
Carimbo de data/hora Endereço de E-mail
Na sua opinião, marque até três áreas que devem ser 
priorizadas no Campus Restinga para o ano 2022: Comente sobre as opções selecionadas: Descreva a iniciativa que deseja propor para o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Deseja enviar outra 
iniciativa para o Plano 
de Ação?

13/08/2021 16:44:15
Jbmachado@restinga.
ifrs.edu.br

Aumento e atualização do acervo da biblioteca, Melhoria 
nos espaços físicos para as aulas e projetos do campus 
(salas, laboratórios, banheiros), Criação de novos espaços 
de ensino, pesquisa e extensão (laboratórios, salas 
temátias, etc) Melhoria das tecnologias de assistência remota Sim Não

14/08/2021 12:31:54
10120132@if-restinga.
edu.com.br

Acesso a internet do campus, Melhoria nos espaços físicos 
para as aulas e projetos do campus (salas, laboratórios, 
banheiros), Criação de novos espaços de ensino, pesquisa 
e extensão (laboratórios, salas temátias, etc)

A internet atualmente disponibilizada simplesmente não 
funciona em 99 por cento dos locais do campus. Assim, 
deveria ser melhorado o sinal de wi-fi em todo o campus e 
ser disponibilizada maior velocidade de conexão também. 
No verão, torramos de calor nas salas de aula e no 
inverno, trememos de frio. Deveria haver condicionamento 
de ar eficiente em todas as salas de aula, projetados de 
acordo com o volume de cada ambiente. Da mesma 
forma, os laboratórios e seus componentes 
(computadores, equipamentos de eletrônica e motores 
elétricos) estão ficando sucateados e merecem 
atualizações. Os banheiros parecem ok, caso consertado 
o que foi, infelizmente, vandalizado. Por fim, creio que 
deveria ser disponibilizado curso de extensão de inglês 
instrumental no mesmo turno em que o curso principal ( 
no meu caso, o curso principal é eletrônica industrial) é 
disponibilizado.

Promoção da Cidadania como forma de Educação: O campus, utilizando os recursos 
disponíveis de história, educação, sociologia, administração e etc., deveria criar um 
material ideologicamente isento sobre cidadania e disponibilizá-lo periodicamente, 
explicando o que é o Estado e sua relação com o cidadão, sua estrutura (Poderes, 
Ministério Público, Defensoria Pública e instituições), suas funções e deveres 
(promoção da segurança, da educação, saúde e etc.), assim como os direitos e 
deveres dos cidadãos, de forma a educar o cidadão sobre o papel ativo que tem 
perante o Estado e a sociedade em geral, fazendo-o refletir sobre a da importância do 
voto consciente, e o poder desse instrumento de mudança e dos meios de cobrança de 
ações dos representantes eleitos, pois somente assim poderemos atingir os demais 
objetivos propostos. Sim 10000 Não

18/08/2021 23:21:00
10150082@restinga.ifrs.
edu.br 

Aumento e atualização do acervo da biblioteca, Acesso a 
internet do campus, Abertura de novos cursos

Acho importante ter a abertura de novos cursos em outras 
áreas como saúde e alimentação pois na comunidade 
Restinga tem bastante trabalhadores que atuam nessas 
áreas e quando querem se qualificar saem do bairro e 
pagam pelos cursos o que muitas vezes se torna inviável, 
com isso também é necessário o aumento do acervo da 
biblioteca com livros dessas áreas e acesso à Internet do 
campus.

Desejaria que no campus houvesse um projeto na qual mulheres da comunidade em 
situação de vulnerabilidade social fossem inseridas independentemente da sua 
formação acadêmica, para incentivá-las à desenvolver suas habilidades. Não Não

20/08/2021 18:54:52

mikael.
marques@restinga.ifrs.
edu.br

Projetos pesquisa e extensão, Capacitação dos servidores, 
Melhoria dos fluxos de trabalho Locação de Geradores Fotovoltaicos Sim 200000 Sim

20/08/2021 22:24:43
2019012037@restinga.
ifrs.edu.br

Projetos pesquisa e extensão, Abertura de novos cursos, 
Criação de novos espaços de ensino, pesquisa e extensão 
(laboratórios, salas temátias, etc)

Seria muito bom se tivéssemos um curso técnico em 
enfermagem ou médicina ou quem sabe Enfermagem.. 
pois há um hospital ao lado. 

Cursos na área da saúde pois há um hospital ao lado ou quem sabe um curso de 
engenharia de trasinto para melhorar nossos vias em Porto Alegre ou nos bairros. Sim 100000 Não

21/08/2021 15:02:47
2019011728@restinga.
ifrs.edu.br

Melhoria da incubadora e habitats de inovação do campus, 
Melhoria nos espaços físicos para as aulas e projetos do 
campus (salas, laboratórios, banheiros), Projetos pesquisa 
e extensão Continuar com o EAD. Não Não

21/08/2021 17:23:29

jovani.
zalamena@restinga.ifrs.
edu.br

Criação de novos espaços de ensino, pesquisa e extensão 
(laboratórios, salas temátias, etc), Melhoria dos espaços de 
lazer e convivência do campus, Melhoria nos espaços 
físicos para as aulas e projetos do campus (salas, 
laboratórios, banheiros)

Concretizar a implantação dos laboratórios e equipamentos do Eixo Recursos Naturais 
que está sendo iniciado em 2021. Sim 150000 Sim

22/08/2021 12:13:54
10020318@ifrs.restinga.
edu.br

Melhoria dos fluxos de trabalho, Aumento/melhoria das 
parcerias para oferta de estágios, Criação de novos 
espaços de ensino, pesquisa e extensão (laboratórios, 
salas temátias, etc)

Falta estágio para área do turismo e outros cursos do 
campus. Não há padronização em todas atividades do 
campus. E os espaços para pesquisas, salas temáticas... 
são quase inexistentes. 

Relatei na página anterior o que mais ne incomoda e tenho certeza que a maioria dos 
meus colegas de campus,  cabe a vocês  trabalharem em cima das informações 
coletadas. Sim Sim

23/08/2021 11:29:30
10170047@restinga. 
ifrs.edu.br

Melhoria dos espaços de esportes do campus, Acesso a 
internet do campus, Aumento/melhoria das parcerias para 
oferta de estágios Olha eu acho fundamentalmente Procurar parceria com emprezas Não Sim

23/08/2021 11:40:48

nilson.
rubenich@restinga.ifrs.
edu.br

Melhoria da incubadora e habitats de inovação do campus, 
Outra/o, Projetos pesquisa e extensão

Aumento do quadro de professores do eixo de Gestão e 
Negócios Aumento do quadro de docentes da área de Gestão e Negócios Sim Não

23/08/2021 18:08:27

marcelo.
machado@restinga.ifrs.
edu.br

Melhoria dos fluxos de trabalho, Melhoria dos espaços de 
lazer e convivência do campus, Melhoria nos espaços 
físicos para as aulas e projetos do campus (salas, 
laboratórios, banheiros) Aquisição de softwares para uso em disciplinas do curso de Processos Gerenciais. Sim 10.000 Sim

24/08/2021 12:28:58
10020317@restinga.ifrs.
edu.br

Melhoria nos espaços físicos para as aulas e projetos do 
campus (salas, laboratórios, banheiros), Melhoria dos 
espaços de comunicação do campus (redes sociais e sites), 
Acesso a internet do campus . . Não Não



Descreva a iniciativa 
que deseja propor para 
o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Deseja enviar outra 
iniciativa para o Plano 
de Ação?

Descreva a iniciativa 
que deseja propor para 
o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Compra e Instalação de 
Geradores Fotovoltaicos Sim 500000 Não

Construção de Estufa 
Agrícola para produção 
de mudas Sim 30000 Não
O curso de Guia de 
turismo é um importante 
legado deixado pela 
professora Mirelle 
Barcos e que vem sendo 
continuado com muita 
competência pelos 
demais professores,
então, em vez de 
quererem cortar ou se 
apropriar das verbas já 
destinadas a este curso,  
procurem valorizá-lo e 
captar mais recursos 
para o mesmo. Sim Não

Uma empreza de 
suporte para internet Sim 50.000 Não

Contratação de 02 
professores para a área 
de gestão. Sim 1 Sim

Aquisição de livros para 
a área de gestão Sim 5000



Carimbo de data/hora Endereço de E-mail
Na sua opinião, marque até três áreas que devem ser 
priorizadas no Campus Restinga para o ano 2022: Comente sobre as opções selecionadas: Descreva a iniciativa que deseja propor para o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Deseja enviar outra 
iniciativa para o Plano 
de Ação?

24/08/2021 13:57:18

anderson.
matos@restinga.ifrs.
edu.br

Aumento e atualização do acervo da biblioteca, Acesso a 
internet do campus, Melhoria nos espaços físicos para as 
aulas e projetos do campus (salas, laboratórios, banheiros)

1. O acervo é insuficiente para a demanda do curso de 
Letras.
2. A internet do campus é instável e ausente em muitos 
espaços.
3. Não há bicicletário adequado nem em número 
suficiente para atender aos estudantes e servidores. Além 
disso, o único banheiro que possui chuveiros, não contava 
com nenhum que funcionasse.

Instalação de bicicletário adequado (conforme padrão ABNT) e em número suficiente 
para a demanda. Sim 15000 Sim

24/08/2021 15:21:31

nidiana.
santos@restinga.ifrs.
edu.br

Melhoria dos espaços de lazer e convivência do campus, 
Capacitação dos servidores, Melhoria dos fluxos de 
trabalho

Tendo em vista um esperançoso retorno presencial em 2022, gostaria de propor que 
fosse criado um Programa de Atenção aos Servidores do Campus, com foco na Saúde 
e Bem Estar Laboral. Após esse longo período de afastamento e trabalho remoto, é 
importante um retorno que possa vir acompanhado da preocupação Institucional com 
relação à saúde dos trabalhadores, para motivação, reorganização e readaptação das 
rotinas. O Programa abrange um espaço onde se realizam atividades de relaxamento, 
palestras, música, leitura, orientações sobre postura, atividade física, alimentação, 
ergonomia, entre outros; inclusive, um espaço de escuta e diálogo, de convivência e de 
integração. Também, objetivando a redução dos afastamentos por agravos à saúde 
decorrentes de inadequações no posto de trabalho (seja no setor ou em sala de aula), 
há intenção de que seja feito um estudo para implementação de melhorias 
ergonômicas e realização de Ginástica Laboral semanalmente. De modo genérico a 
iniciativa seria esta, embora seja necessário ainda um delineamento dos fluxos, das 
pessoas envolvidas, bem como uma pesquisa de valores com maior especificação para 
precisar o investimento. Sim 5.000 Não

24/08/2021 17:17:55
2018007444@restinga.
ifrs.edu.br

Criação de novos espaços de ensino, pesquisa e extensão 
(laboratórios, salas temátias, etc), Acesso a internet do 
campus, Melhoria dos espaços de comunicação do campus 
(redes sociais e sites)

Prioritariamente a comunicação, imagino que a 
informação se perde em várias etapas dos processos 
universitários e Gerenciais do campus. Reformulação de site e mídias sociais, para transparecer melhor a informação Não Não

25/08/2021 09:17:10
divane.leal@restinga.
ifrs.edu.br

Criação de novos espaços de ensino, pesquisa e extensão 
(laboratórios, salas temátias, etc), Aumento e atualização 
do acervo da biblioteca, Atividades de ensino nos cursos 
campus

A ideia é reservar algum recurso para a realização de eventos, palestras, semanas 
acadêmicas, entre outros, dos cursos do eixo de Gestão e Negócios, e que poderão 
abranger outros cursos do Campus através de serviços prestados, tais como: oficinas 
de elaboração de currículos, formação básica sobre direitos trabalhistas, entre outros. Sim 2000 Sim

26/08/2021 18:29:34
neusinharocha@gmail.
com

Melhoria dos espaços de comunicação do campus (redes 
sociais e sites), Melhoria da incubadora e habitats de 
inovação do campus, Criação de novos espaços de ensino, 
pesquisa e extensão (laboratórios, salas temátias, etc)

Penso que o IFTS investe pouco no curso de Técnico em 
Guia de Turismo. Sugestão: Criar um Roteiro turismo 
pedagógico dentro do Campus com estudantes do curso 
de Guia apresentando a instituição.Roteiro Virtual e 
Roteiro Físico. Certificar este trabalho para o aluno 
agregar as horas obrigatórias. Trabalho em grupos de alunos para desenvolver o roteiro de visitação. Não Não

27/08/2021 09:16:34
10160073@restinga.ifrs.
edu.br

Aumento/melhoria das parcerias para oferta de estágios, 
Criação de novos espaços de ensino, pesquisa e extensão 
(laboratórios, salas temátias, etc), Melhoria nos espaços 
físicos para as aulas e projetos do campus (salas, 
laboratórios, banheiros)

Os estágios obrigatórios têm sido ainda mais dificeis de 
conseguir na pandemia, eu to me ralando pra achar um e 
acredito que aumentar parceria nessa área seria muito 
bom. A criação de novos espaços de ensino, pesquisa e 
extensão são bem importantes para o desenvolvimento de 
atividades de diversas bolsas, mas acho que o 
PRINCIPAL é a criação de um laboratório para o curso 
técnico em lazer, porque é um absurdo a falta de 
infraestrutura e material que eles precisam enfrentar. A 
melhoria dos espaços físicos abrange não só o laboratório 
do lazer, como também algumas salas que sequer têm 
ventilador. No verão era muito ruim de ter aulas em 
qualquer turno principalmente nas salas do Bloco 3, 
próximas a quadra de areia. Muitas tinham problemas nos 
projetores e nas lonas para projeção.

Desejo propor o desenvolvimento de um laboratório para o curso técnico em Lazer, 
criando uma sala com espaço para trocas de ideias entre os alunos, facilitando a 
criação de ações envolvendo o curso. Ampliando a capacidade de criação de eventos, 
criando um espaço favorável para a guardar materiais que os alunos julguem 
necessários para suas práticas. Sim Não

27/08/2021 13:29:50
10160130@restinga.ifrs.
edu.br

Melhoria dos espaços de esportes do campus, Acesso a 
internet do campus, Melhoria nos espaços físicos para as 
aulas e projetos do campus (salas, laboratórios, banheiros)

Tive muito pouco tempo no campus antes do incio da 
pandemia mas quando estive la apenas 1 bloco tinha os 
banheiros em funcionamento. Disponibilizar os banheiross para uso. Não Não

31/08/2021 16:12:29

mario.
segundo@restinga.ifrs.
edu.br

Melhoria dos espaços de lazer e convivência do campus, 
Criação de novos espaços de ensino, pesquisa e extensão 
(laboratórios, salas temátias, etc), Melhoria nos espaços 
físicos para as aulas e projetos do campus (salas, 
laboratórios, banheiros)

Uma opção que seria importante é o investimento em 
atividades e espaços artísticos culturais no campus, algo 
transversal à todas áreas do conhecimento, ação que 
creio ser contemplada pelos itens que marquei. Promoção de atividades artístico -culturais. Sim Não



Descreva a iniciativa 
que deseja propor para 
o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Deseja enviar outra 
iniciativa para o Plano 
de Ação?

Descreva a iniciativa 
que deseja propor para 
o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Aquisição de mais livros 
para biblioteca, focando 
a área de Letras. Sim 15000 Sim

Manutenção dos 
chuveiros do vestiário. Sim 300

Atividades de 
curricularização da 
extensão (poderão exigir 
deslocamentos dos 
estudantes, materias de 
apoio entre outros). Sim 2000 Não



Carimbo de data/hora Endereço de E-mail
Na sua opinião, marque até três áreas que devem ser 
priorizadas no Campus Restinga para o ano 2022: Comente sobre as opções selecionadas: Descreva a iniciativa que deseja propor para o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Deseja enviar outra 
iniciativa para o Plano 
de Ação?

31/08/2021 21:56:32
jcfsantos@restinga.ifrs.
edu.br

Melhoria da incubadora e habitats de inovação do campus, 
Melhoria dos fluxos de trabalho, Acesso a internet do 
campus

Com relação a melhoria da incubadora e habitats de 
inovação do campus, acredito que já temos um bom 
espaço em nosso campus e acredito que melhorar muito 
na inovação e incubação de projetos inovadores 
fomentando também a troca de conhecimento e ajuda 
entre os cursos, pois temos diversos cursos que podem 
agregar em propostas solutivas para a sociedade e 
indústria. Já indo para o assunto relacionado aos fluxos 
de trabalho, eu realmente me incomodo com o 
atendimento do campus com relação a resolução e 
avaliação de problemas que provavelmente aparecem no 
dia-a-dia. Tive várias experiências que simplesmente 
poderiam ter sido solucionadas com uma comunicação 
mais ativa e menos burocracia, sei que somos uma 
instituição governamental e temos que cumprir com 
diretrizes e etapas necessárias, pois existe uma perda de 
efetividade no atendimento quem envolvam vários 
setores, por exemplo. Desde minha entrada no campus 
poderia exemplificar vários casos que ocorreram 
relacionados ao atendimento e confesso que muitas 
vezes acabei desistindo de procurar atendimento e 
simplesmente aceitei a falta dele. Sobre o acesso a 
internet, acredito que poderíamos melhorar os pontos de 
acesso das salas que necessitem e por ventura sejam 
utilizado o acesso a internet. Tem salas de informática 
que não tem acesso wifi e talvez até uma melhor 
disposição ou adição de um ponto de acesso já 
resolvesse. Isso permitiria que os alunos utilizem o 
notebook pessoal liberando até mais vagas na turma ou 
possibilitando que um aluno que precisa de determinada 
cadeira tenha mais flexibilidade para comprimento da 
disciplina. Obrigado pela atenção e espero que minha 
opinião seja vista como críticas construtivas, pois a 
finalidade é essa. Fico a disposição para esclarecer ou 
detalhar melhor meus exemplos e opiniões. Melhoria na organização de atendimento e aproximação das coordenações aos alunos Não Não

01/09/2021 11:55:09
thais.silva@restinga.ifrs.
edu.br

Criação de novos espaços de ensino, pesquisa e extensão 
(laboratórios, salas temátias, etc), Melhoria dos fluxos de 
trabalho, Acesso a internet do campus Formação nas temáticas do Neabi e do Nepgs Sim 10000 Sim

01/09/2021 18:57:24

daniel.
battaglia@restinga.ifrs.
edu.br

Projetos pesquisa e extensão, Melhoria dos fluxos de 
trabalho, Acesso a internet do campus

Aquisição de Software ProModel para a disciplina de Simulação em Gestão para o 
curso de Processos Gerenciais no Campus Restinga. Sim 60.000 Sim

01/09/2021 19:23:52

nilson.
rubenich@restinga.ifrs.
edu.br

Atividades de ensino nos cursos campus, Projetos pesquisa 
e extensão

Verbas para realização de visitas técnicas e eventos no 
curso de GDL. Visitas Técnicas para o curso de GDL Sim 20000 Sim

02/09/2021 09:58:19
10160119@restinga.ifrs.
edu.br 

Aumento/melhoria das parcerias para oferta de estágios, 
Melhoria nos espaços físicos para as aulas e projetos do 
campus (salas, laboratórios, banheiros), Projetos pesquisa 
e extensão Manutenção dos banheiros Sim Não



Descreva a iniciativa 
que deseja propor para 
o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Deseja enviar outra 
iniciativa para o Plano 
de Ação?

Descreva a iniciativa 
que deseja propor para 
o Plano de Ação:

Envolve recurso 
financeiro?

Caso envolva recurso 
financeiro, qual o valor 
estimado (R$) para 
realização da iniciativa: 

Bolsa estudantil para 
Incubadora Sim 4000 Sim

Melhorar o processo de 
ingresso por cota étnico-
racial Não

Necessidade de mais 
Professores para a área 
de Gestão e Negócios 
no Campus Restinga 
focado em Finanças e 
Economia. Não Não

Eventos do curso GDL Sim 10000 Não


