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1. Introdução 

 

O câmpus Caxias está instalado em uma área de aproximadamente 30.000 m² localizado Bairro 

Nossa Senhora de Fátima, no município de Caxias do Sul e faz parte da fase dois do Plano de 

Extensão da Rede Federal. 

O ano de 2014 foi marcante para o IFRS-Câmpus Caxias do Sul, pois em fevereiro deste ano foi 

concretizada a mudança para a sede definitiva, tão esperada por servidores e alunos. A partir de 

então iniciou-se uma nova história no câmpus, com uma grande perspectiva por parte de todos os 

envolvidos no processo de transição. O espaço dispõe atualmente de um prédio onde funciona o 

setor administrativo e dois prédios com biblioteca, salas de aula e laboratórios.   

As instalações próprias do câmpus concluídas em 2013 e inauguradas em 20 de fevereiro de 2014, 

está estimada em catorze salas de aula, três laboratórios de informática, três laboratórios de 

química, laboratório de línguas, matemática, física, biologia/microbiologia, ensaios mecânicos, 

metrologia, instrumentação, tratamentos térmicos, metalografia, preparação mecânica, fundição e 

conformação, laboratório de corte, soldas e usinagem, caracterização e processos de transformação 

de polímeros, hidráulica e pneumática e laboratório de processos de fabricação mecânica, alguns 

destes ainda em fase de implantação, além de áreas externas de convivência para alunos e sala dos 

professores, em um espaço de mais de 7.000 m² de área construída. 

O Plano de ação 2014  foi produzido a partir de reuniões individuais realizadas com os setores de 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração e Desenvolvimento Institucional e alguns núcleos e /ou 

subáreas pertencentes a estes e com base na previsão de orçamento anual do câmpus.  

O primeiro acompanhamento foi realizado em março, o segundo em agosto e a finalização feita no 

mês de dezembro. Foram encontradas algumas dificuldades durante o acompanhamento, 

principalmente, nos setores de Pesquisa e Extensão devido à troca de coordenadores em ambos os 

setores acarretando algumas informações desconhecidas ou desencontradas. Algumas ações não 

tiveram início na data prevista, porém a maior quantidade delas concretizou-se até o presente 

momento. 

Salienta-se que todo planejamento é processual, podendo ser modificado a partir das circunstâncias 

que se delineiam conforme o andamento das ações, a posição dos atores e as conjunturas dos 

ambientes internos e externos à instituição, assim, algumas ações planejadas tiveram que ser 

reformuladas e/ou repensadas ao longo do período anual. 

Este documento tem por finalidade evidenciar as principais ações realizadas no ano de 2014, as 

maiores dificuldades encontradas pela instituição no decorrer do planejamento e as providências 

adotadas a fim de que o câmpus Caxias do Sul se fortaleça como uma Instituição Federal de ensino 

público, gratuito e de qualidade.  
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2. Ações e Resultados 
 

2.1 Principais ações realizadas 
 

O quadro I a seguir, apresenta as principais ações realizadas para que a unidade atingisse 

os objetivos traçados no exercício 2014.        

 
 

 

 

Quadro I - Principais ações realizadas 

 
CÂMPUS:Caxias do Sul 

OBJETIVOS TRAÇADOS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 
Administração 

Otimizar o quadro de pessoal -Contratação de estagiários para as atividades de apoio. 

-Dimensionamento do quadro de servidores técnicos-

administrativos  relacionado com a disponibilidade dos 

códigos de vagas do IFRS. 

-Manutenção do serviço de motorista terceirizado. 
Promover a capacitação e o desenvolvimento profissional 

dos servidores 

-Promoção de cursos de capacitação para servidores 

(3%),onde foi utilizado todo o recurso disponível. 

-Viabilização da participação de servidores em reuniões 

administrativas, comitês, conselhos, etc.  
Administrar o patrimônio e os recursos materiais da 

instituição. 

-Manutenção dos serviços de vigilância armada e portaria, 

impressão e cópias, telefonia fixa, internet, correios, limpeza e 

conservação, água e esgoto, telefonia móvel 3G para a 

direção, publicações no diário oficial e fornecimento de 

passagens aéreas.  

-Seguro contra acidentes a frota de viaturas do câmpus e 

contra acidentes pessoais  os alunos e estagiários. 

- Ressarcimento de Locomoção urbana. 
Proporcionar agilidade e transparência na gestão dos 

recursos e elaboração do orçamento 

-Aquisição de merenda escolar. 

-Aquisição de equipamentos de comunicações. 
Otimizar a infraestrutura física dos Câmpus e da Reitoria -Aprimoramento do controle de acesso ao câmpus (portaria). 

-Manutenção e conservação de bens imóveis. 

-Aquisição de equipamentos gerais para o câmpus e de 

mobiliários, ferramentas e insumos para laboratórios. 

-Aquisição de grades para a nova sede e projeto de 

urbanização. 
Desenvolvimento Institucional 

Promover a sistematização dos dados e a 

disponibilização de informações estratégicas 

-Participação da concepção das estratégias de divulgação do 

Câmpus Caxias do Sul. 

-Desenvolvimento de estratégias de difusão das informações 

referentes ao funcionamento do câmpus, visando a 

transparência. 
Desenvolver a instituição estrategicamente -Centralização da elaboração de planos de manutenção 

preventiva dos laboratórios.  

-Participação das reuniões convocadas pela Reitoria para 

Comissões e Grupos de trabalho. 

-Gerenciamento e centralização do processo de 

implementação dos laboratórios.  

-Promoção da divulgação do Câmpus Caxias do Sul 
Aprimorar a estruturação dos fluxos de trabalho e 

procedimentos, propondo a sua normatização 

-Realização de um levantamento quanto aos fluxos de trabalho 

do Câmpus e estabelecer os procedimentos, em seus diversos 

setores.  
Otimizar a infraestrutura tecnológica e de comunicação -Acompanhamento das obras e instalações de equipamentos 

diversos.  
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Ensino 
Promover a articulação pedagógica e a verticalização da 

educação 

-Acompanhamento e aperfeiçoamento do currículo e do 

processo de ensino e aprendizagem. 

-Convocações (Reuniões de Comitê de Ensino e outros setores 

ligados à Direção de ensino). 

-Realização de reuniões periódicas entre os professores do 

câmpus, conforme deliberação da Comissão de Ensino  
Planejar, coordenar e supervisionar a execução de 

atividades de Educação Profissional 

-Realização de Conselho de Classe dos Cursos Técnicos 

Integrados. 

-Incentivo do desenvolvimento de projetos de pesquisa entre 

os alunos dos cursos técnicos. 

-Incentivo e oportunidade da prática de monitoria de 

disciplinas. 

-Viabilização da participação de alunos e servidores em feiras 

de profissões. 

-Promoção de semanas acadêmicas para os cursos superiores. 

-Provimento dos serviços de transporte para servidores e 

alunos para atividades extra-câmpus. 

-Promoção de processos seletivo para os cursos técnicos 

integrados ao ensino médio já implantados. 

-Aconselhamento de alunos prestes a solicitar trancamento. 

-Promoção de programas de assistência ao educando. 

-Realização de visitas técnicas com turmas de nível médio e 

superior. 

-Mapeamento dos educandos em situação de possível evasão 

-Oferta de atividades extracurriculares (atividades 

complementares). 

-Desenvolvimento de projeto envolvendo estágios obrigatórios 

e não-obrigatórios.  
Estruturar e desenvolver um programa institucional de 

Educação a Distância 

-Criação do NEAD – Núcleo de Educação a Distância Câmpus 

Caxias do Sul. 

-Promoção de curso para servidores sobre o uso educacional 

da Plataforma Moodle.  

-Promoção de um curso de extensão cujo tem foi “Novo 

acordo ortográfico” na modalidade à distância. 
Buscar a excelência no ensino técnico e na educação 

profissional 

-Realização de ampla avaliação e planejamento dos cursos na 

modalidade PROEJA. 

-Desenvolvimento de projeto de recebimento de doações de 

livros para ampliação do acervo bibliográfico. 

-Avaliações constantes sobre o desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos.  

-Viabilização da participação de alunos nas olimpíadas das 

áreas de conhecimento . 

-Realização do levantamento de acervo bibliográfico 

necessário para aquisição. 

-Aumento da oferta de turmas no período noturno.  

-Promoção da formação Continuada dos Professores do 

PROEJA.  
Extensão 

Promover a divulgação e a comunicação institucional 

com a sociedade 

-Criação de murais temáticos.  

-Apoio à produção de material audiovisual. 

-Colaboração com o blog Ações inclusivas do IFRS. 

-Produção de um boletim do câmpus divulgado as atividades 

realizadas. 

-Incrementação da relação com empresas de comunicação. 

-.Orientação e auxílio de alunos e servidores na criação, 

produção, edição e diagramação do Projeto Jornal do Câmpus 

(IF em Pauta). 

-Gerenciamento e manutenção de perfis nas redes sociais 

-Atualização e impressão de materiais para divulgação 
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(banners, cartazes, flyers) do IFRS Campus Caxias do Sul em 

Escolas, empresas, organizações públicas e privadas de Caxias 

do Sul e região. 

-Orientação e auxílio de alunos e servidores na criação, 

produção, edição e diagramação do Projeto Jornal do Câmpus  
Desenvolver ações e programas de extensão -Contato com Escolas e Instituições de Ensino para 

verificação de demandas quanto à formação de professores e 

consolidação de 1 curso de extensão. 

-Consolidação de ações de extensão com cadastro no SIGProj. 

-Participação em eventos. 

-Ofertas de Cursos FIC e Técnicos através do PRONATEC. 

-Desenvolvimento de atividades em parceria com outras 

instituições. 

-Reuniões do NEABI com participação da comunidade 

externa. 

-Realização de atividade durante a Semana do Índio 

-Promoção de atividades de capacitação para servidores e 

alunos do Câmpus Caxias do Sul, cujo objetivo principal foi a 

inclusão sociodigital de PNEs.  

-Adaptação de materiais didáticos para alunos com 

necessidades educacionais específicas. 

-Promoção e implementação de acessibilidade arquitetônica 

(NBR 9050 – ABNT). 

-Realização do 3º workshop Matemática e Inclusão  

-Elaboração de convênios com entidades voltadas ao público 

com necessidades específicas.  
Estabelecer relações e convênios com instituições 

internacionais 

- Estimulação da participação dos alunos em programas de 

intercâmbio, através de ações como palestras informativas, 

divulgação no site do câmpus, etc.  
Pesquisa 

Impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e 

processos 

-Criação de convênios de cooperação em pesquisa com 

Empresas, Universidades e Institutos. 

-Estimulação da utilização dos laboratórios do Câmpus Caxias 

do Sul para o desenvolvimento de pesquisas tanto internas 

quanto realizadas através de parcerias interinstitucionais. 

-Contato e parcerias com Incubadoras Tecnológicas na cidade 

de Caxias do Sul e região  

-Viabilização de ações de desenvolvimento do NIT - Núcleo 

de Inovação Tecnológica  
Promover a pesquisa e o desenvolvimento científico - Realização da III Mostra Científica e Tecnológica do 

câmpus. 

- Estimulação do aumento do número de projetos de pesquisa 

submetidos ao Edital de Fluxo Contínuo. 

- Colaboração na elaboração do Edital de Fomento Interno 

2014 para projetos de Iniciação Científica/Tecnológica do 

IFRS.  

-Participação da organização de Salão de Iniciação Científica 

e Tecnológica do IFRS (SICT). 

- Aprovação de um projeto em edital de fomento externo - 

Avaliação da produtividade dos grupos de pesquisa. 

- Estimulação  da Produção bibliográfica ou Produção técnica 

dos grupos de pesquisa do câmpus Caxias do Sul. 
Desenvolver um programa de pós-graduação para o 

IFRS 

- Obtenção de um resultado favorável da ficha de 

recomendação da proposta de Mestrado Profissional em 

Tecnologia e Engenharia de Materiais intercâmpus Caxias, 

Farroupilha e Feliz. 
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2.2 Principais resultados alcançados 
 

O quadro II a seguir, apresenta os principais resultados alcançados no período (qualitativos 

e quantitativos) dando ênfase aos serviços prestados ou colocados a disposição da sociedade e da 

comunidade interna. 

 

 

Quadro II – Principais resultados alcançados no período 

 
CÂMPUS:Caxias do Sul 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 
- Maior atuação do câmpus no programa Pronatec. 

 

- Criação de convênios de cooperação com empresas, 

universidades e institutos. 

 

- Estabelecimento da Plataforma Moodle através da 

promoção de cursos na modalidade à distância 

 

- Principais laboratórios planejados já estão sendo 

utilizados nas aulas práticas. 

 

-Viabilização de oportunidade de estágios obrigatórios e 

não-obrigatórios internos e externos ao câmpus. 

 

- Aumento do número de bolsas de iniciação científica e 

auxílios pesquisador para projetos de pesquisa e extensão. 

 

- Maior procura pelos cursos do programa Pronatec em 

consequência da maior variedade de cursos. 

 

- Concretização da mudança para a sede definitiva e início da 

segunda etapa da construção dos blocos. 

 

- Assinatura de contrato para conclusão do bloco A2. 

 

- Aumento da oferta de turmas no período noturno 
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3. Desenvolvimento 
 

3.1 Justificativa para a não execução das ações planejadas e alterações no planejamento 

 

No setor de Ensino, a maioria das ações previstas estão em andamento ou foram concluídas, as 

poucas ações atrasadas, como a implantação de um laboratório EAD e o contato com a 

Universidade Aberta do Brasil e Programa E-Tec para o fornecimento de cursos, esbarraram na 

falta de espaço físico, pois o laboratório está previsto para funcionamento no bloco A2 ainda não 

construído. Também está pendente do parecer do MEC no que se refere à capacitação de cursos. As 

ações referentes aos processos seletivos dos cursos técnicos integrados e superiores foram 

canceladas, pois esta ação atualmente é realizada de forma unificada com outros câmpus.  

No setor de Administração a maioria das ações estão em andamento pois são ações contínuas 

desenvolvidas conforme o planejamento orçamentário do câmpus. A inexistência de uma quadra 

para as aulas de educação física está sendo minimizada pela ocupação compartilhada do campo de 

futebol da Associação de Moradores do bairro onde está localizado o Instituto. Como o acesso a 

restaurantes é difícil, pois não há nenhum estabelecimento muito próximo ao câmpus, muitos alunos 

e servidores trazem a alimentação de casa, apelam para a telentrega ou compram lanches vendidos 

no espaço externo ao câmpus em uma lancheria situada em frente a rua que dá acesso ao câmpus, 

fazendo suas refeições em mesas dispostas no saguão dos corredores ou no seu espaço de trabalho, 

problemas estes que serão superados com uma cantina, cujo processo de licitação está sendo 

planejado para que no primeiro semestre de 2015 esteja em funcionamento.. A construção do bloco 

A1 e do ginásio poliesportivo está prevista para iniciar em 2015 e finalização em 2016, a biblioteca, 

o refeitório e o auditório estão previstos para execução em 2017/2018, assim como o laboratório de 

fundição no bloco C. Está prevista também uma sala de convivência para alunos e outra para 

servidores, além de uma sala para o Grêmio Estudantil e DCE no ano de 2015. O serviço de 

aprimoramento de vigilância eletrônica está com o status atrasado por falta de orçamento de 

investimento, a previsão é que esta ação ocorra nos próximos dois anos. A locação de máquinas e 

equipamentos foi cancelada porque não houve demanda. A construção dos blocos A1 e C  não foi 

iniciada pois faltou orçamento de investimento, apesar de não ter sido cancelada e sim adiada e está 

prevista para ter início a partir do ano de 2015, o bloco B ainda não tem previsão de construção. 

No setor de Pesquisa, algumas ações foram canceladas porque não houve demanda e/ou tempo hábil 

para realização, como a participação dos servidores em grupos de pesquisa intercampi e a  

promoção de seminários científicos e/ou tecnológicos entre servidores. A realização de uma visita 

técnica com o foco no desenvolvimento de pesquisa em laboratórios foi cancelada pelo fato de além 

de não haver demanda, não houve a divulgação do assunto. A realização do 3º Seminário de 

Inovação Tecnológica da Serra Gaúcha no câmpus foi cancelada devido à mudança na Coordenação 

do Setor de Pesquisa do câmpus e por não haver tempo hábil para planejamento e execução do 

evento. A capacitação de dois servidores em curso de proteção da propriedade intelectual foi 

realizada através de duas palestras sobre o assunto e não em forma de curso como estava no 

planejamento inicial. Apesar da mudança na coordenação, o cenário do Setor de Pesquisa este ano  

teve avanços muito positivos para toda a comunidade acadêmica entre eles citam-se: convênio com 

a FUCS, cooperação técnico-científica com a EBIOS Tecnologia e um convênio para pesquisa, 

consultoria, análises e serviços tecnológicos com a Metalúrgica Lima, uma empresa local, além de 

outros convênios que estão em andamento. Há 4 projetos de pesquisa vigentes através de edital de 

fomento externo, estando um concluído, um renovado, dois finalizarão em dezembro e um novo; e 

dez em andamento através de editais de fomento interno finalizando em fevereiro. Além disso 
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foram disponibilizadas dez bolsas de um total de dezesseis trabalhos submetidos e treze 

homologados. Foi realizada a III Mostra IFTec com participação considerável de alunos locais e de 

escolas externas, consolidando-se como um evento científico na comunidade acadêmica do câmpus 

Caxias do Sul. A principal conquista do Setor de Pesquisa tanto para o câmpus como para todo o 

IFRS foi a aprovação da proposta do Mestrado Profissional em Tecnologia e Engenharia de 

Materiais intercampi Caxias, Farroupilha e Feliz. 

No setor de Extensão o maior entrave no desenvolvimento das ações foi a mudança da coordenação 

do setor no meio do ano letivo gerando um impacto negativo para a realização e andamento de 

alguns projetos. Um exemplo é a implantação de um observatório do trabalho de modo a 

desenvolver pesquisas de prospecção de demandas em Ensino, Pesquisa e Extensão, que acabou não 

acontecendo. O apoio ao funcionamento ao Laboratório de Audiovisual e Mídias Digitais foi 

cancelado em virtude de que não existe ainda o espaço físico para o laboratório por carência de 

infraestrutura para concretização do mesmo. A produção de material didático sobre a temática das 

relações étnico-raciais cuja responsabilidade era do NEABI foi cancelada devido à troca da 

presidência do núcleo e as festividades relativas ao aniversário do câmpus, devido à falta de um 

profissional específico para exercer esta atividade. O convênio com a Funvale foi rescindido pois 

não houve produção de material advindos de alunos e professores. Embora seja de importância 

relevante as parcerias institucionais, tais como convênios, as relações com o SEBRAE não foram 

fortalecidas por não haver vantagens para a instituição. O projeto de desenvolver atividades 

físicas/esportivas para alunos, servidores do campus e comunidade não teve continuidade por não 

haver interesse de recursos humanos para a ação. O contato com Escolas e Instituições de Ensino 

para verificação de demandas quanto à formação de professores e consolidação de cursos e eventos 

de extensão foi postergada devido à insuficiência de tempo hábil para a pesquisa nas redes sociais e 

no site da instituição. A aquisição de livros e material audiovisual para NEABI e NAPNE foi 

cancelada por falta de recursos. A realização do 3º Workshop de Matemática foi realizada conforme 

planejado, apesar de o evento não ter sido recomendado pela CGAE. O convênio com entidades 

voltadas ao público com necessidades específicas tais como o INAV foi mantido, porém outros 

convênios não foram firmados em razão da impossibilidade de atendermos outras instituições no 

momento devido ao número baixos de bolsistas no projeto. As atividades durante a Semana 

Municipal do Empreendedorismo, que seriam realizadas conjuntamente com a prefeitura não 

ocorreram pelo fato de que o órgão municipal não mostrou interesse em tal evento. Paralelamente 

foram realizadas outras atividades culturais no câmpus, tais como a Semana Farroupilha com 

apresentações temáticas e rodas de chimarrão durante os intervalos das aulas e uma programação 

especial no “Dia Nacional do Livro” onde foram realizadas palestras sobre o tema e a utilização do 

programa Pergamum utilizado na biblioteca.  

A execução das ações planejadas pela Coordenação da Tecnologia da Informação como a 

Consolidação do Data center, da Rede Lógica e da rede wireless e a Implementação de Nova 

Central de Suporte foram canceladas em vista da não conclusão dos blocos A1 e A2,onde está 

prevista a sala definitiva para o setor de Tecnologia da Informação. 

As ações do Setor de Desenvolvimento Institucional estão na sua maioria em andamento, pois são 

ações complexas e que dependem não somente do setor, mas de outros fatores. A consolidação da 

implantação dos laboratórios e a centralização dos planos de manutenção preventiva por exemplo,  

dependem de recursos e da finalização do projeto arquitetônico para sua finalização. Foi iniciado 

um  levantamento dos fluxos de trabalho nos diversos setores do câmpus, porém os procedimentos a 

fim de estabelecê-los ainda não foram realizados, pois surgiram demandas prioritárias como o 

processo de licitação para os equipamentos e materiais de laboratórios e a pesquisa sobre 

prospecção de demandas de novos cursos. Como estratégia de difusão das informações referentes ao 

funcionamento do câmpus foi criada uma agenda semanal sobre atividades do câmpus e servidores 

enviada via e-mail para toda a comunidade do IFRS visando a transparência dos acontecimentos. 
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A otimização do quadro de pessoal foi alcançada graças a nomeação de servidores através de um 

novo concurso público para vagas abertas, feito este ano, convocação de aprovados no concurso 

anterior para vagas remanescentes e através da contratação de estagiários para atividades de apoio. 

 

3.2 Quantitativos de execução das ações planejadas 
 

O quadro III a seguir, informa o resumo quantitativo da execução das ações planejadas 

para 2014. 

 

 

 

Quadro III – Quantitativos da execução das ações planejadas 

 
CÂMPUS: 

ÁREAS 

Nº TOTAL 

(Ações 

Planejadas) 

CONCLUÍDA(s) INICIADA(s)* ATRASADA(s)  CANCELADA(s) 

Administração 58 19 36 2 1 
Desenvolvimento 

Institucional 

16 

 

2 

 

8 

 

3 

 

3 

Ensino 41 11 25 3 2 
Extensão 51 13 24 0 14 
Pesquisa 18 10 4 0 4 

TOTAL 184 55 97 8 24 

 

* Ações concluídas no ano de 2014,mas com continuidade no ano de 2015. 
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4. Conclusões 

 

O câmpus Caxias do Sul apesar de já estar na sede definitiva ainda enfrenta problemas de 

infraestrutura em razão da obra não estar totalmente concluída, a maioria das instalações ainda são 

provisórias, como os setores administrativos, os laboratórios e a biblioteca por exemplo. Um dos 

maiores obstáculos do câmpus Caxias do Sul é a disparidade de infraestrutura dos laboratórios, 

enquanto uns estão completos e superequipados, outros ainda não tem condições de ofertar aulas 

práticas pela insuficiência de equipamentos e/ou materiais necessários. Este problema está sendo 

sanado através de um processo de licitação já em andamento com as demandas denominadas 

urgentíssimas de materiais de consumo e um pregão previsto para abril de 2015 para os 

permanentes. A consolidação da implantação dos laboratórios é um projeto do setor de 

Desenvolvimento Institucional que está centralizando as ações através de grupos de trabalho (GT's) 

que foram formados para a implementação de um plano de manutenção preventiva e a elaboração 

de procedimentos operacionais padrão para o uso de equipamentos. Foram nomeados servidores 

técnicos de laboratórios aprovados no último concurso a fim de atender a demanda de mão de obra 

que era deficiente. A falta de infraestrutura muitas vezes, é decorrente da morosidade nos processos 

de licitações e da burocracia do serviço público e não somente da inexistência de recurso suficiente. 

Para os materiais de consumo já existe uma licitação em andamento e para os permanentes há uma 

prevista para abril de 2015. Para o ano de 2016 está prevista além da instalação definitiva dos 

laboratórios, que atualmente encontram-se em locais provisórios, a implantação de uma incubadora 

e para o ano de 2017 o projeto de um Laboratório de Cerâmicos. 

Em relação à infraestrutura, no espaço destinado para estacionamento, será ampliado número de 

vagas oferecidas para uma quantidade maior que o dobro permitindo uma melhor locomoção dentro 

do mesmo. 

A falta de reconhecimento por parte da sociedade é um grande obstáculo a ser vencido pela 

comunidade acadêmica do Câmpus Caxias do Sul, que por ser um câmpus relativamente novo, com 

um modelo educacional diferenciado e principalmente pela pouca variedade de cursos, ainda não é 

popular na região. No ano de 2016 está prevista a abertura do curso de graduação de Engenharia de 

Materiais e a graduação tecnológica em Processos Gerenciais o qual acredita-se existir um nicho 

promissor em Caxias do Sul e região, além de uma Licenciatura em Ciências. Na área de Pós-

Graduação está prevista a Especialização em Ensino de Matemática e em Teorias e Metodologias na 

Educação Básica e Tecnológica. No quesito Educação à Distância foi planejado para a partir de 

2016,o câmpus ofertar os cursos técnicos Gestão de Negócios e Informática, áreas dinâmicas e com 

considerável demanda, o curso de graduação em Letras/Libras e o de Pós-Graduação em Formação 

de Professores para a Educação Profissional. 

Contata-se neste relatório que a maioria das ações planejadas para o ano de 2014 foram realizadas 

ou ainda estão em andamento e que o principal impasse que era a sede provisória foi parcialmente 

resolvido. Embora ainda não estejamos definitivamente alocados e o câmpus ainda esteja em obras, 

aos poucos a Instituição pública, gratuita e de qualidade de Caxias do Sul está se tornando sólida e 


