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Setores administrativos (CGP, Contratos, Financeiro, Infraestrutura, Licitações, 
TI):

- Principal realização foi o empenho de manter as atividades administrativas 
mesmo com a suspensão das atividades.
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TI:

- Criação do novo moodle CAMPUSVIRTUAL para as APNPs;
- Criação do novo moodle QUALIFICA para atender as demandas de cursos 

de externos;
- Montagem do novo laboratório de informática no Bloco D;
- Pregão TI;
- Assessoramento ao sistema de eleições do Conselho de Campus.
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Licitações:

- Gerenciamento e execução do Pregão compartilhado para aquisição de 
reagentes;

- Pregão TI;
- Apoio nos demais pregões compartilhados geridos pela Reitoria e Campus;
- Dispensas (Agricultura Familiar, projetos do Bloco do Almoxarifado e 

escadas metálicas para o PPCI);
- Caronas (aquisição de equipamentos de laboratório).
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Infraestrutura:
- Organização dos materiais de consumo imediato;
- Manutenção preventiva/corretiva na subestação;
- Limpeza das fossas;
- Conclusão da primeira etapa do PPCI;
- Respiros nas fossas, eliminando mal cheiro no auditório e arredores;
- Eliminação de vazamentos d’água;
- Adequação de depósito para os materiais de Educação Física;
- Instalação de drenagem na lateral da Quadra;
- Instalação de grades para evitar o acesso às caixas d’água no Bloco A3;
- Instalação física dos aparelhos de ar-condicionado.
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Ainda está por vir:

- RDC para a construção do Bloco do Almoxarifado e escadas metálicas para 
a conclusão do PPCI;

- Pregão para aquisição de materiais de TI, visando aumentar a segurança do 
ambiente de TI;

- Carona para aquisição das carteiras/cadeiras para o Bloco B.
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- Aprimoramento e adaptação dos fluxos de trabalho para atividades remotas
- Afastamentos para trabalho remoto (SIGRH);
- Planos de trabalho remoto.

- Recepção de novos professores (Ana C., Ana L., Elisandro, João V., Paulo H., 
Giovana, Marcos, André S., Fábio P., Diego A., Leonardo A., Tamara V.);

- Editais de contratação professores substitutos;
- Continuidade dos contratos de intérpretes de LIBRAS;
- Distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
- Aquisição de equipamentos de informática e audiovisuais para os núcleos 

de ações afirmativas;
- Aquisição de materiais pedagógicos;
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- Diagnóstico de acessibilidade digital dos estudantes;
- Proposta do Campus para regulamento de atividades letivas não presenciais;
- Implementação das APNPs no Campus

- Formato;
      - Reuniões de colegiados;
      - Definição da oferta;
      - Editais;
      - Acompanhamento e avaliações.
    

- Editais de Inclusão Digital - 80 estudantes contemplados;
- Edital unificado de bolsistas: Ensino, Pesquisa, Extensão.
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Em andamento:

- Atualização dos regulamentos de NDE e Colegiados dos cursos superiores;
- Implementação da curricularização da Extensão;
- Plano Estratégico de Permanência e Êxito;
- Readequação dos Regimentos dos estágios curriculares à IN 

PROEX/PROEN/DGP IFRS Nº 001 DE 05 DE MAIO DE 2020;
- Planejamento para a recuperação do calendário acadêmico. 
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- Projetos PIBEN: 11 projetos - 25 bolsistas;
- Projetos FLUXO CONTÍNUO: 13 cadastrados - 7 possíveis remotamente;

- Desenvolvimento do Projeto de Ensino Tutoria de Pares com colaboração 
Profa. Heloísa, 1 bolsista e 1 estudante voluntária;

- Desenvolvimento do Projeto de Ensino Monitoria Acadêmica de Língua 
Portuguesa - Grupo de Estudos para estudantes com necessidades 
específicas: sob orientação da Profa. Silvana Kissmann, profissional AEE 
Adriane Maciel, Intérpretes de Libras, duas estudantes bolsistas e 
Coordenadoria de Ensino.
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- Estudantes NEE e familiares: Acompanhamento e orientações em conjunto 
com a Profissional AEE e Intérpretes, Apoio ao Aluno e CAE.

- APNPs
- Operacionalização da documentação das atividades letivas
- Acompanhamento e Avaliação;
- Reuniões pedagógicas em conjunto com docentes, técnicos e 

estudantes;
- Reorganização do fluxo de bancas de estágio curricular do EMI de forma 

remota.
- Avisos de informações relacionadas ao Ensino, para estudantes e 

familiares, por meio do e-mail: avisos.ensino@caxias.ifrs.edu.br.

12

mailto:avisos.ensino@caxias.ifrs.edu.br


- Desenvolvimento do Projeto de Ensino Formação Pedagógica 
Continuada (via Google Meet):

 Temas discutidos: Ensino Médio, Educação Profissional, TICs, 
Justiça Restaurativa e Empatia, PEI, Cidadania, Relato de 
experiência com APNPs no IFC e inclusão de alunos 
deficientes visuais.

13



- Comissões, Núcleos e Fiscalização de Contratos:
– CIAAPE;
– COPPID;
– NAPNE, NEABI, NEAD, NUMEM;
– Comitê de Solidariedade;
– Fiscalização de contratos de servidores terceirizados.

- Equipe realizou capacitações na área da Educação: IFSC, UFRGS, UCS e 
outros IFs.
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- Participação no Processo de Ingresso: Análises de renda referente ao ingresso 
por reserva de vagas por cota social (~100 análises);

- Escolha de representantes de turma e professores conselheiros;

- Auxílio Estudantil: 
– Divulgação para os ingressantes;
– Avaliações socioeconômicas e pagamentos (continuidade do pagamento 

dos auxílios durante a suspensão do calendário)
 - Auxílio Permanência - 400 estudantes;
 - Auxílio Moradia - 7 estudantes.

- Criação de um informativo após a suspensão das aulas.



- Atendimentos pedagógicos, psicológicos e sociais para estudantes e familiares 
(148 atendimentos realizados). Acolhimento por meios digitais durante a 
suspensão das atividades presenciais.

- Atividades nas turmas e projetos:
– Relacionamentos Saudáveis na Escola (auxiliar na reflexão sobre as 

relações interpessoais na escola e na prevenção do bullying);
– Ansiedade e organização de rotina (convite da Professora Heloísa);
– Roda de conversa com estudantes sobre as APNPs.

- Estudos de Casos: Solicitações de troca de turno e de desligamentos.
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Série informativa “ANOTA AE!” 

- Série informativa dedicada à reflexão e compartilhamento de dicas, orientações 
e informações relevantes para o estudante, abordando tanto questões da vida 
escolar, quanto aspectos biopsicossociais, saúde mental e qualidade de vida; 

- Até o momento, foram publicados 13 (treze) informativos do ANOTA AE!
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Participação em comissões

- COPPID Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino 
- CAGE
- CIAAPE 
- Comissões Disciplinares

- CPPE
- NEABI
- Comitê de Solidariedade
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- Escuta de estudantes e familiares;

- Orientações e informes aos estudantes e familiares;

- Acompanhamento de estudantes NEE.
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- Editais de Aproveitamento de Estudos e Certificação de Conhecimentos 
(pré-pandemia); Retomada dos Editais de forma remota (em análise);

- Atendimento por e-mail (cerca de 500 respostas durante a pandemia);

- Emissão e entrega de diplomas/certificados/históricos/atestados;

- Homologação de inscrições do Edital das APNPs (durante a pandemia);

- Registro do aproveitamento dos estudantes nas APNPs.
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- Gerenciamento e manutenção do acervo bibliográfico (Catalogação, cadastro 
de exemplares, impressão de etiquetas/arquivamento no acervo);

- Elaboração de fichas catalográficas: 2;
- Gerenciamento de usuários (cadastros de usuários em bases de dados, 

negativas de débito: 64; 
- Atualização do sistema Pergamum: 9; 
- Devoluções de livros presencialmente para liberação de alunos/professores em 

desligamento: 5 ocorrências;
- Atendimentos em geral (dúvidas, serviço de referência on-line, atualização de 

registros no Pergamum, ...);
- Implementação de catalogação dos relatórios de atividades de estágio e TCCs.
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- Manutenção periódica dos laboratórios;

- Requisições de insumos e equipamentos;

- Colaboração em ações do ensino e extensão.
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- Avaliação, deferimento, catalogação e comunicação à Reitoria sobre as 
cargas horárias dos docentes em atividades de EaD;

- Reformulação do regimento;
- Estabelecimento de orientações para os fluxos que envolvem os projetos 

em EaD no Campus;
- Suporte a docentes para o desenvolvimento de atividades em EaD;
- Apoio a estudantes com dúvidas sobre os acessos nas APNPs;
- Elaboração de manual com orientações mínimas para a construção de 

cursos e atividades EaD no Campus (em construção).
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Números da Pesquisa no ano de 2020

- Projetos de Pesquisa Institucionalizados: 25

- Servidores envolvidos com projetos de pesquisa: 23

- Discentes bolsistas de pesquisa: 21

- Discentes voluntários: 14
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EDITAL Nº 02/2020 - IFES APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS OFICINAS 4.0 - 
Projeto Cluster 4.0
- Servidores envolvidos: Eduardo Thomazi, Kelen  Berra de Mello, Alexandre Luiz 

Gasparin, Daniel Amoretti Gonçalves, Leonardo Poloni, André Augusto Andreis, 
Juliano Cantarelli Toniolo e Ana Caroline Dzulinski.

- Parcerias: Fras-le, Inova, Braslux, Foca-Braun e 5 escolas públicas (3 estaduais 
+ 2 municipais)

- Recursos:
- Equipamentos (kits digitais): R$ 80.000,00 
- Material de consumo: R$ 20.000,00                              Total: R$ 216.000,00
- Bolsas de pesquisa (20 alunos): R$ 116.000,00    
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IX Mostra IFtec 
- Participação de 41 projetos;
- 10 instituições de ensino (municipais, estaduais, federal e particulares);
- Participação de alunos do Ensino Fundamental, Médio e Médio Técnico;
- Evento transmitido ao vivo pelo Youtube do IFRS - Campus Caxias do Sul;
- Aproximadamente 1350 visualizações ao todo no evento pelo Youtube;
- Vaga para a Febrace.
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V Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão

- Participação de 35 servidores e 76 alunos;
- 42 projetos;
- Vídeos de até 2 minutos;
- Projetos divulgados no Facebook e Instagram;
- Anais e certificados em janeiro de 2021.
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- Site https://integra.ifrs.edu.br/

- Registro dos Laboratórios existentes no Campus.

- Sugere-se que cada pesquisador se cadastre no site. Toda semana são 
enviados os editais abertos de acordo com o perfil do servidor.

- Acordo de parcerias por meio do Portal de Inovação.
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- Digitalização de documentos e melhoria nos fluxos do setor;

- Levantamento das ações de pesquisa dos servidores do IFRS - Campus Caxias 
do Sul (término 2021);

- Atualização da página do IFRS - Campus Caxias do Sul;

- Aproximação do Grupos de Pesquisa com a Coordenadoria de Pesquisa;

- GT Grupos de Pesquisa - nova Instrução Normativa.
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Editais
- IFRS 67/2019 – Auxílio Institucional: 06 executados (auxílio + 12 bolsistas)
- IFRS 23/2020 – COVID: 01 projeto executado no Campus
- IFRS 15/2020 – Indissociáveis: 01 projeto contemplado (auxílio + 01 

bolsista)
- IFRS 16/2020 – Arte e Cultura:  01 projeto contemplado (auxílio)
- IFRS 09/2020 – Estudantes: 01 projeto contemplado (auxílio + 01 bolsista)    
- IFRS 65/2019 – Fluxo Contínuo: 14 projetos       
- Programa Indissociável de Eventos do Campus (CIEPE Local): 06 bolsistas
- Estudantes voluntários: 06 

Total: 25 ações
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Mural de Oportunidades
- 118 oportunidades publicadas para trabalhos efetivos e estágios;
- 61 oportunidades publicadas para bolsistas;
- Criação de formulário para facilitar o envio das oportunidades.

Estágios
- 120 estágios obrigatórios (movimentados) + 20 estágios (suspensos);
- 152 estágios não obrigatórios;
- Implementação de sistema de assinaturas digitais CIEE e Zuna;
- 07 inscrições habilitadas para novos agentes de integração.
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Ações com outras instituições
- Secretaria de Desenvolvimento Trabalho e Emprego de Caxias do Sul - 

passou a integrar o Concamp;
- Secretaria da Saúde de Caxias do Sul;
- Trinopolo (APL de Informática) – passou a integrar o Concamp;
- Associação Junior Achievement do RS – acordo de parceria estabelecido 

com o IFRS;
- Ministério Público do Trabalho: ação para atendimento a duas associações 

de recicladores de lixo, em parceria com a PROEX;
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Ações com outras instituições
- Comitê Plural da 24ª Surdolimpíadas de verão – parceira em processo de 

negociação;
- CIC Jovem (Programa Miniempresa);
- CIC: Conselho da Mulher;
- CIC: Caxias contra o Covid;
- Associação de Moradores do Bairro Fátima.
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Comitê de Solidariedade
- Ações em colaboração com PRODI: recebimento de TNT e 

doação para o Comitê Caxias Contra o Covid: 2.574 metros 
doados para confecção de máscaras e jalecos;

- Auxílio a ações da Assistência Estudantil: contato com 
estudantes e entrega de 472 cestas adquiridas com o recurso da 
merenda escolar;

- Ações com o Grêmio Estudantil: 50 cestas básicas (CestouIF);
- Apoio a ações do Sinasefe: 40 cestas básicas;
- Outras doações (fraldas, roupas, etc.) para famílias de 

estudantes.
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Núcleos
- Criação do Núcleo de Memória do Campus (NUMEM).

GT Inovação (em conjunto com a Pesquisa)
- Grupo responsável pela elaboração de uma proposta de um Habitat de 

Inovação do Campus Caxias do Sul.

Eventos 
- Realização da Mostra IFTec, JEPEX e Portas Abertas. (Ciepe Local)
- Palestra dia do Servidor (em conjunto com representantes Concamp e 

Comunicação).
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- Instalação de novos projetores com suporte de teto, telas 
em salas de aula dos blocos A2, A3, A4 e D;

- Produção do primeiro pregão de comunicação para 
renovação dos equipamentos do Setor;

- Criação do Boletim informativo #meumundoIFRS;
- Reativação de redes sociais do IFRS Campus Caxias do Sul: 

Youtube, Twitter;
- Criação de perfil no Instagram;
- Desenvolvimento de suporte específico para transmissões 

ao vivo para o canal do Campus no YouTube;
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- Readequação dos sites dos cursos hospedados no servidor do Campus;
- Intensificação de boletins informativos sobre a atuação do IFRS Campus 

Caxias do Sul durante a pandemia para veículos de comunicação local;
- Suporte para Mostra IFTEC, Jornada de Pesquisa, Portas Abertas e Semana 

de Empreendedorismo;
- Roda de conversa - Homenagem 10 anos (Comunicação e NUMEM);
- Moderação dos canais de redes sociais e de comunicação com o público 

externo.
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- Sistemas: PNP 2020, CENSUP 2019 (Educação Superior), SISTEC, 
EDUCACENSO 2020 (Educação Básica), RAC;

- Plano de Ação 2021;
- Reestruturação da página da CDI;
- Cadastro no Inep para aplicação do Enem Digital. Provas: 31/1 e 7/2.
- Reestruturação COPPID;
- Capacitações - Departamento de Avaliação Institucional (DAI);
- Revisão IN 04, de 24/05/2013 - Planejamento dos Laboratórios.
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- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – 
Matemática: 8 bolsistas;

- Programa de Residência Pedagógica – Matemática - 10 bolsistas;
- Apresentações de TCCs na forma de Webinário (LM e 

Especialização);
- REMAT: Parceria com o Setor de Publicações/PROPPI, Revista 

LínguaTec, Revista ScientiaTec, #Tear: Revista de Educação, 
Ciência e Tecnologia e Revista Viver IFRS - Professor visitante - 
Chamada Pública IFRS nº 50/2020 – Cadastro de revisores de 
textos voluntários para os periódicos do IFRS;
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- ABEC Meeting 2020 (Associação Brasileira de Editores Científicos);
- II Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva;
- VIII Jornada Nacional de Educação Matemática;
- X Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do Campus Caxias do 

Sul;
- I Encontro das Licenciaturas em Matemática do IFRS: Campi Caxias do Sul, 

Canoas, Bento Gonçalves, Ibirubá e Osório.
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- III OMIF 2020 (Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais): 26 
estudantes (1 medalha de ouro, 1 medalha de prata, 5 medalhas de bronze e 
2 menções honrosas);

- OBA 2020 (Olimpíada Brasileira de Astronomia): 11 estudantes (2 alunos 
tiraram 10; premiação em 30/12/2020);

- OBR 2020 (Olimpíada Brasileira de Robótica): 8 estudantes (prova teórica 
11/12/2020);

- OBQ 2020 (Olimpíada Brasileira de Química) Fase III: 5 estudantes (prova 
eletrônica em dezembro/2020).
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- Projeto de extensão ELAS na Tecnologia 
e Engenharia: 8 Lives, 3 Webinários, 1 
Roda de conversa, 11 Podcast;

- Projeto Web IF: 6 webinários;
- IV Semana Acadêmica da Metalurgia;
- Patente de modelo de utilidade - Cadeira 

de rodas com sistema rotular bilateral 
de dobramento da estrutura frontal.
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- Meet ups sobre pesquisa;
- Semana Municipal da Administração: 2 cases 

com egressos gestores, 1 palestra;
- Semana Municipal do Empreendedorismo: 1 

palestra, 2 cases, 2 minicursos;
- Prêmio Jovem Talento Empreendedor: 

participação na comissão de avaliação.
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- JERGS 2020 (Jogos Escolares do RS) - 14 estudantes (1ª 
fase); 4 estudantes (fase final);

- II Encontro Internacional de Pesquisadores em Xadrez;
- I Torneio de LOL do IFRS Campus Caxias do Sul - Equipe 

Pink Dragons - 1º lugar;
- I Torneio de LOL do IFRS - Equipe Pink Dragons - 1º lugar;
- I Torneio Sul-Brasileiro de LOL dos Institutos Federais - 

Equipe Pink Dragons - 2º lugar;
- 5º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS.
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