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Plano de Ação 2021

1º Semestre



MISSÃO

Ofertar educação profissional, científica e tecnológica, inclusiva, pública, gratuita e 

de qualidade, promovendo a formação integral de cidadãos para enfrentar e 

superar desigualdades sociais, econômicas, culturais e ambientais, garantindo a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e em consonância com 

potencialidades e vocações territoriais.

VISÃO

Ser referência em educação, ciência e tecnologia como uma instituição pública, 

gratuita, de qualidade e com compromisso social.

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 do IFRS.
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R1 - Promover Verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino
R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão

R3 - Promover ações de formação para a cidadania
R4 - Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural 

e político da comunidade

P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas
P2- Aprimorar e consolidar a política de Sustentabilidade ambiental
P3 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação de recursos externos

P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional
P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e AE

P6 - Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional

PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas
PC2 - Promover a integração intercampi

PC3 - Promover a capacitação/qualificação dos servidores com foco nos OE institucionais
PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores

O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS
O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentário

O3 - Desenvolver meios de economicidade

Mapa Estratégico / Objetivos Estratégicos / Ações propostas (80)
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16



Objetivos Estratégicos relacionados à economicidade e melhores 
estratégias de aplicação dos recursos recebidos, quer sejam 

orçamentários, quer sejam extraorçamentários. 

Mapa Estratégico - Perspectivas

Orçamento



ORÇAMENTO

OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS.
Atuar para que todos os campi apresentem melhoria em relação às 

condições de infraestrutura para oferta de cursos em todos os níveis e 
modalidades.

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

O1.1) Realizar campanha de preservação do patrimônio 
direcionada aos usuários das salas de audiovisuais

DEX Aguardando retorno presencial

O1.2) Criar uma política de upgrade de hardware e software 
nos laboratórios de informática

DDI

Em andamento
A ação de renovação do parque computacional dos 

laboratórios está no PDTIC, porém, não estava sendo 
contemplada nos planos de ação.

Este anos foram adquiridas 31 máquinas novas, as quais serão 
utilizadas para a renovação de um laboratório.

O1.3) Simplificar a estrutura organizacional reduzindo o 
número de setores para facilitar a comunicação entre as 
partes.

DG

Realizada
Proposição da Gestão ao Concamp de otimização da estrutura 

organizacional do Campus aprovada, conforme RESOLUÇÃO 
CONCAMP Nº 003, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021

A Gestão está estudando outras proposições para serem 
encaminhadas ao Concamp. 



ORÇAMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentário.
Buscar formas de captação de recursos públicos e privados para atender 
às demandas, tendo em vista as fragilidades em relação ao orçamento 

dos campi.

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

O2.1) Criar um portfólio de Ações de Extensão para utilizar 
como referência na captação de recursos.

DEX
Em andamento.

Estão sendo publicados os resultados das ações de extensão de 
2020. 



ORÇAMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

O3 - Desenvolver meios de 
economicidade

Além da captação de recursos, encontrar formas de economicidade na sua utilização

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

O3.1) Estimular o envio de relatórios e outros documentos 
por e-mail.

DEX Realizada

O3.2) Implantar sistema de solicitação de visitas técnicas DEX Prevista para o 4º trimestre

O3.3) Controlar o número de fotocópias feitas pelos 
professores, incentivando o uso de arquivos digitais no 
Moodle.

DE Não iniciada



ORÇAMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

O3 - Desenvolver meios de 
economicidade

Além da captação de recursos, encontrar formas de economicidade na sua utilização

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

O3.4) Utilizar formulários eletrônicos para 
indicação de bolsistas e voluntários

DEX Realizada

O3.5) Incentivar a realização de reuniões via 
web conferência

DG

Realizada
Disponibilizada a Plataforma Zoom (20 salas com capacidade de 300 pessoas/sala). Todas as 
reuniões de Gestão, do Conselho do Campus, Comitê COVID-19, dos Colegiados de Curso etc

estão ocorrendo via web conferência.

O3.6) Rever fluxos internos da DPPI a fim de 
torna-los mais digitais, mais ágeis, dinâmicos 
e de fácil para pesquisadores e CAGPPI

DPPI

Realizada
Arquivamento de documentos em meios digitais (drive); avaliação de mérito de projetos e de 
relatórios pela CAGPPI via formulário eletrônico; formulário eletrônico assiduidade bolsistas 
e voluntários vinculados a editais de fomento interno; envio de declarações a pesquisadores 
e alunos de forma eletrônica e imediatamente após a aprovação do relatório final; indicação 
e desligamento de alunos voluntários e bolsistas via formulário eletrônico; relatórios parciais 
e finais em formato digital via e-mail; recebimento de projetos de fluxo contínuo via e-mail 

para arquivamento digital; prestação de contas e pareceres CAGPPI via digital.

O3.7) Desburocratização de atividades DDI Prevista para o 4º trimestre



Objetivos Estratégicos focados em aspectos relacionados a parcerias, 
integração capacitação/qualificação e qualidade de vida dos 

servidores. 

Mapa Estratégico - Perspectivas

Pessoas e 
Conhecimento



PESSOAS E CONHECIMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou 
privadas.

Buscar mais formas de interação dos campi com outras instituições 
assim como com a comunidade ou empresas..

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

PC1.1) Ampliar a participação do Campus em 
eventos externos

DEX
Em andamento

Prevista para o 3º trimestre. Feita a renovação da afiliação na Mostratec com 
mais 2 vagas. Verificando novos eventos em que a MTC poderá se afiliar. 

PC1.2) Incentivar a participação de pesquisadores 
e alunos em eventos

DPPI
Prevista para o 3º trimestre, com publicação de posts da importância da 

participação divulgação resultados de projetos em eventos. 



PESSOAS E CONHECIMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

PC2 - Promover a integração 
intercampi.

Este objetivo denota um esforço de fortalecimento da Instituição como um organismo único e sinérgico.

INICIATIVAS

Sem sugestões



PESSOAS E CONHECIMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

PC3 – Promover a capacitação/ 
qualificação dos servidores 

com foco nos objetivos 
estratégicos institucionais.

Capacitar/Qualificar os servidores tendo como base os objetivos estratégicos institucionais, promovendo 
formas de inovação pedagógica, assim como inovação na gestão, tais como melhoria de processos e 

otimização dos recursos..

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

PC3.1) Ofertar capacitação sobre Prestação de 
Serviços

DEX Prevista para o 3º trimestre

PC3.2) Formação pedagógica continuada, 
especialmente na área de tecnologias da 
informação (Google Drive, Google Forms, Planilhas 
Excel, Moodle).

DE Prevista para o 4º trimestre

PC3.3) Formação de servidores a fim e que atuem 
na brigada de incêndio

DA Prevista para o 3º trimestre

PC3.4) Propor capacitações voltadas à sistemas de 
acompanhamento e controle de execução das 
ações e processos.

DDI

Em andamento.
Internamente foram realizados o Curso de Gestão de Riscos em Processos de 

Trabalho e o Curso de Análise e Melhoria de Processos, oferecidos pela 
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).



PESSOAS E CONHECIMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

PC4 - Promover e incentivar 
a qualidade de vida dos 

servidores.

Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores do IFRS para proporcionar um ambiente 
organizacional saudável para desempenho das suas atividades funcionais

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

PC4.1) Rever a necessidade de tantas reuniões e 
comissões, para que os docentes possam se 

dedicar a atividades mais relevantes.
DE Não iniciada

PC4.2) Estimular a criação de um coral formado 
por servidores e estudantes, podendo ser 

intercampi.
DEX Prevista para o 3º trimestre

PC4.3) Elaborar uma política de bem-estar da 
comunidade acadêmica.

DG
Em andamento.

Prevista para o 3º trimestre. CGP e Equipe do Programa Bem Estar do 
Campus BG estão construindo uma política institucional de bem estar.



PESSOAS E CONHECIMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

PC4 - Promover e incentivar 
a qualidade de vida dos 

servidores.

Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores do IFRS para proporcionar um ambiente 
organizacional saudável para desempenho das suas atividades funcionais

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

PC4.4) Incentivar os gestores a utilizar os 
canais oficiais de comunicação, evitando o 
uso de meios pessoais, como Whatsapp.

DG
Realizada

Foram dadas orientações para a utilização dos canais oficiais de comunicação.

PC4.5) Desenvolver atividades e programas na 
área da saúde física e mental para a 

comunidade.
DG

Em andamento
Prevista para o 3º trimestre. CGP e Equipe do Programa Bem Estar do Campus BG 

estão desenvolvendo atividades de bem estar com a preocupação com a saúde 
física e mental da comunidade.

Colaboração parcial (16h) da servidora Ana Maria Jung de Andrade, psicóloga da 
DGP para promoção de ações voltadas à qualidade de vida no trabalho e 

qualidade de vida em geral.



PESSOAS E CONHECIMENTO
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

PC4 - Promover e incentivar 
a qualidade de vida dos 

servidores.

Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores do IFRS para proporcionar um ambiente 
organizacional saudável para desempenho das suas atividades funcionais

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

PC4.6) Criar espaço de escuta de 
pesquisadores frente aos fluxos e processos 

nos quais estão envolvidos.
DPPI

Realizada
Envio de formulário eletrônico intitulado "Queremos te ouvir" - enquete sobre 

percepções de docentes e pesquisadores a respeito dos fluxos e processos dos editais 
nos quais estão envolvidos/vinculados com projetos de pesquisa e inovação



Objetivos Estratégicos relacionados à oferta de cursos e vagas, 
assistência estudantil e ações afirmativas, segurança da alimentação, 

tanto dos estudantes quanto dos servidores, captação de recursos 
externos, política de Sustentabilidade e tecnologia da informação, 

assim como comunicação interna no âmbito de todo o IFRS. 

Mapa Estratégico - Perspectivas

Processos



PROCESSOS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P1 - Aperfeiçoar critérios para 
criação de cursos e vagas.

Tendo em vista a premissa de atender às comunidades, é importante a criação de critérios que permitam 
verificar continuamente se essas necessidades estão alinhadas com a oferta de cursos e vagas, observando 

as características, infraestrutura e capacidades de cada campus

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P1.1) Estudar alteração nos cursos de viticultura e 
enologia dos diversos níveis, para gerar um 

percurso menos repetitivo e mais complementar.
DE Não iniciada



PROCESSOS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P2- Aprimorar e consolidar a política de 
Sustentabilidade ambiental.

Promover em todos os campi a cultura da Sustentabilidade e economia de recursos, buscando o 
melhor uso dos recursos naturais

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P2.1) Implementar projetos de descarte 
correto e/ou logística reversa de cápsulas de 
café, esponjas de cozinha e tubos de creme 
dental.

DA
Prevista para o 4º trimestre.

P2.2) Digitalizar todos os processos internos, 
evitando a inclusão de documentos já 
apresentados no momento de posse do 
servidor.

DDI
Prevista para o 4º trimestre

em função da necessidade de mapear os processos previamente. A CGP realizou 
um piloto em 2020. 

P2.3) Colocação de cartazes em todas as salas 
e banheiros, solicitando o desligamento de 
luzes e projetores (no caso de salas de aula).

DA

Prevista para o 3º trimestre
Será executada durante revisão dos espaços para adequação ao Plano de 

Contingência e Plano Diretor do Campus.
Está em elaboração um estudo para viabilidade de ações de Eficiência Energética, 

em conjunto com a DDI.

P2.4) Rever processos, layouts e uso de 
recursos, focando em simplificação, 
economicidade, eficiência e na melhoria de 
ambientes de trabalho e estudo.

DDI Em andamento



PROCESSOS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P3 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação 
de recursos externos.

Buscar outras fontes de recursos por meio de parcerias

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P3.1) Estimular a busca de parcerias em 
projetos com recursos para provimento de 

benefícios para o campus
DPPI

Em andamento
• Maio (reunião organizada pela DPPI sobre Lei da Informática - PROPPI e docentes da área de informática);
• Junho (Conversa com Rafael Rieder - UPF, sobre experiência do grupo de trabalho sobre a Lei da Informática);
• Agosto (publicações nas redes sociais da DPPI sobre parcerias em projetos de pesquisa e inovação (participação 

PROPPI);

P3.2) Estruturar um Escritório de Projetos no 
Campus Bento Gonçalves

DDI
Realizada

Criada a Assessoria de Gestão de Projetos e Parcerias. 



PROCESSOS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P3 - Aperfeiçoar os mecanismos para captação 
de recursos externos.

Buscar outras fontes de recursos por meio de parcerias

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P3.3) Incentivar a participação de 
pesquisadores em editais de 
fomento externo

DPPI

Realizada
1) Contato com líderes de grupos de pesquisa para participação em conversas sobre editais de fomento externo 

visando estimular a elaboração de propostas;
2) 2) envio de editais de fomento externo via email aos servidores, juntamente com o envio de dados importantes 

compilados para facilitar a tomada de decisão frente a submissão de proposta

P3.4) Fomentar ambiente de 
inovação e empreendedorismo 
(PIPA e Click) institucionalizando os 
espaços.

DDI

Iniciada (via DPPI)
Editais/Projetos em execução pela Diretoria de Pesquisa (DPPI):
• Editais Nº 27/2021 e Nº 28/2021 (Seleção de Bolsista de Iniciação Científica e de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação) 
• Edital IFRS nº 50/2021 – Complementar ao Edital IFRS n° 11/2021 – Apoio a Projetos para Implantação e Estruturação de 

Habitats de Inovação e Empreendedorismo
• Edital IFRS Nº 11/2021- Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo
Título do projeto: PIPA IFMAKERS – Pesquisar, Inovar, Prototipar e Aprender - Coordenador: Ronaldo Serpa da Rosa,
• Reunião com docentes da área;



PROCESSOS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P4 - Aprimorar e fortalecer  a tecnologia da 
informação e a comunicação institucional.

Fortalecer a tecnologia da informação e melhorar a comunicação interna e externa, visando à 
consolidação da imagem institucional.

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P4.1) Desenvolver estratégias de 
divulgação/orientação ao público que deseja 
ingressar na instituição, explicando o sistemas 
de cotas, cursos, vagas e formas de ingresso.

DEX
Realizada

(via COPID)

P4.2) Criar canais e fluxos para a comunicação 
dos estudantes com a gestão do Campus.

DEX Realizada

P4.3) Realizar divulgação mensal das ações de 
extensão que ocorrem no Campus

DEX Em andamento



PROCESSOS

OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P4 - Aprimorar e fortalecer  a tecnologia da 
informação e a comunicação institucional.

Fortalecer a tecnologia da informação e melhorar a comunicação interna e externa, visando à 
consolidação da imagem institucional.

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P4.4) Disponibilizar uma plataforma digital 
para acompanhamento/monitoramento das 
ações e a disponibilidade orçamentária (em 
tempo real).

DDI
Adiada para o 4º trimestre

Em virtude do pedido de exoneração de Técnico em TI.

P4.5) Possibilitar a integração dos sistemas do 
Campus Bento Gonçalves

DDI
Prevista para o 3º trimestre

tendo como marco a assinatura do Termo de Abertura do Projeto SIGAA.

P4.6) Criar fluxo e orientações para o envio de 
mensagens para grupos de e-mails

DEX
Aguardando publicação da IN (PRODI/DTI/Comunicação Reitoria)

A Resolução n. 010/2021 referente a aprovação da Regulamentação do E-mail 
Institucional do IFRS foi aprovada na reunião do Consup de 05/02/2021. 



PROCESSOS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P4 - Aprimorar e fortalecer  a tecnologia da 
informação e a comunicação institucional.

Fortalecer a tecnologia da informação e melhorar a comunicação interna e externa, visando à 
consolidação da imagem institucional.

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P4.7) Organizar uma exposição de projetos 
em praça pública com objetivo de divulgar e 

tornar o Campus mais conhecido na 
comunidade local

DEX Aguardando retorno presencial.

P4.8) Incentivar aulas EAD, mesclando as 
disciplinas possíveis, nesse modalidade.

DE Não iniciada

P4.9) Delimitar papéis do NEAD, TI e Direção 
de Ensino no EAD

DDI
Realizada

Reunião no dia 26/03/2021 com as áreas envolvidas.



PROCESSOS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P4 - Aprimorar e fortalecer  a tecnologia da 
informação e a comunicação institucional.

Fortalecer a tecnologia da informação e melhorar a comunicação interna e externa, visando à 
consolidação da imagem institucional.

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P4.10) Aprimorar os espaços para que os 
estudantes possam ser ouvidos sobre 

diferentes questões e com agilidade no 
retorno.

DE Não iniciada

P4.11) Instituir a obrigatoriedade de utilizar o 
e-mail institucional de setor (ex.: coord. de 
curso devem utilizar e-mail de coord., não o 

pessoal)

DDI
Aguardando publicação da IN (PRODI/DTI/Comunicação Reitoria)

A Resolução n. 010/2021 referente a aprovação da Regulamentação do E-mail 
Institucional do IFRS foi aprovada na reunião do Consup de 05/02/2021. 

P4.12) Criar uma de comissão de TI. DDI Não iniciada (sem previsão)

P4.13) Desenvolver um sistema integrado que 
permita a inserção de ações executadas nas 

diferentes áreas, não necessariamente 
cadastradas como projeto.

DDI Prevista para o 4º trimestre.

P4.14) Criar ambiente para a proposição e 
compartilhamento de soluções por parte de 

servidores e estudantes para os problemas do 
Campus.

DDI
Prevista para o 3º trimestre

Será realizada em conjunto com a ação R4.4 após a elaboração do PA2022



PROCESSOS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

P5 - Fortalecer núcleos de 
ações afirmativas e AE.

Buscar atender à comunidade tanto no seu acesso, sua permanência e êxito, privilegiando as necessidades das 
minorias.

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

P5.1) Aprofundar as discussão sobre a 
inclusão de estudantes PNEs, buscando 
especialistas e instituições parceiras e 

valorizando o caráter inclusivo do IFRS.

DE Em andamento

P5.2) Organizar junto aos Núcleos calendário 
de ações afirmativas.

DEX
Em andamento

Aguardando finalização da arte



Objetivos Estratégicos estão relacionados à Verticalização nas 
ofertas de cursos, a Indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão, a formação para a cidadania e as ações que visam 
ao desenvolvimento social, econômico, ambiental, cultural e 

político da comunidade.

Resultados 
Institucionais

Mapa Estratégico - Perspectivas



RESULTADOS INSTITUCIONAIS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

R1 - Promover Verticalização 
entre os diferentes níveis, formas 

e modalidades de ensino.

Promover Verticalização buscando atender à lei de criação dos Institutos. Proporcionar itinerários 
formativos para os estudantes que contemplem os diferentes níveis de ensino: básico, técnico, tecnológico 

e pós-graduação.

INICIATIVASDESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

R1.1) Implementar curso de Mestrado 
Profissional em Viticultura e Enologia.

DPPI

Em andamento
1. extinção da coordenação de pós-graduação e criação da secretaria de pós-

graduação;
2. Criação (2° semestre 2020) e acompanhamento de GT (1° semestre 2021);
3. Criação da Comissão Acadêmica Geral (abril 2021);
4. Acompanhamento e auxílio às ações da Comissão acadêmica Geral



RESULTADOS INSTITUCIONAIS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

R2 - Fomentar a integração entre 
ensino, pesquisa e extensão.

Buscar a Indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, valorizando todos os projetos e garantindo que os 
currículos contemplem ações de ensino, pesquisa e extensão.

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

R2.1) Promover momentos (curtos) para 
exposição de ações e projetos de Ensino, 

Pesquisa e extensão.
DEX Prevista para o 3º Trimestre

R2.2) Realizar encontros com os 
coordenadores e NDEs sobre Curricularização

da Extensão
DE

Em andamento

R2.3) Ampliar o horário de funcionamento da 
biblioteca, para compreender todo o período 

de aulas.
DE Não iniciada

R2.4) Estimular a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, através da 

Mostra Técnico-Científica.
DEX

Realizada
Será uma ação contínua



RESULTADOS INSTITUCIONAIS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

R2 - Fomentar a integração entre 
ensino, pesquisa e extensão.

Buscar a Indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, valorizando todos os projetos e garantindo que os 
currículos contemplem ações de ensino, pesquisa e extensão.

INICIATIVAS

DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

R2.5) Realizar diagnóstico dos grupos de 
pesquisa do campus e articular junto, 

buscando seus fortalecimentos e 
engajamento em ações da DPPI.

DPPI Prevista para o 4º trimestre

R2.6) Criar espaços para a troca de 
conhecimento, de experiências a fim de 

fomentar a interdisciplinariedade.
DG

Em andamento
Realização da MCT2021 e fomento, apoio e suporte aos eventos das diferentes 

Áreas de atuação do Campus BG.

R2.7) Estimular a criação participativa. Criar 
ambientes presenciais ou não para que o 

coletivo construa as demandas apontadas.
DG

Em andamento
Gestão sempre oportuniza a participação da comunidade para a criação 

participativa das demandas do Campus por meio de GTs, por meio de diálogos. 



RESULTADOS INSTITUCIONAIS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

R3 - Promover ações de 
formação para a cidadania.

Promover ações que contribuam para Formação Cidadã, além de atender a LDB. "Preparo do educando para o 
exercício da cidadania e educação para o trabalho"

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

R3.1) Projeto de plantio anual de árvores na 
cidade, com os alunos do Ensino Médio do 

campus e coordenação do curso técnico em 
Meio Ambiente.

DEX Aguardando retorno presencial

R3.2) Campanha institucional de 
sensibilização no que tange ao senso de 
pertencimento e cuidado dos espaços 

coletivos.

DEX Aguardando retorno presencial



RESULTADOS INSTITUCIONAIS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

R4 - Promover ações que 
visem ao desenvolvimento 

socioeconômico, ambiental, 
cultural e político da 

comunidade.

Tendo em vista as finalidades e características expostas na Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 
versa sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é estratégico que o IFRS busque 
promover continuamente ações com foco no desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político 

da comunidade

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

R4.1) Realizar ações na DPPI que divulguem as 
áreas e os projetos de pesquisa e inovação 

desenvolvidos no campus
DPPI

Realizada
1) DPPI na área do conhecimento;
2) divulgação de editais e seus resultados nas redes sociais da DPPI;
3) Divulgação na aba da DPPI no site do campus dos projetos em execução e 

executados

R4.2) Criação de editais para submissão de 
projetos de Desenvolvimento Institucional.

DDI Prevista para o 3º trimestre

R4.3) Criar um centro estratégico de 
empreendedorismo auxiliando as empresas 

da região e APLs.
DEX

Em andamento
CHAMADA IF EMPREENDEDOR PODE SER O PRIMEIRO PASSO



RESULTADOS INSTITUCIONAIS
OBJETIVO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

R4 - Promover ações que 
visem ao desenvolvimento 

socioeconômico, ambiental, 
cultural e político da 

comunidade.

Tendo em vista as finalidades e características expostas na Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que 
versa sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é estratégico que o IFRS busque 
promover continuamente ações com foco no desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político 

da comunidade

INICIATIVAS
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

R4.4) Criar canais integrados de discussão 
sobre os problemas do Campus, favorecendo 

a participação dos estudante no 
desenvolvimento de soluções.

DDI
Prevista para o 3º trimestre

Será realizada em conjunto com a ação P14.1 após a elaboração do PA2022

R4.5) Realizar palestras sobre 
Empreendedorismo e Incubadoras 

Tecnológicas, com o objetivo de estimular os 
servidores.

DEX
Agendada para o 3º trimestre

em parceria com a DPPI

R4.6) Criar comissão de divulgação do 
Campus envolvendo representantes da 
gestão, comunicação, TAEs, docentes e 

discentes de cada curso.

DEX
Em andamento

Portaria será solicitada esta semana.



O1.10-i) Adquirir itens para manutenção / upgrade dos computadores do campus. R$                      -
Pregão de itens de TI em fase de publicação do edital (CLC -
Compartilhado)

O1.11-i) Criar um laboratório de Organização e Arquitetura de Computadores / Redes / Sistemas 
Operacionais.

R$                      - Não realizado

O1.12-i) Realizar adequações nos laboratórios voltados aos cursos de ciências agrárias. R$        337.331,82 Parcialmente (laboratórios do bloco K em implantação)

O1.13-i) Adquirir kit de redes e hardware para demonstração de conceitos durante as aulas. R$                      - Não realizado

O1.14-i) Realizar melhoria de estruturas que atendem as demandas dos cursos, tais como salas de 
aula, estação experimental, laboratórios, entre outras.

R$        497.405,87 Novas salas de aula (bloco D), melhorias nas salas de aula (projetores)

O1.15-i) Revitalizar o Salão de Atos da instituição, promovendo melhorias estruturais, de 
acessibilidade e também de equipamentos de áudio e vídeo utilizados no espaço.

R$                      -
Em fase de estudo (acessibilidade). Equipamentos de audio/video 
adquiridos.

O1.4-i) Estruturação de portaria para controle de acesso às dependências do Campus, centralizando o 
recebimento de correspondências, protocolo e telefonia.

R$                      - Não realizado

O1.5-i) Realizar readequação das áreas de estacionamento de veículos, e melhorias no controle de 
acesso e circulação de veículos no interior do Campus.

R$                      - Não realizado

O1.6-i) Criar um novo laboratório de informática com 31 máquinas R$                      - Não realizado

O1.7-i) Redimensionar a parte elétrica e dimensional dos laboratórios de informática. R$                      - Não realizado

O1.8-i) Atualizar um laboratório de informática. R$        158.100,00 Realizado.

O1.9-i) Equipar o laboratório de entomologia com um micrótomo e com 20 microscópios 
estereoscópicos.

R$                      - Não realizado

P2.5-i) Implementar fontes alternativas de energia e de captação de água no campus Bento Gonçalves 
visando a sustentabilidade econômica e ambiental.

R$                      - Instaladas usinas fotovoltáicas (2).

P4.15-i) Realizar melhorias nas salas de audiovisuais e de gravação de vídeos do Campus. R$                      - Não realizado

P4.16-i) Disponibilizar internet na Estação Experimental. R$          13.000,00 Processo de licitação em fase de finalização.

P4.17-i) Adquirir uma nova Central telefônica. R$          24.241,71 Realizado.

TOTAL R$     1.030.079,40 

AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS



MISSÃO E VISÃO

ORÇAMENTO

O1

O2

O3

PESSOAS E 
CONHECIMENTO

PC1

PC2

PC3

PC4

PROCESSOS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

RESULTADOS 
INSTITUCIONAIS

R1

R2

R3

R4

80
AÇÕES

PLANO DE AÇÃO 2021



QUADRO RESUMO (por perspectiva)

PERSPECTIVA
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ORÇAMENTO
7 5 1 2 1 7 23

PESSOAS E CONHECIMENTO
2 4 4 1 1 12

PROCESSOS
7 7 3 3 4 4 1 29

RESULTADOS INSTITUCIONAIS
2 6 2 4 1 1 16

Total Geral 18 22 6 11 8 7 8 80



QUADRO RESUMO (por área)

ÁREA
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Direção-geral 3 4 7

Ensino 2 1 6 9

Pesquisa, Pós Inovação 4 2 1 1 8

Extensão 5 6 5 4 1 21

Administração 2 2 2 1 3 10

Desenvolvimento Institucional 4 6 1 4 4 1 5 25

Total Geral 18 22 6 11 8 7 8 80



Para acompanhar

https://ifrs.edu.br/bento/institucional/plano-de-acao/

acesse:


