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Equipe
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/equipe/


A CDI está vinculada à PRODI

PRODI: Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (Amilton de 
Moura Figueiredo)

• Departamento de Planejamento Estratégico
• Departamento de Avaliação Institucional
• Diretoria de Tecnologia da Informação
• Coordenadoria de Governança e Serviços
• Coordenadoria de Suporte e Redes
• Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
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https://ifrs.edu.br/institucional/pro-reitorias/prodi/


Página da CDI
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/


Informes da CDI

• Processo Seletivo
• Documentos emitidos pelo IFRS, relacionados ao período da 

COVID-19
• Material dos eventos promovidos pela PRODI
• Material utilizado nas reuniões gerais do Campus
• Pautas das reuniões do Comitê de Desenvolvimento Institucional 

(CODI)
• Orientações para a organização de eventos no Campus
• INs sobre Relatórios de Desenvolvimento Institucional (RDI)
• Convênios celebrados entre o IFRS e instituições públicas ou privadas
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/informes-da-cdi/


Avaliação Institucional

• Comissão Própria de Avaliação do Campus (Portaria nº 285, de 
17 de setembro de 2018)

• Avaliação individual do docente: Entregue em janeiro/2022
• Relatório de Avaliação Institucional do Campus 2021: A ser 

publicado
• Relatório de Avaliação Institucional do IFRS 2021: A ser 

publicado
• Avaliação docente: 1 a 16/06/2022
• Avaliação Institucional: 16 a 30/11/2022
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/avaliacao-institucional/
https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2018/09/Portaria-n%C2%BA-285-Comiss%C3%A3o-Pr%C3%B3pria-de-Avalia%C3%A7%C3%A3o-CPA-assinada.pdf
https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2018/09/Portaria-n%C2%BA-285-Comiss%C3%A3o-Pr%C3%B3pria-de-Avalia%C3%A7%C3%A3o-CPA-assinada.pdf


COPPID

• Comissão Permanente de Processo de Ingresso Discente
• Portal de Ingresso Discente
• Processo Seletivo 2022
– 10/03: Publicação do resultado final das matrículas em Primeira 

Chamada (Enem) e Segunda Chamada (Sorteio e Prova)
– 11/03: Publicação da Chamada Pública
– 25/03: Publicação do resultado final das matrículas na Chamada 

Pública

7

https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/coppid/
https://ingresso.ifrs.edu.br/


Laboratórios 
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/laboratorios/


Laboratórios
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• Instrução Normativa Nº 01, de 25 de janeiro de 2021 – 
Regulamenta o processo de planejamento dos laboratórios do 
Campus: Após um ano, temos sugestões de revisão?

• Planilha – Planejamento dos Laboratórios do Campus Caxias 
do Sul: Atualizar itens já adquiridos; Entrar em contato com a 
CDI para alterações nos itens planejados (PGC está em fase de 
elaboração).

• Utilização dos laboratórios: Solicitar atualização de 
informações que constam no site, caso necessário.

• Página para cada laboratório: Projeto piloto FABLAB.

https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/laboratorios/
https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2021/01/Instrucao-Normativa-No-01-Regulamenta-o-processo-de-Planejamento-dos-Laboratorios-assinada.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GwRXx0YeeF_t4PVwbLRHYop4biNwpzZaYwgofyqxMUs/edit#gid=455848290
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GwRXx0YeeF_t4PVwbLRHYop4biNwpzZaYwgofyqxMUs/edit#gid=455848290


PDI, PA, PLS

• Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRS em vigência: 
PDI 2019/2023 - Discussões para o próximo ainda não 
iniciaram.

• Plano de Ação 2022 do IFRS: Aprovado na última reunião do 
Consup de 2021.

• Plano de Logística Sustentável: Atualização dos membros.
– O Plano de Logística Sustentável (PLS) tem por objetivo fortalecer o compromisso 

do IFRS perante a preservação ambiental e racionalização de gastos no serviço 
público, por meio da promoção de práticas e de consumo sustentável entre 
servidores e a comunidade acadêmica.
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/pdi/
https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/plano-de-acao/
https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/plano-de-logistica-sustentavel/
https://ifrs.edu.br/caxias/wp-content/uploads/sites/8/2020/06/PDI-2019-2023.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2021/12/Resolucao_074_2021_Aprova-o-Plano-de-Acao-2022_anexo2.pdf


SISTEC, EDUCACENSO, CENSUP, ENADE

• ENADE 2021: Licenciatura em Matemática
• Reconhecimento dos cursos EM e EP: Em trâmite
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/sistec-educacenso-censup-e-enade/


Plataforma Nilo Peçanha
PNP 2021 - ano base 2020
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/pnp/


Relatórios de Ações e Resultados 2021

• Elaborado no SIGPP: Ferramenta de Planejamento do IFRS.
• Entregue na última sexta-feira, dia 04/03/2022.
• A partir dele, será gerado o Relatório de Gestão 2021 do IFRS.
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https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/relatorios-de-acoes-e-resultados/
https://ifrs.edu.br/caxias/desenvolvimento-institucional/relatorios-de-administracao-e-gestao/
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RAR 2021

• Aquisições de equipamentos para laboratórios: Recurso 
orçamentário e via projetos de fomento externo.

• Previsão de licitação para 2022: Aquisições e manutenção de 
equipamentos.

• Emenda parlamentar no valor de R$ 250.000,00 para a 
execução do projeto de fechamento da Quadra Coberta com 
estrutura de banheiros e vestiários.

• Conclusão do Bloco B2 prevista para 2022 (carteiras e 
projetores já foram adquiridos).
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RAR 2021

• Digitalização de documentos, adoção de formulários 
eletrônicos e de assinaturas digitais.

• Captação de novos agentes integradores.
• Realização de contatos e aproximações com entidades e 

empresas do setor público e privado de Caxias do Sul.
• Parcerias com outros campi em projetos, bancas de TCC, 

elaboração e execução de eventos.
• Realização das semanas acadêmicas no formato virtual.
• Participação de servidores em projetos de fomento externo.
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RAR 2021

• Participação e conquista de medalhas/premiações dos nossos 
estudantes em diferentes olimpíadas do conhecimento e 
eventos esportivos competitivos.

• Envolvimento dos núcleos de Ações Afirmativas em projetos e 
eventos no formato virtual.

• Organização de palestras na Semana do Servidor.
• Realização de trabalho de jardinagem no Campus.
• Usina fotovoltaica em funcionamento.
• Organização do planejamento dos laboratórios.
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RAR 2021

• Alocação de mais um servidor na Extensão (estágios).
• Reposição de dois servidores por remoção no DAP (contratos e 

compras).
• Alocação de um servidor por acompanhamento de cônjuge no 

Laboratório de Química.
• Alocação de um servidor por acompanhamento de cônjuge na 

Biblioteca.
• Processos de dois servidores estão sendo avaliados para 

realizarem cooperação técnica no Campus em 2022.
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RAR 2021

• Unificação de editais do Ensino, Pesquisa e Extensão.
• Criação do programa que inclui a Mostra IFTec, a Jornada de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e o Portas Abertas.
• Participação na Semana Municipal do Empreendedorismo.
• Parceria entre o IFRS e o Ministério Público do Trabalho 

viabilizou o projeto Reciclando Histórias. Duas associações de 
reciclagem de Caxias do Sul estão sendo atendidas.

• Convite para participação do espaço de inovação da Festa da 
Uva 2022.



20

RAR 2021

• Realização de diferentes ações do NAPNE para fortalecer as 
ações para os estudantes com necessidades educacionais 
específicas.

• Oferta de capacitações e criação de grupos de debates pelo 
NEaD.

• Criação de grupos de estudos e realização de reuniões e rodas 
de conversa pelo NEABI.

• Iniciativas de enriquecimento da página do NUMEM.



21

RAR 2021

• PAIEX: R$ 5.758,67
• AIPCT: R$ 687,02 + R$ 19.124,69 = R$ 19.811,71
• PIBEX: R$ 34.766,54
• PIBEN: R$ 25.793,27
• PROBICT: R$ 35.299,90
• Capacitação: R$ 1.689,29 + R$ 568.743,22 = R$ 570.432,51
• Ed. Física, Esporte e Lazer: R$ 5.396,26 + R$ 11.107,58 = R$ 16.503,84 
• Cultura e Artes: R$ 0,00

Despesa prevista: R$ 1.851.031,31+ R$ 2.698.130,93 = R$ 4.549.162,24

Despesa liquidada em 2021: R$ 1.946.828,79



DESEJAMOS UM EXCELENTE INÍCIO 
DE ANO LETIVO!
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