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Introdução	
	 O	Plano	de	Ação	(PA)	é	um	instrumento	de	gestão	do	IFRS,	cujo	processo	
é	 coordenado	 pela	 Pró-Reitoria	 de	 Desenvolvimento	 Institucional	 e	 pelas	
respectivas	 coordenadorias	 e	 diretorias	 nos	 campi.	 No	 PA,	 a	 partir	 das	 áreas	
estratégicas	e	objetivos	estabelecidos	no	Plano	de	Desenvolvimento	Institucional	
(PDI)	do	 IFRS,	são	definidas	as	ações	que	serão	realizadas	pelo	campus	no	ano	
seguinte,	incluindo	os	responsáveis	e	os	valores	de	orçamento	destinados	a	cada	
ação.	O	Plano	de	Ação	é	elaborado	em	cada	campus	e	na	reitoria	e	retorna	para	a	
PRODI	reunir	as	informações	e	consolidar	o	PA	do	IFRS.	
	 Uma	 das	 etapas	 de	 elaboração	 do	 Plano	 de	 Ação	 do	 Campus	 Restinga	
consiste	 na	 realização	 de	 oficinas	 com	 a	 participação	 da	 comunidade	 escolar	
interna	e	externa.	Ocorrendo	todos	os	anos	desde	2013,	as	oficinas	representam	
um	 importante	 momento	 de	 escuta	 da	 comunidade	 e	 norteiam	 as	 etapas	
subsequentes	 da	 elaboração	 do	 PA.	 O	 objetivo	 deste	 relatório	 é	 apresentar	 os	
resultados	da	Oficinas	do	PA	2019	realizadas	ao	final	do	mês	de	junho	de	2018.	

Oficinas	do	Plano	de	Ação	2019	
	 As	 Oficinas	 do	 Plano	 de	 Ação	 2019	 foram	 organizadas	 pelo	 setor	 de	
Desenvolvimento	 Institucional	 (DI)	 e	 realizadas	 nos	 dias	 27	 e	 28	 de	 junho	 de	
2018.	Foram	realizadas	três	oficinas	de	formato	idêntico,	uma	em	cada	turno	de	
funcionamento	 do	 campus	 visando	 atender	 ao	 maior	 público	 possível.	 Aos	
participantes	eram	apresentadas	duas	questões:	 “O	que	você	gostou?”	e	“O	que	
você	 gostaria?”.	 As	 sugestões	 de	 ações	 eram	 registradas	 em	 cartões,	 os	 quais	
eram	posteriormente	agrupados	e	priorizados.	O	prof.	Diego	Rosa,	Coordenador	
de	DI,	atuou	como	mediador.	A	seguir	são	descritos	os	resultados	de	cada	oficina.	
	

Imagem	1:	Oficina	realizada	no	turno	da	tarde	



Oficina	1:	Manhã	
	 A	primeira	oficina	ocorreu	no	dia	27/06,	 iniciando	às	08:20	da	manhã	e	
contando	com	a	participação	de	aproximadamente	30	pessoas.	A	imagem	abaixo	
apresenta	as	principais	sugestões	apresentadas	em	ordem	de	prioridade.	
	

Imagem	2:	Ações	sugeridas	no	turno	da	manhã	
	 	
	 A	tabela	a	seguir	apresenta	um	resumo	das	ações	propostas:	
	
Prio.	 Área	 Ações	
1	 Infraestrutura	de	salas	

e	laboratórios	
Melhorias	no	Laboratório	de	Redes	e	Hardware	
Melhorias	nos	Laboratórios	de	Informática	
Melhorar	a	Internet	nos	laboratórios	
Equipar	Laboratório	de	Eletrônica	(compra	de	
instrumentos)	
Consertar	cortinas/persianas	nas	salas	
laboratórios	

2	 Transporte	público	 Revisar/melhorar	horários	dos	ônibus	(A15	e	
A19)	

3	 Entidades	estudantis	 Apoiar	constituição	de	grêmio	estudantil	e	
diretórios	acadêmicos	
Equipar	copa/sala	de	convivência	dos	



estudantes	
Manutenção	da	copa/sala	de	convivência	dos	
estudantes	

4	 Visitas	técnicas	e	
saídas	de	campo	

Realizar	visitas	técnicas	
Aquisição	de	veículo	coletivo	para	viagens	

5	 Ensino	 Manter/aprimorar	a	qualidade	do	ensino	
6	 Lanche	 Manter	a	qualidade	do	lanche	

Melhorar	a	distribuição	do	lanche	
7	 TI	 Revisão	periódicas	das	listas/alias/emails	
8	 Infraestrutura	

esportiva	
Construir	vestiários	para	a	quadra	de	esportes	

Oficina	2:	Tarde	
A	 segunda	 oficina	 ocorreu	 no	 dia	 28/06,	 iniciando	 às	 13:30	 da	 tarde	 e	

contando	com	a	participação	de	aproximadamente	70	pessoas.	A	imagem	abaixo	
apresenta	as	principais	sugestões	apresentadas	em	ordem	de	prioridade.	

Imagem	3:	Ações	propostas	no	turno	da	tarde	
	



A	tabela	a	seguir	apresenta	um	resumo	das	ações	propostas:	
	
Prio.	 Área	 Ações	
1	 Infraestrutura	de	salas	e	

laboratórios	
Criação	de	um	Laboratório	para	o	curso	
Técnico	em	Lazer	
Manutenção	dos	Laboratórios	de	Informática	
Melhorias	na	Internet	
Manutenção	dos	Laboratórios	de	Eletrônica	
Consertar	cortinas/persianas	nas	salas	
laboratórios	

2	 Lanche	 Melhorar	qualidade	e	armazenamento	do	
lanche	
Lanche	para	os	bolsistas	(no	contra-turno)	
Melhorar	o	método	de	distribuição	do	lanche	

3	 Transporte	público	 Rever	horários	dos	ônibus	(A15	e	A19)	
4	 Infraestrutura	esportiva	 Construção	de	uma	nova	quadra	de	vôlei	

Manter	campo	de	futebol	na	grama	
Construção	de	uma	pista	para	
corrida/atletismo	
Colocação	de	grade	na	quadra	de	vôlei	
Cortar	a	grama	no	entorno	da	quadra	de	vôlei	
Manutenção	da	quadra	de	vôlei	
Construir	vestiários,	banheiro,	bebedor	na	
quadra	de	esportes	

5	 Infraestrutura/melhorias	
para	os	estudantes	

Copa/sala	de	convivência	para	os	estudantes	
Confecção	de	crachás	para	todos	
Mais	armários	para	os	estudantes	
Liberação	de	jogos	(ping-pong	e	fla-flu)	no	
intervalo	

6	 Infraestrutura	das	salas	 Ventiladores	nas	salas	do	Bloco	3	
Evitar	chuva	nos	corredores	
Melhorias	na	acústica	das	salas	quando	chove	

7	 Ensino/Extensão	 Cursinho	pré-vestibular	dentro	do	campus	
8	 Ensino/Cursos	 Implantar	curso	superior	na	área	de	eventos	

Implementar	mais	cursos	de	extensão	
Discussão	do	calendário	escolar	
Rediscutir	currículos	dos	cursos	integrados	

9	 Visitas	técnicas	e	saídas	
de	campo	

Realizar	visitas	técnicas	

10	 Mobilidade	acadêmica	 Mais	programas	de	intercâmbio	

Oficina	3:	Noite	
A	 terceira	 oficina	 ocorreu	 no	 dia	 28/06,	 iniciando	 às	 19:00	 da	 noite	 e	

contando	com	a	participação	de	aproximadamente	20	pessoas.	A	imagem	abaixo	
apresenta	as	principais	sugestões	apresentadas	em	ordem	de	prioridade.	
	
	
	



Imagem	4:	Ações	sugeridas	no	turno	da	noite	
	

A	tabela	a	seguir	apresenta	um	resumo	das	ações	propostas:	
Prio.	 Área	 Ações	
1	 Infraestrutura	de	salas	e	

laboratórios	
Manutenção	dos	Laboratórios	de	Informática	
Melhorias	na	Internet	
Manutenção	dos	projetores	e	cabos	

2	 Infraestrutura	geral	 Ar-condicionado	e	ventiladores	nas	salas	
Manutenção	elétrica	das	salas	e	laboratórios	
Agilizar	serviços	de	manutenção	
Instalar	portas	que	fecham	sozinhas	nos	
banheiros	
Manutenção	predial	dos	banheiros	

3	 Novos	laboratórios	 Criação	de	um	laboratório	para	o	curso	
Técnico	em	Lazer	
Construir	estufa	para	o	curso	Técnico	em	
Agroecologia	
Construir	galpão	para	os	materiais	do	curso	
Técnico	em	Agroecologia	



4	 Serviço	de	fotocópias	 Serviço	de	fotocópia	(xerox)	no	campus	
5	 Infraestrutura	externa	 Manutenção	da	fachada	externa	do	campus	

Lixeiras	na	entrada	do	campus	e	
conscientização	
Corrigir	placas	da	prefeitura	que	sinalizam	o	
caminho	para	o	campus	

6	 Comunicação	 Ações	de	divulgação	do	campus	e	do	Processo	
Seletivo	

7	 Contratos	 Melhoria	na	qualidade	da	água	

Conclusão	
	 Este	relatório	apresentou	um	resumo	das	Oficinas	do	Plano	de	Ação	2019	
do	 Campus	 Restinga	 realizadas	 ao	 final	 do	 mês	 de	 junho	 de	 2018.	 Apesar	 do	
pouco	 tempo	 de	 divulgação,	 as	 oficinas	 contaram	 com	 número	 expressivo	 e	
participantes,	especialmente	no	turno	da	tarde.	
	 Em	relação	às	sugestões	apresentadas,	destacam-se	as	ações	relacionadas	
com	 a	 infraestrutura	 do	 Campus.	 Em	 particular,	 as	 ações	 relacionadas	 à	
infraestrutura	 dos	 laboratórios	 e	 salas	 de	 aula	 foram	 consideradas	 de	máxima	
importância	nas	três	edições	da	Oficina.	Também	foram	citadas	ações	de	criação	
de	novos	espaços,	tais	como	a	estufa	para	o	curso	de	Agroecologia,	os	vestiários	
para	a	nova	quadra	de	esportes	e	um	laboratório/brinquedoteca	para	o	curso	de	
Lazer.	 Esta	 última	 ação	 foi	 defendida	 enfaticamente	 pelos	 estudantes	 do	 curso	
bem	como	pela	professora	coordenadora	do	curso	Técnico	em	Lazer	presentes	
na	Oficina.	
	 Entre	 as	 outras	 ações	 citadas,	 merecem	 destaque	 as	 melhorias	 nos	
horários	 dos	 ônibus,	 a	 manutenção/melhoria	 na	 qualidade	 do	 lanche,	 e	 a	
realização	de	visitas	técnicas.	Estas	ações	foram	citadas	em	duas	das	três	edições	
das	 Oficinas.	 Nas	 três	 edições	 da	 Oficina	 foram	 citadas	 ações	 associadas	 às	
entidades	 estudantis:	 apoio	 à	 formação	 do	 grêmio	 estudantil	 e	 diretórios	
acadêmicos,	 criação	 e	 manutenção	 de	 copa/sala	 de	 convivência	 para	 os	
estudantes,	e	criação	de	um	serviço	de	fotocópias	(xerox)	no	campus.	
	 Em	conjunto	com	a	publicação	desse	relatório,	será	criado	um	formulário	
online	para	o	envio	de	sugestões	por	parte	de	membros	da	comunidade	que,	por	
algum	 motivo,	 não	 tenham	 podido	 estar	 presentes	 nas	 Oficinas.	 As	 ações	
sugeridas	 nas	 Oficinas	 e	 as	 ações	 sugeridas	 através	 do	 formulário	 servirão	 de	
balizamento	para	a	 confecção	do	Plano	de	Ação	2019	do	Campus	Restinga	por	
parte	do	Grupo	Diretivo.	Em	seguida,	o	Plano	de	Ação	deverá	ser	publicizado	e	
aprovado	pelo	Conselho	de	Campus	para	posterior	envio	à	Reitoria.	
	 Por	 fim,	 destaca-se	 a	 importância	 das	 Oficinas	 como	 instrumento	
democrático	 de	 escuta	 à	 comunidade.	 Realizadas	 desde	 2013	 de	 forma	
ininterrupta,	as	Oficinas	tem	se	mostrado	um	importante	momento	de	debate	e	
planejamento	das	questões	do	Campus	e	uma	etapa	primordial	na	elaboração	do	
Plano	de	Ação.	
	 	
	 	


