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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 (PRODI) e pelas
respectivas coordenadoria e diretorias nos diversos campi do IFRS. No PA, a partir
das áreas estratégicas e objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2019-2023 do IFRS, são definidas as ações que serão realizadas
pelo campus n
 o ano seguinte. O Plano de Ação é elaborado em cada campi e na
reitoria e retorna para a PRODI reunir as informações e consolidar o PA do IFRS.
Uma das etapas do Plano de Ação do Campus R
 estinga consiste na realização
de oficinas com a participação da comunidade escolar, interna e externa. As oficinas
ocorrem todos os anos, desde 2013, e representam um importante momento de escuta
da comunidade e norteiam as etapas subsequentes da elaboração do PA do Campus.
O objetivo deste relatório é apresentar os resultados das Oficinas do PA 2020
realizadas no mês de julho de 2019.

Oficinas do Plano de Ação 2020
As Oficinas do Plano de Ação 2020 foram organizadas pela Coordenação de
Desenvolvimento Institucional (DI) do Campus Restinga e realizadas nos dias 06 e 09
de julho de 2019. No total foram realizadas 03 oficinas de mesmo formato, uma em
cada turno de funcionamento do campus e uma em um sábado letivo, visando
disponibilizar a oportunidade de participação do maior público possível.
Aos presentes foi apresentado o orçamento do Campus Restinga do ano de
2019 e após foi aberta a oportunidade dos participantes colocarem suas sugestões de
ações para 2020. As sugestões eram registradas em cartões, os quais eram
posteriormente agrupados e priorizados. O Professor Diego Rosa, Coordenador de DI,
e a servidora Denise Gorski, atuaram como mediadores. A seguir são descritos os
resultados de cada oficina.

Imagem 1: Oficina realizada dia 06/07/2019 no turno da manhã.

2

Plano de Ação 2020

Oficina 1 - Sábado, 06/07 - manhã
A primeira oficina ocorreu no dia 06 de julho, com início às 10h no Auditório
(sala 513) do Campus Restinga e contou com a participação de aproximadamente 10
pessoas. Abaixo a imagem das principais sugestões apresentadas.

Imagem 2: Ações sugeridas na oficina realizada dia 06/07/2019 no turno da manhã.

A tabela a seguir apresenta um resumo das ações propostas:
Prio.
1
2

Área
Infraestrutura de
Laboratórios
Infraestrutura Esportiva

3

Visitas técnicas e Estágios

4

Ensino

Ações
Equipar um Laboratório para Curso de Lazer
Construção de vestiários/banheiros na Quadra de
Esportes
Melhorias na Infraestrutura da Quadra de Esportes
Realizar visitas técnicas
Melhorias na oferta de oportunidades de estágios para
os estudantes
Concretizar EAD no Campus Restinga
Ofertar cursos totalmente EAD
Melhorar Didática do Ensino
Aperfeiçoar a Metodologia do Ensino
Aperfeiçoar e melhorar os índices de Permanência e
Êxito
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Oficina 2 - Terça-feira, 09/07 - manhã
A segunda oficina ocorreu no dia 09 de julho, com início às 10h e 30min. no
Auditório (sala 513) do Campus Restinga e contou com a participação de
aproximadamente 20 pessoas. Abaixo a imagem das principais sugestões
apresentadas.

Imagem 3: Ações sugeridas na oficina realizada dia 09/07/2019 no turno da manhã.

A tabela a seguir apresenta um resumo das ações propostas:
Prio.
1

Área
Segurança

2
3

Lanche
Cantina

4

Transporte público

5

Infraestrutura do Entorno do
Campus

5

Infraestrutura

6

Sustentabilidade

Ações
Iniciar o controle de acesso de pessoas ao Campus
Melhorias na segurança interna
Instalação de mais câmeras de segurança
Melhorias na qualidade do lanche
Melhorias na oferta, diversificação de lanches
Melhorar o preço do lanche
Solicitar melhorias nos horários dos ônibus (A15 e
A19) bem como pontualidade
Solicitar melhoria na iluminação pública nos
arredores do Campus
Instalação de sinalização tátil nas calçadas de
acesso ao Campus
Solicitar instalação de sinalização sonora nos
semáforos dos arredores do Campus
Equipar um laboratório para uso em aulas práticas
do Curso Técnico em Lazer
Manutenção dos laboratórios de Informática
Manutenção dos banheiros
Realizar oficinas de reutilização de resíduos
Instalação de Energia Renovável
Contratação de Oficineiros de Bioconstrução
Construção de Laboratórios a partir da
Bioconstrução

4

Plano de Ação 2020

7
8

Infraestrutura/ Melhorias
para os estudantes
Áreas de Convivência

Institucionalizar o Circuito Agroecológico do Campus
Restinga
Equipar salas das entidades estudantis
Construção/instalação de áreas de convivências
distribuídas pelo Campus
Instalação de redes de descanso/leitura

Oficina 3 - Terça-feira, 09/07 - tarde
A terceira oficina ocorreu no dia 09 de julho, com início às 16h e 30min. no
Auditório (sala 513) do Campus Restinga e contou com a participação de
aproximadamente 25 pessoas. Abaixo a imagem das principais sugestões
apresentadas.

Imagem 4: Ações sugeridas na oficina realizada dia 09/07/2019 no turno da tarde.

A tabela a seguir apresenta um resumo das ações propostas:
Prio.

Área

1

Infraestrutura

2

Transporte Público

3

Comunidade Escolar

Ações
Melhorar a internet wi-fi do Campus
Equipar um Laboratório para uso em aulas práticas
do Curso Técnico em Lazer
Melhorias na manutenção dos banheiros
Melhorias na manutenção predial (manutenção da
iluminação, troca de vidros quebrados)
Manutenção de equipamentos dos laboratórios
Manutenção de datashows e projetores
Horários das linhas que atendem o Campus (A15 e
A19)
Melhorias no ponto de ônibus (segurança,
iluminação, limpeza pública)
Conscientizar a comunidade da preservação do
patrimônio público
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4

Ensino

5

Sustentabilidade

6

Áreas de Convivência

Conscientizar a comunidade escolar para
comunicação não violenta
Visitas técnicas
Organizar Gincana Cultural sobre tema
sustentabilidade
Eventos
Instalação de energia renovável
Organizar oficinas de reutilização de resíduos
recicláveis
Contratação de Oficineiros de Bioconstrução
Construção de Laboratórios a partir da
Bioconstrução
Construção/instalação de áreas de convivências
distribuídas pelo Campus
Instalação de redes de descanso/leitura
Disponibilizar painéis para realização arte urbana
Embelezamento do Campus - Arborização e plantio
de canteiros de flores

Conclusão
Este relatório apresentou um resumo das Oficinas do Plano de Ação 2020 do
Campus Restinga realizadas no mês de julho de 2019. Apesar do pouco tempo de
divulgação, as oficinas contaram com número expressivo de participantes,
especialmente no turno da tarde.
Em relação às sugestões apresentadas, destacam-se as ações relacionadas
com a infraestrutura e segurança do Campus. Em particular, as ações relacionadas à a
infraestrutura dos laboratórios e banheiros foram consideradas de máxima importância
em duas das três edições da Oficina. Também foram citadas ações de segurança e
controle de acesso das pessoas ao Campus, bem como a melhoria nos horários dos
ônibus do transporte público, que foram citados em todas as oficinas. bem como
vestiários para a nova quadra de esportes e um laboratório/brinquedoteca para o curso
de Lazer. Esta última ação foi defendida enfaticamente pelos estudantes presentes na
Oficina.
Entre as outras ações citadas, merecem destaque as melhorias nos horários
dos ônibus, a melhoria na qualidade e diversificação do lanche, e a realização de
visitas técnicas. Destacamos também a preocupação da nossa comunidade escolar
com a sustentabilidade do Campus, de onde surgiram sugestões de ações como
instalação/utilização de energia renovável e oferta de oficinas de reutilização de
resíduos recicláveis.
As ações sugeridas nas Oficinas servirão de balizamento para a confecção do
Plano de Ação 2020 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
têm se mostrado um importante momento de debate e planejamento das questões do
Campus e uma etapa primordial na elaboração do Plano de Ação.
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