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Plano de Ação 2022

O Plano de Ação 2022 tem seu método de elaboração 
descrito na Instrução Normativa Prodi Nº 01, de 15 de Junho 
de 2021.
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https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/IN-Plano-de-Acao-2022.pdf
https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/IN-Plano-de-Acao-2022.pdf


Plano de Ação 2022
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PA 2022 - Transparência

4

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


PA 2022 - Comprometimento da Equipe Gestora
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https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/2021-06-18-Portaria-no-118-Comissao-Plano-de-Acao-2022-assinada.pdf


PA 2022 - Envolvimento dos três segmentos
• Capacitação à comunidade para que esta realize a indicação de 

ações de forma assertiva, com o alinhamento aos objetivos 
estratégicos institucionais, além de participar também na construção 
do planejamento de riscos.

• Disponibilização de formulário eletrônico a docentes, discentes, 
técnico-administrativos em educação e comunidade em geral, para 
coleta de ações, via e-mail e página da CDI do Campus.

• Concamp.
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PA 2022 - PDI 2019-2023

Planejamento de ações levando em consideração o PDI 
IFRS 2019-2023, a missão institucional, a visão e os 
objetivos estratégicos nele previstos, bem como as 
informações oriundas do Relatório de Autoavaliação 
Institucional.
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https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2020/06/PDI-2019-2023.pdf
https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2020/06/PDI-2019-2023.pdf
https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/avaliacao-institucional/
https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/avaliacao-institucional/


Missão e Visão do IFRS
Missão
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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.
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Mapa Estratégico - Resultados Institucionais

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 social, 
econômico, ambiental, cultural e político da comunidade.
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Mapa Estratégico - Processos

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.
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Mapa Estratégico - Pessoas e Conhecimento

PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou 
privadas.
PC2 - Promover a integração intercampi.
PC3 - Promover a capacitação/qualificação dos servidores com 
foco nos objetivos estratégicos institucionais.
PC4 - Promover e incentivar a qualidade de vida dos 
servidores.
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Mapa Estratégico - Orçamento

O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do 
IFRS.
O2 - Ampliar captação de recursos extraorçamentário.
O3 - Desenvolver meios de economicidade.



Em resumo...

Missão e Visão

Plano de Ação 2022
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Plano de Ação 2022
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Plano de Ação 2022
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https://ifrs.edu.br/desenvolvimento-institucional/planejamento-estrategico/governanca-gestao-de-riscos-e-controle-interno/
https://ifrs.edu.br/desenvolvimento-institucional/planejamento-estrategico/governanca-gestao-de-riscos-e-controle-interno/


Plano de Ação 2022
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Cronograma

15/06/2021 – Publicação da Instrução Normativa PRODI nº 
01, que estabelece o método para elaboração do Plano de 
Ação 2022 do IFRS.
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https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/IN-Plano-de-Acao-2022.pdf
https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/IN-Plano-de-Acao-2022.pdf


Cronograma
18/06/2021 – Designação da Comissão Local de Elaboração do Plano de Ação 2022 do 
Campus Caxias do Sul – Portaria nº118, de 18 de junho de 2021. Atualização dos 
integrantes pela Portaria nº 122, de 23 de junho de 2021:

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis (Presidente)
Eder Silva de Oliveira
Jaqueline Janaina Sirena
Jeferson Luiz Fachinetto
Kelen Berra de Mello
Maiara Correa de Moraes
Maria de Fátima Fagherazzi Pizzoli
Maurein Kelly da Silva Jesus
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https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/Portaria-no-122-Comissao-Plano-de-Acao-2022-assinada.pdf


Cronograma

21/06 a 25/06/2021 – Definição da metodologia e 
cronograma de trabalho para a elaboração do Plano de 
Ação 2022 do Campus Caxias do Sul.
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Cronograma

28/06 a 16/07/2021 – Revisão do Plano de Ação 2021, avaliando 
as ações concluídas, em andamento, postergadas ou 
canceladas. Planejamento de ações pela Comissão Local, 
levando em consideração o PDI 2019-2023, a missão 
institucional, a visão e os objetivos estratégicos nele previstos, 
bem como as informações oriundas do Relatório de 
Autoavaliação Institucional:
• Elaboração do Plano de Ação;
• Elaboração da Programação Orçamentária.
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Cronograma

19/07 a 23/07/2021 – Capacitação com a PRODI sobre a 
análise de riscos, compilação das ações já elencadas pela 
Comissão Local e preparação de capacitação à comunidade.

27/07/2021 – Capacitação à comunidade para que esta realize 
a indicação de ações de forma assertiva, com o alinhamento 
aos objetivos estratégicos institucionais, além de participar 
também na construção do planejamento de riscos.
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Cronograma

27/07 a 13/08/2021 – Disponibilização de formulário 
eletrônico a docentes, discentes, técnicos-administrativos 
em educação e comunidade em geral, para coleta de 
ações, via e-mail e página da CDI do Campus.
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Cronograma

16/08 a 23/08/2021 – Consolidação pela Comissão Local 
das ações propostas pela comunidade e adequação aos 
valores orçamentários de 2022.
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Cronograma
24/08/2021 – Encaminhamento do Plano de Ação 2022 do Campus Caxias do Sul ao 
Concamp.

31/08/2021 – Apreciação do Plano de Ação 2022 do Campus Caxias do Sul pelo 
Concamp em reunião extraordinária.

17/09/2021 – Entrega do Plano de Ação 2022 do Campus Caxias do Sul à PRODI, 
juntamente com a resolução do Concamp que o aprova.

14/12/2021 – Reunião do Consup para apreciação do Plano de Ação 2022 do IFRS.
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Formulário 
Eletrônico para o 
levantamento de 

Ações
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https://forms.gle/LotvXpjpHcCED9ga8
https://forms.gle/LotvXpjpHcCED9ga8
https://forms.gle/LotvXpjpHcCED9ga8
https://forms.gle/LotvXpjpHcCED9ga8
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Formulário Eletrônico para o levantamento de Ações

• Você pertence a que grupo? (servidor, estudantes, 
comunidade externa)

• Ações já apontadas pela Comissão Local
– Atendimento às resoluções do CONSUP;
– Ações de funcionamento do Campus;
– Ações com motivação no PDI.

https://forms.gle/LotvXpjpHcCED9ga8
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Exemplo
• Ação: Mapear os processos do Campus.
• Desenvolvimento Institucional.
• Objetivo estratégico: O3 - Desenvolver meios de economicidade.
• Não envolve recurso financeiro.
• Ameaça: Dificuldade em mapear todos os processos do Campus 

em um ano.
• Chance desta ameaça ocorrer: Provável.
• Impacto desta ameaça: Menor.
• O que fazer se a ameaça ocorrer? Iniciar a ação em 2022 com 

algumas coordenadorias do Campus.
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Comissão Local de Elaboração do Plano de Ação 2022 do 
Campus Caxias do Sul

di@caxias.ifrs.edu.br

mailto:di@caxias.ifrs.edu.br

