmica; 
2) Encaminhamento do projeto de criação do fórum; 
3) Criação do fórum. 

Resultados esperados: Potencializar a escuta sensível de todos os envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem e consequentemente 
qualificar as ações pedagógicas. 

 

 

Ação: Desenvolver projeto de preparação para processos seletivos para o ensino superior 
Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Promover debate com docentes a respeito da solicitação de estudantes; 
2) Viabilidade da criação do projeto; 
3) Ínício da construção do projeto. 

Resultados esperados: Aceitação por parte dos/as docentes e início da construção do projeto. 
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Ação: Suporte à inclusão digital para estudantes 

Câmpus: Gravataí 

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

Resultados esperados: Promover a inclusão digital dos estudantes. 

 

Ação: Ofertar um curso em formato de projeto de ensino correlacionando pesquisa e ensino para a aprendizagem da Língua 
Espanhola (Curso de Percepção) do Projeto de Pesquisa: A Produção e a Percepção no Processo de Aquisição da Língua 
Espanhola dor Falantes Nativos do Português Brasileiro 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Apresentação do projeto de ensino, divulgação e inscrições, ministrar o curso, fazer o relatório do projeto, certificar os 
participantes. 

Resultados esperados: Promover a pesquisa como princípio pedagógico, articulando ensino com as demandas da sociedade. 

 

Ação: Realizar o IV Sarau Cultural Integrador 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: 1. elaboração da proposta a ser apresentada no Edital 03/2021- Edital de Fomento à arte e cultura; 2. execução das 
atividades previstas na proposta, caso seja contemplada. 

Resultados esperados: Integração entre alunos; agregar atividades práticas a disciplinas variadas; contribuir para permanência e êxito; fomentar a 
cultura local. 
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Ação: Realizar levantamento de temas de interesse para capacitações e debates para servidores direcionados ao processo de 
ensino-aprendizagem. 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Desenvolver um formulário para levantamento dos temas de interesse, aplicação do formulário, tabulação dos dados 
levantados, atividades realizadas pela COEN. 

Resultados esperados: Levantar dados para realização das capacitações e debates em 2022 com temas de interesse dos servidores, promovendo 
assim a motivação dos mesmos. 

 

Ação: Palestra Editora IFSul 

Câmpus: Novo Hamburgo 

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

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

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 câmpus; 
4 - Apresentação de proposta para oferta de atividades excepcionais. 

Resultados esperados: Retorno seguro às atividades presenciais no câmpus. 
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Ação: Promover formação aos estudantes sobre organização dos estudos no ensino remoto. 

Câmpus: Pelotas 

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. 

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

 

 

Ação: Criar o GT para discussão de processos produtivos educacionais 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça  

Descrição: 1º etapa - Diren - criar um GT para a discussão da retomada dos processos produtivos educacionais; 2º etapa - discutir e 
analisar no GT a viabilidade para realização da ação proposta; 3º etapa - após discussão e análise buscar meios para a 
implementação e execução desta proposta. 

Resultados esperados: Conforme proposto no plano de gestão no período de 2021 a 2025 da atual Direção Geral - Ofertar condições para a 
produção didática do câmpus com ênfase em Ensino, Pesquisa, Extensão e inovação, vinculada e integrada às atividades 
dos cursos técnicos e superiores, numa perspectiva de oportunizar experiências práticas aos estudantes no seu processo de 
formação e também a oportunidade de trabalhar a interdisciplinaridade entre os diferentes cursos e áreas.  

 

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

Câmpus: Pelotas 

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 Câmpus Pelotas. 

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



 

53 
 

Ação: Criação de um clube literário. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Criar um clube literário, com o objetivo de incentivar a leitura, trocas literárias, assim como organizar concursos e eventos 
literários. 

Resultados esperados: Promover o gosto pela leitura e escrita através de diferentes formas de literatura significa motivar os estudantes a entrarem 
em contato com o seu mundo interno e desenvolver as habilidades linguísticas, além de ampliar o seu conhecimento de 
mundo. 
Produção de e-book, promovendo esta ação de modo a valorizar as produções dos estudantes, bem como os propósitos da 
instituição. 

 

Ação: Realizar oficinas com foco no ENEM. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Organizar e executar oficinas. 

Resultados esperados: Preparar os alunos para a realização do ENEM. 

 

Ação: Realizar oficinas de cunho artístico: como por exemplo música, desenho, teatro. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Organizar e executar oficinas. 

Resultados esperados: Incentivar o desenvolvimento artístico dos alunos. 
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Ação: Criar comissão de revisão dos PPCs dos cursos 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Selecionar membros; solicitar portaria; verificar possibilidade de construírem uma interdisciplinaridade entre projetos de 
ensino com projetos de extensão e pesquisa 

Resultados esperados: Elaboração de minuta dos PPCs 

 

Ação: Implementar o colegiado da Especialização em Educação: práticas educativas para o aprender. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Mobilizar docentes, TAES, e as/os discentes para a composição do colegiado do curso; 
2) Solicitação de Portaria 

Resultados esperados: Ter colegiado do curso de Especialização em Educação: práticas educativas para o aprender. 

 

Ação: Incentivar e apoiar encontros entre os discentes dos diversos cursos e anos 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Essa ação será desenvolvida por meio do projeto que está em andamento "Diálogos temáticos e apoio educacional aos 
estudantes do IFSul Câmpus Sapucaia do Sul no contexto das APNP"   

Resultados esperados: Maior integração entre os discentes do Câmpus 
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Ação: Incentivar projetos de ensino, pesquisa e extensão que complementem os conteúdos trabalhados de forma remota com 
foco em sustentabilidade e inclusão. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Incentivar/sensibilizar os docentes a elaborarem os projetos de ensino, pesquisa e extensão para maior compreensão 
dos conteúdos trabalhados de forma remota. 
2) Ampliar a carga  

Resultados esperados: Maior participação dos estudantes e compreensão dos conteúdos trabalhados de forma remota 

 

Ação: Capacitar os docentes para construção participativa dos planos de ensino com os discentes 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Planejar encontros de Capacitação sobre a construção dos Planos de Ensino e Planos de Ensino Especial;  
2) Convite aos docentes para encontros nos dias 01 e 02 de dezembro de 2021, às 17:15; 
3) Organização do evento;  
4) Realização dos encontros, com gravação;  
5) Avaliação da ação e disponibilização de material aos docentes. 

Resultados esperados: Que os docentes consigam se apropriar dos elementos essenciais para a construção dos Planos de Ensino; 

 

Ação: Possibilitar a troca entre docentes de experiências exitosas em suas salas de aula. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Planejamento de encontro; 2) Mobilização de docentes participantes; 3) Desenvolvimento da ação em momento 
síncrono; 4) Avaliação da ação. 

Resultados esperados: Que as práticas compartilhadas possibilitem a reflexão contribuam em novas práticas docentes 
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Objetivo do PDI 2020-2024: Adequar a instituição para as demandas inclusivas 

Ação: Realizar e apresentar estudos sobre inclusão para definição das necessidades de qualificação da estrutura do câmpus 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) realizar estudos sobre estrutura física relacionadas à inclusão; 
2) apresentação dos estudos para conhecimento, debate e análise de viabilidade; 
3) encaminhamento de planejamento de execução. 

Resultados esperados: Atender melhor os estudantes com deficiência e com necessidades educacionais específicas, aumentando inclusive a 
visibilidade externa, para que mais famílias entendam que o câmpus não somente se preocupa como também se estrutura 
para receber este público com qualidade. 

 

Ação: Revisar dispositivos pedagógicos (PPCs, Ementas, Planos de Ensino) para garantir o cumprimento das leis 10.639/03 e 
11.645/08 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Promover o debate sobre as leis; 
2) Levar proposta de debate para câmara de ensino e CODIR; 
3) Realizar encaminhamentos. 

Resultados esperados: Conhecimento por parte da comunidade acadêmica a respeito das leis e suas implicações, assim como da situação atual em 
relação aos currículos no IFSul. 

 

Ação: Realizar o V workshop: O ensino técnico e o mundo do trabalho para pessoas com deficiência. 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: 1. elaboração da proposta da ação de extensão, a ser apresentada no Edital de fluxo contínuo; 2. execução da ação. 

Resultados esperados: Colaborar na formação do público interno para melhor atendimento aos PCDs 
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Ação: Manter Política de atendimento Educacional Especializado e Tradução e Interpretação de Libras. 

Câmpus: Pelotas 

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

Resultados esperados: Atendimento adequado dos estudantes com deficiência. 

 

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

Câmpus: Pelotas 

Descrição: 1 - Instalar piso tátil 

Resultados esperados: Evitar acidentes com pessoas deficientes visuais. 

 

Ação: Instalar rampas e fazer adaptações para acessibilidade no câmpus, ampliação dos espaços de uso comum (biblioteca, 
cozinha, sala de estudos), que possibilite a circulação de pessoas com deficiência, compra de materiais, equipamentos e 
contratações que possibilitem atendimento diferenciado àqueles que precisam (mesas para cadeirantes, teclado 
amplificado, contrato de cuidador de saúde, intérprete de libras). 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Verificação das demandas necessárias e tramitação de processo de licitação para contratação e compras 

Resultados esperados: Organização e padronização de acesso do público aos espaços do câmpus. 

 

Ação: Viabilizar momentos de troca de experiência das metodologias aplicadas nas atividades com estudantes PCD 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Coped e Depen promovem reunião com os docentes para compartilhar experiências exitosas;  
2) Coped e Depen oferecem ou buscam formações pedagógicas 

Resultados esperados: Melhorias na qualidade das metodologias e propostas pedagógicas realizadas junto aos estudantes PCD. 
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Ação: Tornar acessíveis as transmissões de eventos com tradução para Libras. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Planejar os eventos com maior antecedência, especificando as datas, para que haja tempo hábil para a contratação.  
2) Contratar interpretes de libras que possam participar das transmissões do Câmpus 

Resultados esperados: Promover a acessibilidade e a inclusão  

 

Ação: Realizar formações com os docentes e TAEs sobre deficiência, inclusão e acessibilidade. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Divulgar com mais ênfase os projetos já existentes que contemplam a demanda, sejam eles: o Sedinetec e o Ciclo de 
Formação em educação inclusiva, que ainda prevê 2 lives sobre educação inclusiva em 2021.  
2) Realizar levantamento interno ao câmpus para identificar temas de interesse para formações em 2022. 

Resultados esperados: Ampliação de participação dos servidores nas formações já organizadas e planejadas pelo NAPNE. 

 

Ação: Tornar acessível as atividades de ensino, pesquisa e extensão com tradução para Libras. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: Departamentos estimam demanda, encaminham processo de contratação do serviço de tradução para libras 

Resultados esperados: Melhora da acessibilidade nas ações do câmpus. 
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Objetivo do PDI 2020-2024 Garantir condições para a participação estudantil nos processos de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação da instituição 

Ação: Promover capacitação aos estudantes para formação de Grêmio Estudantil do câmpus. 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Será oferecido aos alunos palestras de representantes de Grêmios Estundantis, Diretórios Acadêmicos de outros câmpus e 
representante da UNE via google meet, conscientizando os estudantes da importância da participação dos mesmos das 
discussões da instituição. 

Resultados esperados: Incentivar a representação estudantil, assim como a importância da organização dos estudantes nas discussões políticas 
educacionais  da Instituição. 

 

Ação: Promoção de eventos para integração dos estudantes 

Câmpus: Gravataí 

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

Resultados esperados: Promover a integração entre os estudantes. 

 

Ação: Intensificar a participação estudantil nos processos do Câmpus Lajeado 

Câmpus: Lajeado 

Descrição: 1) Levantamento de demandas por meio de formulários e reuniões virtuais (DEPEX); 
2) Incentivo ao protagonismo do Grêmio Estudantil do Câmpus Lajeado (DEPEX). 

Resultados esperados: Maior participação e entendimento dos estudantes dos processos e das decisões do Câmpus Lajeado. 
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Ação: Realizar reuniões permanentes com as representações estudantis sobre os processos de planejamento, desenvolvimento 
e avaliação da instituição. 

Câmpus: Pelotas 

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

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

 

Ação: Viabilizar a implementação de um processo de avaliação dos docentes pelos discentes, como já  existe nas universidades 
a muitos anos. 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça 

Descrição: 1º etapa - Diren e representantes dos estudantes - Criação de um GT para viabilizar esta ação; 2º etapa - estudar as 
metodologias para a executar esta ação; 3º etapa - Implantar esta ação de avaliação docente por parte de discentes.  

Resultados esperados: Possibilidade de aumentar a permanência e êxito dos discentes e qualificação dos docentes 

 

Ação: Criar e/ou consolidar os Diretórios Acadêmicos trazendo ao estudante uma maior participação nos processos de planejamento 
Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça 

Descrição: 1º etapa - Direção geral - Diren - estudantes - Discutir a criação e/ou consolidação dos diretórios acadêmicos no campu; 2º etapa 
- Direção geral - Diren - estudantes - Elaborar metodlogias para garantir a maior particpação dos estudantes nestes espaços 
democráticos do câmpus; 3º etapa - Direção geral - Diren - Estudantes - Realizar escolha de representantes destes diretórios 
acadêmicos.   

Resultados esperados: Epera-se com esta ação compartilhar experiências entre toda a comunidade acadêmica com o foco no estudante e suas 
demandas. Além de garantir uma gestão participativa e democrática entre todos os segmentos do câmpus. 
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Ação: Incentivar a participação dos discentes nos processos decisórios 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Identificação das ações que precisam ser mais divulgadas para aumentar a participação (esse deve ser um exercício de 
cada área interessada, como núcleos, por exemplo); 
2) Elaboração de ações, como vídeos para redes sociais, chamando discentes para participar. 

Resultados esperados: Discentes melhor informados sobre os processos e sobre como participar. 

 

Ação: Garantir espaços de participação dos estudantes e do público em geral nos processos decisórios do Câmpus. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) verificar espaços deliberativos que a representação estudantil possa ser inserida; 
2) realizar consultas paritárias em temas que sejam de relevância para toda comunidade. 

Resultados esperados: A democratização da Administração, tornando a gestão pública mais transparente e buscando a participação do público nos 
processos administrativos. 
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Perspectiva – Aprendizado e Crescimento 

 

Objetivo do PDI 2020-2024 Otimizar os processos organizacionais 

Ação: Realizar formações com o grupo sobre autogestão, proatividade e temas relevantes relativos aos processos internos 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Desenvolvimento de cronograma de formações sobre os temas citados 

Resultados esperados: Melhoria dos processos organizacionais 

 

Ação: Implementar o módulo Sistema de Eventos no SUAP 

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: - Formar um grupo que possa implementar o módulo Sistema de Eventos no SUAP; 
- Liberação do módulo Sistema de Eventos no SUAP para o câmpus Charqueadas; 
- Criação de um manual de utilização do módulo Sistema de Eventos no SUAP. 

Resultados esperados: A utilização do módulo Sistema de Eventos no SUAP para expedição de certificados. 

 

Ação: Divulgação dos diferentes Núcleos junto à comunidade  

Câmpus: Gravataí 

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. 

Resultados esperados: Divulgar e melhorar a efetividade dos núcleos e permitir a renovação dos quadros. 
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Ação: Implementar o Plano de Contingência do Câmpus Gravataí 

Câmpus: Gravataí 

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. 

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

 

Ação: Implementar o Plano de Contingência para enfrentamento da COVID-19 no Câmpus 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: 1. definição dos materiais a serem adquiridos e mobilizações necessárias para implementar o Plano; 2. realizar as ações 
administrativas para aquisição dos materiais; 3. divulgar e mobilizar a comunidade acadêmica; 4. controlar o cumprimento 
das orientações do Plano, corrigindo os desvios que ocorrerem.   

Resultados esperados: Cumprimento de todas as orientações do Plano 

 

Ação: Desenvolver uma ferramenta para realizar a indexação de editais externos de fomento e faça a classificação automática 
do tipo e área do edital. 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Apresentação do projeto de pesquisa, desenvolvimento do projeto, relatório de execução, certificação dos participantes, 
publicação de resultados. 

Resultados esperados: Facilitar a busca de editais de fomento pelos servidores promovendo circulação de recursos no câmpus. 
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Ação: Criar material digital (cards, carta de serviço, folheto, etc) para divulgar as diferentes competências de cada 
departamento ou coordenação do Câmpus. 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Levantamento das principais competências de cada departamento ou coordenação junto ao Regimento Interno do Interno, 
escolha do melhor formato de divulgação, criação arquivo, divulgação, avaliar ao final do ano. 

Resultados esperados: Otimizar os processos demandados pela comunidade acadêmica. 

 

Ação: Reuniões de apresentação dos setores 

Câmpus: Novo Hamburgo 

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.  

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

 

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) 

Câmpus: Pelotas 

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

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

 

Ação: Aprovação do Plano de Contingência do Câmpus Santana do Livramento. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Elaboração e encaminhamento do Plano de Contingência do Câmpus para aprovação na COE-E Central.  

Resultados esperados: Viabilizar a implantação do Plano de Contingência do Câmpus Santana do Livramento 
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Ação: Implantação e execução do Plano de Contingência do Câmpus Santana do Livramento 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Dimensionar, executar e monitorar as ações previstas no Plano de Contingência do Câmpus.  

Resultados esperados: Diminuir a probabilidade de contágio da COVID-19. 

 

Ação: Estipular prazos para realização das atividades nos setores 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Criação de fluxos com prazos determinados. 

Resultados esperados: Contribuir para maior celeridade nos processos institucionais, pois, no momento que forem estipulados prazos para a 
realização das atividades nos setores, os servidores terão que se comprometer e cumprir os prazos estipulados, evitando que 
eles fiquem com processos parados, acarretando em atrasos. 

 

Ação: Contratar o serviço terceirizado de recepção para o retorno ao funcionamento presencial 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Tramitar processo de licitação para contratação 

Resultados esperados: Organização e padronização do atendimento ao público. 

 

Ação: Elaborar calendário de compras 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Elaborar documento que estabeleça calendário de compras do Câmpus 

Resultados esperados: Transparência e otimização de recursos orçamentários 
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Ação: Alterar as matrizes curriculares dos cursos 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Compor grupo único de trabalho para todos os cursos, que inclua representantes das áreas de conhecimento, para 
elaboração das alterações; Elaborar minuta de proposta das alterações e submeter à apreciação da comunidade. 

Resultados esperados: Matrizes aprovadas para implementação nas turmas de ingresso 2022 

 

Ação: Encaminhar eleições de coordenadores de cursos 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Reformulação do regulamento das eleições; 
2) Busca ativa de interessados nos cargos de gestão; 
3) Promoção de esclarecimento junto à comunidade das características dos cursos; 

Resultados esperados: Envolver a comunidade acadêmica na escolha das coordenações de cursos. 

 

Ação: Organizar mural de projetos de ensino e extensão para melhor comunicação com estudantes e servidores. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) criar espaço no site para divulgação e apresentação de projetos de Ensino e extensão. 

Resultados esperados: Maior facilidade na consulta a projetos de ensino e extensão. 

 

Ação: Propor Seminário sobre Política de Inovação. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Organizar a discussão sobre o tema no câmpus Sapucaia do Sul; 
2) Seminário de Inovação 

Resultados esperados: Envolver a comunidade na discussão e conhecimento sobre a Política de Inovação do IFSul. 
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Ação: Organizar agenda de todos os grupos de trabalho, comissões, etc, existentes no câmpus, bem como representações 
externas, o objetivo de sua existência e o prazo previsto para conclusão. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Verificação das indicações de nomes para GTs, comissões e similares, realizadas no ano de 2021, por memorando e 
portarias; 
2) Elaboração e manutenção de planilha com esse controle, para acesso da gestão 

Resultados esperados: Maior facilidade em encontrar as indicações e os documentos que definem as representações internas e externas em 
grupos de trabalho, comissões, comitês, e similares. 

 

Ação: Discutir a necessidade de um modelo padrão de chamada para registro das presenças em encontros síncronos. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Depen organiza reuniões de formação no uso dos AVAs e características que podem ser exploradas. 
2) Coped abordará essa discussão no Seminário de Boas Práticas; 

Resultados esperados: Organizar e otimizar o tempo dos encontros síncronos, minimizando as possibilidades de falha nos registros de frequência. 

 

Ação: Ofertar capacitação aos servidores nos processos de gestão de pessoas. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Identificar previamente as demandas; 
2) Socializar as bases do conhecimento elaboradas pela PROGEP       

Resultados esperados: Ampliar o conhecimento dos procedimentos 

 

 

 



 

68 
 

Ação: Estudar formas de otimizar os processos de aquisição de materiais permanentes e de uso do setor de saúde. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Identificar previamente as demandas; 
2) Fazer termo de referência; 
3) Licitar; 
4) Empenhar. 

Resultados esperados: Garantir insumos permanentemente para o melhor atendimento em saúde no câmpus. 

 

Ação: Discutir no Câmpus Sapucaia, NAI e PROEN sobre a formalização dos estágios internacionais para alunos em intercâmbio 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Revisar os acordos existentes; 
2) Observar as particularidades institucionais; 
3) Avaliar as possibilidades de extensão dos programas de estágio existentes; 
4) Entrar em contato com as instituições internacionais para avançar nas discussões e finalmente no acordo. 

Resultados esperados: Ampliar e/ou melhorar os convênios existentes. 
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Ação: Incentivar o desenvolvimento dos servidores, por meio das políticas de Gestão de Pessoas 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1)Criar informes em conjunto com a comunicação, que devem ser encaminhados para todos via e-mails e/ou grupos de 
whatsapp. 

Resultados esperados: 1) Reforçar a divulgação dos ciclos de revisão do PDP, a fim de que as pessoas possam incluir cursos de seu interesse 
sempre que quiserem, proporcionando uma maior adesão dos servidores aos projetos de capacitação. 
 2) Reforçar a importância de adicionar o certificado ao processo no SUAP ao fim de cada curso de capacitação. Toda vez 
que um servidor deixa de adicionar o certificado no tempo estipulado, isso acaba gerando demanda para o setor de gestão 
de pessoas e, além disso, inviabiliza a continuidade dos trâmites, podendo, inclusive, prejudicar outros servidores que 
estejam no mesmo processo. Temos solicitações que vêm sendo feitas há mais de um ano já. Nós, como setor de gestão de 
pessoas, acabamos entrando em contato via e-mail, whatsapp, e, mesmo assim, muitas pessoas não adicionam o 
documento. 
 3) Reforçar divulgação da base de conhecimento para processos do SUAP. Que, atualmente encontra-se disponível na 
página: http://www.ifsul.edu.br/component/content/article/87-ddi/3184-base-do-conhecimento 
 Como fazer? Criar informes em conjunto com a comunicação, que devem ser encaminhados para todos via emails e/ou 
grupos de whatsapp 

 

Ação: Fortalecer o NUGAI 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Capacitar os membros do NUGAI por meio de eventos online, participar do CONDEMA – Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Venâncio Aires, produzir materiais de conscientização voltados à comunidade em geral, promover debates 
sobre consumo consciente a partir de filmes e vídeos com temáticas socioambientais. 

Resultados esperados: Maior envolvimento e conscientização com as questões socioambientais por parte dos alunos, servidores e comunidade em 
geral. 
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Ação: Realizar reuniões sistematizadas entre servidores técnico-administrativos e gestão. 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Fixar dia e horário para reuniões mensais, manter documento aberto para inclusão de pauta pelos servidores, realizar as 
reuniões conforme necessidade verificada pelo documento de pauta. 

Resultados esperados: Maior integração e participação dos servidores. 

 

Ação: Realizar melhorias nas oficinas 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Organizar materiais, ferramentas e equipamentos já existentes; adquirir novos materiais, com apoio e orientação do setor 
de compras; definir uma rotina de organização e de limpeza, de forma que esse controle seja dividido entre servidores 
docentes e administrativos. 

Resultados esperados: Maior cuidado com materiais e equipamentos e melhoria na qualidade das aulas práticas. 
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Objetivo do PDI 2020-2024 Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação 

Ação: Atualização dos Laboratórios de Informática. 

Câmpus: Bagé 
Descrição: Especificação dos itens; 

- Estimativa de custos; 
- Obtenção de recurso orçamentário; 
- Verificação de pregão existente ou realização de novo processo; 
- Aquisição. 

Resultados esperados: Atualização dos laboratórios e consequente melhorias na qualidade do ensino e pesquisa em todos os cursos. 

 

Ação: Aprovar o planejamento de renovação do parque computacional do câmpus 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) apresentação do planejamento feito pela COTIN, para análise e debate; 
2) encaminhamentos necessários para formalização do planejamento a curto, médio e longo prazos 

Resultados esperados: Formalização do planejamento da renovação do parque computacional do câmpus. 

 

Ação: Implantação do Laboratório IFMAKER na Instituição 

Câmpus: Gravataí 

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. 

Resultados esperados: Disponibilização de espaços adequados para atividades pedagógicas, bem como a promoção de projetos ensino, pesquisa e 
extensão. 
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Ação: Atualizar os recursos dos laboratórios de montagem e manutenção de computadores e de redes 

Câmpus: Passo Fundo 

Descrição: Aquisição de equipamentos e readequação dos equipamentos existentes 

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

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. 

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

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

Resultados esperados: Viabilização de novas formas de utilização do hardware/software disponível no câmpus. 
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Ação: Migrar os e-mails @pelotas para @ifsul 

Câmpus: Pelotas 

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

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

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

Resultados esperados: Melhoria na qualidade do ensino. 

 

Ação: Aquisição de equipamentos de TI - nobreak, computadores administrativos e para laboratórios e Roatboard. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Inclusão dos itens no PDTI; Planejamento da contratação e realização do processo licitatório. 

Resultados esperados: Estas diversas ações melhorariam a qualidade da infraestrutura do câmpus no que se refere a rede, wi-fi e computadores. 
Também melhoraria a segurança da informação e a efetividade na prestação de serviços. 

 

Ação: Contratação de serviço de manutenção de central telefônica. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Planejamento da contratação e realização do processo licitatório. 

Resultados esperados: Garantir o nível de serviço de tecnologia da informação e a manutenção adequada dos equipamentos.  
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Ação: Adquirir SSD's para os computadores utilizados pelos servidores 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Elaborar descrição do material; Tramitar processo de licitação para compra ou verificação da possibilidade de recebimento 
de doação 

Resultados esperados: Melhoria no desempenho dos computadores. 

 

Ação: Aumentar a capacidade para armazenamento de dados 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Adquirir 4 novos HDs 

Resultados esperados: Será possível que servidores e técnicos administrativos possam armazenar mais dados em pastas compartilhadas, que 
atualmente encontra-se em cerca de 95% de ocupação. 

 

Ação: Comprar e instalar equipamentos que viabilizem a ampliação da rede lógica do Câmpus para atender adequadamente as 
salas existentes e futuras 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Realizar estudo de caso; Levantamento e especificação de equipamentos e materiais; Realização de licitação e implantação 
da rede 

Resultados esperados: Maior área de cobertura de rede sem fio no câmpus, bem como atualização dos equipamentos com padrões mais atuais e 
melhora de desempenho 

 

Ação: Implantar servidor dedicado ao ambiente acadêmico 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Instalação do sistema e configuração dos serviços; realização de fase de testes 

Resultados esperados: Melhoria dos serviços relacionados a autenticação de usuário, gerenciamento de sistemas, armazenamento de arquivos em 
um repositório central, segurança da informação, entre outros  



 

75 
 

 

Ação: Elaborar projeto de qualificação da rede lógica do câmpus 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Elaboração do projeto; 
2) Licitação; 
3) Execução 

Resultados esperados: Melhoria na qualidade dos serviços, com ampliação da velocidade de acesso e resultando em maior eficiência 

 

Ação: Realizar melhorias relativas a tecnologias da informação. 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Adquirir itens de comunicação e equipamentos para os laboratórios de informática; trocar roteadores e equipamentos de 
redes; contratar serviços de manutenção de servidores e de remodelação da rede. 

Resultados esperados: Maior disponibilidade e velocidade dos dados da rede, melhorando as condições para aulas práticas nos laboratórios. 
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Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional 

Ação: Manutenção da política de capacitação de pessoal de acordo com o Plano de Desenvolvimento de Pessoal do Câmpus 
(PDP) 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Manter atualizado o PDP, e promover a capacitação dos servidores conforme demandas elencadas no plano 

Resultados esperados: Melhoria dos processos administrativos devido a maior capacitação dos servidores responsáveis pelos mesmos. 

 

Ação: Realizar reuniões gerais (3 segmentos) trimestrais 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Construção da pauta junto às representações dos segmentos; chamada para reunião feita pela Direção do Câmpus; 
divulgação da reunião feita pela Direção; coordenação da reunião feita pela Direção; registro da reunião (ata ou gravação). 

Resultados esperados: Tornar as ações do câmpus mais objetivas, divulgá-las, promover o comprometimento e motivação na comunidade. 

 

Ação: Realizar evento com amplo debate em conjunto com outros Câmpus do IFSUL sobre a temática da implantação da nova 
BNCC. 

Câmpus: Jaguarão 

Descrição: Proposta e convite aos demais câmpus pelo DEPEX; criar o cronograma do evento (DEPEX dos câmpus); divulgação do 
evento pelos DEPEX; Coordenação dos encontros revezando-se os DEPEX 

Resultados esperados: Informar e subsidiar a comunidade para uma reflexão crítica sobre o assunto. 
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Ação: Capacitação de servidores por meio de cursos de qualificação e/ou eventos 

Câmpus: Passo Fundo 

Descrição: Divulgação; Contratação e Realização dos cursos 

Resultados esperados: Qualificação dos serviços 

 

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

Câmpus: Pelotas 

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.  

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

 

Ação: Implementar projeto de acolhida de novos servidores 

Câmpus: Pelotas 

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

Resultados esperados: Acolher adequadamente os novos servidores do câmpus 
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Ação: Ofertar cursos de formação continuada para docentes sobre tecnologias educacionais digitais importantes para o 
desenvolvimento das APNPs. 

Câmpus: Pelotas 

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. 

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

 

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. 

Câmpus: Pelotas 

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

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

 

Ação: Incentivar a participação em cursos e treinamentos, visando otimizar os processos de trabalho, a saúde e qualidade no 
ambiente de trabalho. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Incentivo da participação de servidores em cursos, treinamentos e "lives". 

Resultados esperados: Qualificação, melhoramento da qualidade de vida no trabalho e motivação. 
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Ação: Discutir tecnologia, inovação e empreendedorismo. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: Realizar eventos para discussão do tema. 

Resultados esperados: Consolidar uma visão estratégica sobre estes temas na instituição. 

 

Ação: Realizar ações de capacitação para os servidores. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Elaborar um projeto de ação de capacitação  
2) Executar   

Resultados esperados: Servidores capazes de contribuir com a melhoria de processos internos. 

 

Ação: Elaborar plano de capacitação constante de servidores. 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Mapear demandas da equipe e cursos que possam auxiliar nas rotinas de trabalho, no atendimento, no incentivo 
profissional, nas relações humanas; viabilizar a participação de todos os servidores nos cursos, conforme a área de interesse 
e de atuação. 

Resultados esperados: Melhoria no atendimento das demandas e otimização do tempo de trabalho. 

 

  



 

80 
 

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

Ação: Qualificação dos espaços para aulas práticas. 

Câmpus: Bagé 

Descrição: - Identificar e priorizar as demandas dos cursos; 
- Iniciar a elaboração dos projetos de revitalização e construção; 

Resultados esperados: Melhoria da estrutura para a realização das atividades práticas. 

 

Ação: Priorizar a realização da atividade e pleitear recursos junto as instâncias responsáveis. 

Câmpus: Bagé 

Descrição: Implementar um plano de gerenciamento da manutenção afim de identificar as necessidades tanto de manutenção 
corretiva quanto preventiva. 

Resultados esperados: Melhoria dos espaços físicos de ensino, pesquisa, extensão, administrativo e de convivência. 

 

Ação: Concluir e implementar o plano de contingência do câmpus 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) Conclusão da nova versão do plano; 
2) Submissão para aprovação; 
3) Implementação. 

Resultados esperados: Aprovação do plano e consequente implementação do mesmo, de acordo com o que for autorizado pelo CONSUP e COE-Local 
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Ação: Viabilizar espaços de oficina e descanso para os funcionários terceirizados 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) obtenção de recurso já destinado pela Reitoria para compra de sala modular; 
2) compra da sala modular; 
3) instalação da sala modular; 
4) organização da sala modular para receber servidores/as terceirizados/as. 

Resultados esperados: Qualificação do espaço físico para terceirizados/as. Abertura de espaço para futuros laboratórios dos cursos TAI e TEC 

 

Ação: Otimizar espaços subutilizados no câmpus para atender demandas por infraestrutura de docentes, TAEs e estudantes 

Câmpus: Camaquã 

Descrição: 1) continuidade das análises de utilização dos espaços físicos; 
2) execução da conclusão das análises feitas. 

Resultados esperados: Ter subsídios informacionais baseados nas análises, para a mais assertiva tomada de decisão. 

 

Ação: Trabalhar na conscientização da coleta seletiva no câmpus 

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: - Reorganizar o NUGAI. 
- O NUGAI estabelecer projetos de conscientização. 

Resultados esperados: Realização da coleta seletiva no câmpus. 

Recursos: - Recursos humanos; 
- Recursos de divulgação dos projetos. 
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Ação: Iniciar o projeto para o fechamento da quadra esportiva 

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: Reiterar, através de memorando, a necessidade do fechamento da quadra esportiva para o DPO. 

Resultados esperados: O início do projeto para o fechamento da quadra esportiva. 

 

Ação: Ampliar espaços de sala de aula e laboratórios 

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: - Dar continuidade ao projeto de ampliação das salas de aulas. 
- Desenvolvimento do termo de referência. 
- Licitação. 
- Remanejamento do custeio para investimento. 
- Empenho da obra. 

Resultados esperados: A obra esteja empenhada até o final do ano. 

 

Ação: Investigar o aprimoramento do Curso de Especialização em Educação e Contemporaneidade  

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: Através de diálogos do colegiado, buscar ações que possam aprimorar o Curso de Especialização em Educação e 
Contemporaneidade. 

Resultados esperados: Análise da necessidade (ou não) do aprimoramento do Curso de Especialização em Educação e Contemporaneidade. 

 

Ação: Implementar um Plano de Contingência contra a COVID-19 

Câmpus: Charqueadas 

Descrição: A partir dos documentos institucionais e estaduais estabelecer um plano de contingência contra a COVID-19 conforme as 
demandas do câmpus Charqueadas. 

Resultados esperados: Que atenda às demandas do contingenciamento contra a COVID-19. 
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Ação: Adequar e qualificar os espaços dos laboratórios de ensino 

Câmpus: Gravataí 

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

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

 

Ação: Melhoria nos espaços do câmpus 

Câmpus: Gravataí 

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

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

 

Ação: Implantação de dois novos laboratórios de Informática no Câmpus 

Câmpus: Gravataí 

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

Resultados esperados: Disponibilizar espaços adequados para o bem estar da comunidade do Câmpus Gravataí. 
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Ação: Viabilizar melhorias na infraestrutura do Câmpus Lajeado 

Câmpus: Lajeado 

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. 

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. 

 

Ação: Ampliar a estrutura física do Câmpus Lajeado 

Câmpus: Lajeado 

Descrição: Aquisição de salas modulares para atender as demandas dos cursos vigentes. 

Resultados esperados: Recebimento e instalação das salas modulares. 

 

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

Câmpus: Novo Hamburgo 

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

Resultados esperados: Projeto de extensão elaborado 
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Ação: Avaliar condições físicas do Câmpus 

Câmpus: Novo Hamburgo 

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

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

 

Ação: Implantação do laboratório de eficiência energética em edificações 

Câmpus: Passo Fundo 

Descrição: Adequação dos espaços para implantação do laboratório 

Resultados esperados: Melhorar o aprendizado dos estudantes. 

 

Ação: Projetar a ampliação do prédio 2 

Câmpus: Passo Fundo 

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

Resultados esperados: Planejamento da contratação da execução da reforma 

 

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

Câmpus: Passo Fundo 

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

Resultados esperados: Oferta de espaços de maior qualidade para atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão 
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Ação: Concluir as obras em andamento 

Câmpus: Passo Fundo 

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

Resultados esperados: Disponibilidade dos espaços para uso acadêmico e administrativo 

 

Ação: Adquirir mobiliário e equipamentos para as salas modulares 

Câmpus: Passo Fundo 

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

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

 

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

Câmpus: Passo Fundo 

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

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

 

Ação: Projetar reforma da cobertura dos prédios 2 e 7 

Câmpus: Passo Fundo 

Descrição: Elaboração de projetos 

Resultados esperados: Qualificação dos espaços quanto ao conforto térmico e acústico. 
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Ação: Finalizar projeto arquitetônico de readequação da portaria dos estudantes. 

Câmpus: Pelotas 

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

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

Descrição: Etapa 01 - Realizar pesquisa de soluções técnicas para o projeto de linhas de vida das coberturas do Câmpus; 
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. 

Resultados esperados: Atender aspectos legais e garantir a integridade física dos servidores que realizam os serviços de manutenção nas coberturas. 
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Ação: Adequar rede de gás GLP conforme projeto PPCI - REDE DE GASES 

Câmpus: Pelotas 

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. 

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

 

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. 

Câmpus: Pelotas 

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. 

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

 

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

Câmpus: Pelotas 

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. 

Resultados esperados: Ter projeto arquitetônico referente a troca da cobertura da TEC. 
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Ação: Realizar a automação de portões de acesso à garagem e ao estacionamento do Câmpus. 

Câmpus: Pelotas 

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. 

Resultados esperados: Ter portões automatizados nos acessos. 

 

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

Câmpus: Pelotas 

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.  

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

 

 

Ação: Viabilizar a discussão para o fechamento da quadra poliesportiva 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça 

Descrição: 1º etapa - Ciplan e Direção Geral - revisar o projeto já existente para a execução desta obra; 2º etapa - Ciplan e Direção 
geral - buscar recursos humanos e orçamentários para a implementação desta obra; 3º etapa - Direção geral e Ciplan - 
implementar a construção desta obra.  



 

90 
 

Resultados esperados: Conforme proposto no plano de gestão no período de 2021 a 2025 da atual Direção Geral - Viabilizar a cobertura da quadra 
poliesportiva para evitar transtornos nos dias de chuva.  

  

Ação: Realizar o planejamento para a construção de um prédio novo para a biblioteca 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça 

Descrição: 1º etapa - Ciplan e Direção geral - revisar o projeto arquitetônico já existente para a execução desta obra; 2º etapa - Ciplan 
e Direção geral - buscar recursos humanos e orçamentários para implementação desta obra; 3º etapa - Direção geral e 
Ciplan - implementar a construção desta obra.  

Resultados esperados: Com a construção de um novo prédio da biblioteca espera-se transformar este espaço em um ambiente acolhedor, 
dinâmico, acessível e adequado para o acesso de toda a comunidade acadêmica.  

 

Ação: Viabilizar a discussão para identificação dos prédios, reorganização das salas de aula com datashow fixo e mudança de 
local da biblioteca 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça 

Descrição: 1º etapa - Direção geral e Deplan - Analisar a colocação de placas de identificação em todos os prédios do câmpus e de 
projetores fixos nas salas de aula; 2º etapa - Direção geral - Deplan -  buscar recursos humanos e orçamentários para a 
implementação destas melhorias; 3º etapa - Direção geral - Deplan- Implementar estas melhorias no câmpus.  

Resultados esperados: Conforme proposto no plano de gestão no período de 2021 a 2025 da atual Direção Geral: Elaborar “Placas” indicativas 
para as passarelas e Setores com o objetivo de melhorar sua identidade visual e organizacional. Espera-se também com 
estas melhorias oportunizar um atendimento qualificado aos servidores e discentes. 

 

Ação: Realizar o planejamento para as reformas dos prédios da área Zootécnica e refazer cercas em todo o câmpus  

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça 
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Descrição: 1º etapa - Ciplan e Direção geral - Analisar a disponibilidade orçamentária e organizacional para a execução destas 
reformas; 2º etapa - Ciplan e Direção geral - buscar recursos humanos e orçamentários para a implementação destas 
reformas; 3º etapa - Direção geral e Ciplan - executar estas reformas.  

Resultados esperados: Com esta ação espera-se criar melhores condições de ensino aos docentes, melhor aprendizado aos discentes e bem-estar 
animal atendido.  

 

Ação: Viabilizar Investimentos nos laboratórios e fomentar mais amplamente o desenvolvimento de pesquisas 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça  

Descrição: 1º etapa - Direção geral - Deplan - Depep - Analisar o investimento em laboratórios e fomentar o desenvolvimento de 
pesquisas; 2º etapa - Direção geral - Deplan -  buscar recursos humanos e orçamentários para investimentos em 
laboratórios; 3º etapa - Direção geral - Deplan - Implementar estas melhorias no câmpus.  

Resultados esperados: Conforme proposto no plano de gestão no período de 2021 a 2025 da atual Direção Geral - Reorganizar os espaços de 
trabalho, salas de aula, laboratórios e produção, de forma a possibilitar melhor qualidade no desenvolvimento das 
atividades desenvolvidas no câmpus.  

 

 

 

 

 

Ação: Viabilizar a discussão para a construção dos espaços/gabinetes de trabalho para os docentes no câmpus, melhorar 
espaços de convivência, banheiros e também as estruturas didáticas como pomar e laboratórios. 

Câmpus: Pelotas – Visconde da Graça  
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Descrição: 1º etapa - Direção geral - Deplan - Analisar a construção de melhorias para os espaços/gabinetes de trabalho para os 
docentes. Discutir melhorias para os espaços de convivência, banheiros e também as estruturas didáticas como pomar e 
laboratórios.; 2º etapa - Direção geral - Deplan -  buscar recursos humanos e orçamentários para investimentos nestas 
áreas; 3º etapa - Direção geral - Deplan - Implementar estas melhorias no câmpus.  

Resultados esperados: Conforme proposto no plano de gestão no período de 2021 a 2025 da atual Direção Geral - Planejar a criação de uma área 
de convivência para a comunidade do Câmpus, incentivando e oportunizando integração, troca de saberes e ideias, bate-
papo informal, entre os servidores das várias Áreas/Setores e os alunos dos diversos Cursos.  

 

Ação: Proporcionar mais acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. 

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Acompanhar a execução do projeto de acessibilidade conforme a Lei nº 10.098/94. 

Resultados esperados: Promover, em igualdade de condições, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, 
visando à sua inclusão social e a cidadania. 

 

Ação: Buscar a conclusão e liberação da obra pela DPO; Solicitar liberação do Corpo de Bombeiros;  

Câmpus: Santana do Livramento 

Descrição: Acompanhar a execução do projeto conforme previsto. 

Resultados esperados: Ampliação do câmpus, dando melhores condições para a realização das aulas, reuniões e utilização dos espaços, garantindo 
a segurança da comunidade acadêmica. 

 

 

Ação: Preparar os novos espaços para o retorno presencial.  

Câmpus: Santana do Livramento 
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Descrição: Organizar o mobiliário e equipamentos nos espaços adequados. Executar do projeto trifásico, hidráulico e rede lógica no 1º 
pavimento. 

Resultados esperados: Melhores condições para a realização da atividade fim institucional. 

 

Ação: Adquirir sala de artes e linguagens 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Tramitar processo de licitação para aquisição 

Resultados esperados: Espaço exclusivo dedicado à disciplina de artes e linguagens 

 

Ação: Construir cobertura entre os prédios e salas de aula 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Tramitar processo de licitação para contratação 

Resultados esperados: Usufruto da cobertura 

 

Ação: Construir cobertura da quadra poliesportiva a estrutura de ginásio (com vestiários e arquibancada) 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Tramitar processo de licitação para contratação 

Resultados esperados: Usufruto do espaço 

 

 

Ação: Ampliar a área de alimentação 

Câmpus: Sapiranga 
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Descrição: Verificar possibilidades de adequação dos espaços físicos e promover mudanças necessárias visando a ampliação da área de 
alimentação do Câmpus 

Resultados esperados: Evitar superocupação 

 

Ação: Implantar o refeitório da escola 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Tramitar processo de licitação para contratação 

Resultados esperados: Espaço exclusivo dedicado ao refeitório 

 

Ação: Implementar o plano de contingência do câmpus 

Câmpus: Sapiranga 

Descrição: Elaborar e publicizar Plano de Contingência; Organizar ambientes de acordo com o protocolo 

Resultados esperados: Definição de protocolos de segurança e adequação do Câmpus de acordo com essas diretrizes 

 

Ação: Qualificar os laboratórios para práticas de ensino, pesquisa e extensão 

Câmpus: Sapucaia do Sul 

Descrição: 1) Levantamento dos materiais necessários;  
2) Levantamento de necessidade de novos equipamentos e reparos nos existentes; 
3) Realização das manutenções preventivas e corretivas. 

Resultados esperados: Melhorias nos espaços laboratoriais e maior disponibilidade de tempo de uso dos equipamentos. 

 

Ação: Fomentar parcerias com empresas, sindicatos e instituições. 

Câmpus: Sapucaia do Sul 
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Descrição: 1) Elaborar edital de chamada pública;  
2) Entrar em contato com as organizações;  
3) Propor acordos de parcerias. 

Resultados esperados: Desenvolver parcerias diversas que resultem em qualificação da infraestrutura e das atividades do câmpus para 
comunidade. 

 

Ação: Mapear a estrutura física do câmpus para melhor aproveitamento dos espaços. 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Analisar como estão sendo utilizados os espaços do câmpus; verificar as demandas que não estão sendo atendidas; verificar 
junto aos setores a necessidade de mobiliário e materiais específicos; elaborar um plano para otimizar o uso dos espaços. 

Resultados esperados: Maior atendimento das demandas, melhores condições de ensino-aprendizagem e melhores condições de trabalho. 

 

Ação: Planejar a criação de novos espaços no câmpus. 

Câmpus: Venâncio Aires 

Descrição: Planejar ambientes para recreação, alimentação e aulas ao ar livre; fazer levantamento das aquisições necessárias. 

Resultados esperados: Ampliar as possibilidades de uso dos espaços externos e proporcionar um ambiente mais natural para a convivência e o 
desenvolvimento das aulas. 

 

 


