
Plano de Ação IFRS 2021

CAMPUS VACARIA

Dimensão: ORÇAMENTO

O1 - FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.

Ação:

Finalizar a construção de quadra poliesportiva coberta

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Atraso na execução da obra

Tratamento de Risco: 

    - Dar suporte para a finalização da obra

Ação:

Finalizar a construção de bloco de banheiros

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Problemas técnicos da empresa executora da obra

Tratamento de Risco: 

    - Tomar as medidas legais pela reitoria

Ação:

Aumentar o espaço disponível para estacionamento, de acordo com normas técnicas.

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$    30.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Não conseguir orçamento através de emendas parlamentares

Tratamento de Risco: 

    - Usar o espaço existente no campus
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Ação:

Melhoria da estrutura física da área destinada a alimentação dos estudantes 

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$   300.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Não conseguir orçamento através de emendas parlamentares

Tratamento de Risco: 

    - Continuar a busca por emendas parlamentares

Ação:

Passarelas cobertas interligando o acesso entre os blocos

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$   100.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Não conseguir emenda parlamentar

Tratamento de Risco: 

    - Continuar buscando emendas parlamentares

Ação:

Adquirir mais armários para os estudantes.

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$    20.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Não obter orçamento através de emenda parlamentar

Tratamento de Risco: 

    - Adquirir no ano subsequente através de orçamento próprio

O2 - AMPLIAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

Ação:

Chamada pública para parcerias, com intuíto de obter patrocínios para realização de semanas

acadêmicas e, assim, permitir às empresas públicas e privadas integrarem suas marcas aos materiais

de divulgação e aos espaços do evento.
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Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter instituições participantes das chamadas públicas

Tratamento de Risco: 

    - Realizar mesmo assim o evento, contando com esforço de toda a comunidade acadêmica

Ação:

Ofertar prestação de serviços como assessorias

Responsável: Valor: 

ROGERIO RICALDE TORRES R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter a estrutura física e de pessoal para a realização da assessoria

Tratamento de Risco: 

    - Realizar a assessoria quando tiver todas as condições de qualidade

Ação:

Tentar parceria com empresas público-privadas para a realização de projetos. 

Responsável: Valor: 

ROGERIO RICALDE TORRES R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não conseguir parceiros

Tratamento de Risco: 

    - Realizar projetos somente com recursos e estrutura própria

Ação:

Buscar emendas parlamentares e convênios com instituições público privadas.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não obter êxito na busca por emendas parlamentares

Tratamento de Risco: 
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    - Continuar buscando emendas parlamentares para os anos subsequentes

O3 - DESENVOLVER MEIOS DE ECONOMICIDADE.

Ação:

Buscar meios para sustentabilidade hídrica

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter recursos disponíveis para buscar formas eficientes de captação e/ou uso sustentável da

água.

Tratamento de Risco: 

    - Manter a ação para o plano de ação dos anos subsequentes e buscar recursos

extraorçamentários.

Ação:

Implantar o sistema de cotas de impressão por decente, ação planejada no Plano de Logística

Sustentável. 

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Tempo do setor de TI para criar e implantar o sistema

Tratamento de Risco: 

    - Fazendo controle manual das cotas de impressão

Ação:

Utilizar o MOODLE para disponibilização dos materiais utilizados em aula. A ação objetiva diminuir

significativamente o número de impressões, atendendo ao princípio de economicidade e à

perspectiva ecológica de preservação do meio ambiente.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Problemas com o servidor ou internet
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Tratamento de Risco: 

    - Atender as demandas mínimas da TI para dar suporte as condições físicas do setor e a

manutenção/ampliação da internet

Ação:

Ofertar vagas de estágio remunerado, a fim de suprirmos a demanda de pessoal vinda da ampliação

do número de vagas e, dos cursos no IFRS Campus Vacaria.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Contingenciamento ou corte no orçamento

Tratamento de Risco: 

    - Remanejando pessoal nos setores para realização das atividades e abrindo editais de bolsistas

voluntários

Ação:

Ampliar a utilização de fluxos e processos digitais.

Responsável: Valor: 

ROGERIO KOGLIN R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não adesão por parte do servidores

Tratamento de Risco: 

    - Conscientização dos servidores dos fluxos e formas de demandas dos serviços

Dimensão: PESSOAS E CONHECIMENTOS

PC1 - INCENTIVAR PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Ação:

Ampliação de intercâmbio presencial ou online para estudantes de cursos afins de outras

instituições, com a finalidade de troca de experiências e vivência de outras realidades

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 
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    - Não haver instituições com interesse para realizar parceria

Tratamento de Risco: 

    - Continuar a busca por instituições parceiras 

Ação:

Realizar eventos interinstitucionais em temáticas relevantes as diversas áreas dos cursos existentes no

IF

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não haver disponibilidade no campi de interesse para realizar o evento

Tratamento de Risco: 

    - Buscar outro local que comporte o público dos campus participante

Ação:

Manter as viagens técnicas para os cursos do IFRS a fim de complementar o conhecimento prático

adquirido em aula

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter orçamento suficiente para realizar todas as viagens demandadas pelos professores

Tratamento de Risco: 

    - Organizar no campus valores para cada curso diponibilizar com viagens técnicas

PC2 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO INTERCAMPI.

Ação:

Divulgar e participar de eventos a fim de divulgar o IF e incentivar os estudantes

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não conseguir incentivar os estudantes

Tratamento de Risco: 
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    - Mudando as estratégias e criando formas mais mecanismos de insersão dos estudantes e

servidores nas atividades

Ação:

Fazer visitas, dias de campus, Campeonatos esportivos e oferta de atividades complementares em outros

campi a fim de possibilitar a socialização e troca de conhecimentos.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de pessoal e financeiro

Tratamento de Risco: 

    - Buscar patrocínios, trazer os dias de campo para dentro da instituição, sempre que possível, dar

todo o suporte para construção da quadra poliesportiva.

Ação:

Fomentar a realização de intercâmbio entre cursos de Instituições Federais. 

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter adesão de outras instituições parceira para realizar o intercâmbio

Tratamento de Risco: 

    - Continuar buscando instituições parceiras

PC3 – PROMOVER A CAPACITAÇÃO/ QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COM FOCO NOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS.

Ação:

Elaborar e executar o plano anual de capacitação dos servidores, conforme o Programa de

Capacitação

Responsável: Valor: 

ANDRE GEREMIAS BERTELLI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Contingenciamento ou corte de orçamento
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Tratamento de Risco: 

    - Diminuir o número de capacitações, de acordo com critérios claros e amplamente divulgado

Ação:

Proporcionar reuniões semanais com os coordenadores dos cursos

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibiliade de tempo

Tratamento de Risco: 

    - Inclusão de pauta e agenda fixa semanal com os coordenadores

Ação:

Realizar reuniões com os responsáveis das áreas de DI, Ensino, Pesquisa, Extensão, DGP,

Direção Geral e DAP.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade de membros para possibilitar a participação nas reuniões

Tratamento de Risco: 

    - Troca de datas das reuniões

Ação:

Apoiar a implantação e/ou manutenção dos grupos de pesquisa no Campus.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não haver interesse dos servidores de formação de grupos de pesquisa

Tratamento de Risco: 

    - Incentivar e motivar a criação de mais grupos de pesquisa no campus

PC4 - PROMOVER E INCENTIVAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES.

Ação:
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Promover atividades comemorativas - tais como "dia do professor", "dia do servidor", entre outras. Essas

ações objetivam a valorização dos colaboradores para que possam sentir-se parte importante da IE. 

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter a participação dos servidores

Tratamento de Risco: 

    - Divulgar intensamente as atividades e motivar os servidores para participarem

Ação:

Manutenção de ações que invistam na saúde e bem estar dos servidores

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter adesão ou interesse dos servidores nas ações propostas

Tratamento de Risco: 

    - Buscar ouvir as demandas e viabilizar horários para que essas ações possam ser realizadas, sem

prejuízos ao andamento das atividades normais dos servidores

Ação:

Promover momentos de integração entre os servidores e entre servidores e alunos.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter a participação dos envolvidos naquela ação

Tratamento de Risco: 

    - Criar mecanismos para incentivar a participação dos servidores e alunos nas atividades

Dimensão: PROCESSOS

P1 - APERFEIÇOAR CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE CURSOS E VAGAS.

Ação:

Realizar distintas formas de ouvir a comunidade como: Audiências públicas, Pesquisas de opinião,
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consulta popular, observando as demandas do mundo de trabalho, a verticalização com os cursos já

ofertados, infraestrutura e disponibilidade de recursos humanos (técnicos e discentes)

Responsável: Valor: 

LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de pessoal e tempo para realização da ação

Tratamento de Risco: 

    - Criar estratégias junto as coordenaçoes de cursos para fazerem diagnóstico do andamento e

possível alteração dos cursos durante seu funcionamento

Ação:

Apoiar e incentivar o aperfeiçoamento aos critérios para criação de cursos e vagas, considerando as

normas vigentes e demandas locais.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não seguir os critérios para a criação de cursos e vagas

Tratamento de Risco: 

    - Seguir todos os fluxos para criação de cursos e vagas definidos nas lesgilações vigentes

P2 - APRIMORAR E CONSOLIDAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

Ação:

Desenvolver práticas de uso racional da água e de energia elétrica. Intensificar a conscientização

sobre a separação do lixo e a reciclagem. Discutir sobre o consumismo e o uso racional de recursos

naturais. Discutir as relações CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) e suas

implicações.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não seguir as recomedações e orientações definidas para consolidação das práticas de

sustentabilidade ambiental
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    - Atraso na instalação das placas solares

Tratamento de Risco: 

    - Conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância da sustentabilidade ambiental para a

vida 

    - Agilizar a execução da instalação através do contato periódico com a empresaresponsável

pela implantação do sistema

Ação:

Ampliar ações de conscientização dos alunos quanto à limpeza das dependências do campus, as

quais devem continuar. 

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Falta de contribuição da comunidade acadêmica nos cuidados de conservação do campus

Tratamento de Risco: 

    - Conscientização frequente da comunidade acadêmica sobre a importância de hábitos de higiene

e conservação

Ação:

Consolidar a Política de sustentabilidade ambiental no campus Vacaria

Responsável: Valor: 

TIAGO COSER R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de servidores e estudantes

Tratamento de Risco: 

    - Incentivando os servidores e estudantes a participarem das ações e desenvolvendo projetos nesta

área

Ação:

Implantar poço artesiano para autosustentabilidade do campus

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00
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Ameaça à Execução: 

    - Não ter orçamento suficiente devido a alterações nos valores de serviços e/ou redução de

orçamento do campus

Tratamento de Risco: 

    - Buscar recurso extraorçamentário ou transferir essa ação para o ano subsequente

Ação:

Produzir energia elétrica limpa, por meio da instalação de placas solares.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Atraso na instalação das placas solares

Tratamento de Risco: 

    - Agilizar a execução da instalação através do contato periódico com a empresa

P3 - APERFEIÇOAR OS MECANISMOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS.

Ação:

Solicitar doações de equipamentos e materiais para a Receita Federal. 

Responsável: Valor: 

GISELE BOECHEL R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não haver disponibilidade de equipamentos e materiais a serem doados

Tratamento de Risco: 

    - Realizar novas solicitações em períodos futuros

Ação:

Participar de editais de fomento externo

Responsável: Valor: 

RICARDO LUIS DOS SANTOS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade e interesse dos docentes e servidores do campus

Tratamento de Risco: 
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    - Incentivar os profissionais e dar suporte as ações propostas

P4 - APRIMORAR E FORTALECER  A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL.

Ação:

Implantar projeto de monitoria no campus

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter professores e estudantes dispostos a ofertar monitorias e orientações

Tratamento de Risco: 

    - Conscientizar os segmentos para a importância desta ação e prever novo prazo para iniciar

Ação:

Divulgar nas redes sociais as atividades realizadas pelos professores e alunos do campus.

Responsável: Valor: 

CLARISSA DEGGERONI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não divulgar nas redes sociais ou a forma de divulgação ser complexa

Tratamento de Risco: 

    - Melhorar constantemente os meios de comunicação, com base nos número de acessos e diálogo

com a comunidade acadêmica

Ação:

Aprimorar o Portal da CPA Local, disponibilizando o conteúdo dos relatórios anuais e das cartas resumo,

enviadas as equipes gestoras; 

Responsável: Valor: 

CLARISSA DEGGERONI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de tempo e pessoal da CPA e TI do campus

Tratamento de Risco: 

    - Buscar mais pessoal para apoiar essa ação
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Ação:

Desenvolver sistema de gestão de documentações relativas ao reconhecimento dos cursos superiores

de forma permanente. 

Responsável: Valor: 

ROGERIO KOGLIN R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter tempo hábil para a criação do sistema

Tratamento de Risco: 

    - Buscar junto aos professores da área de informática quem pode auxiliar a TI na elaboração desse

sistema

Ação:

Fortalecer e intensificar as ações de sensibilização junto aos três principais segmentos, a saber,

discentes, docentes e técnicos administrativos para uma maior adesão a avaliação institucional; 

Responsável: Valor: 

RAMON DE FREITAS SANTOS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Baixa adesão dos segmentos para a realização da avaliação institucional

Tratamento de Risco: 

    - Reavaliar e propor novas formas de conscientização e adesão dos segmentos em participação

da avaliação

Ação:

Criar um repositório de documentos e ações do IFRS

Responsável: Valor: 

ROGERIO KOGLIN R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de execução da TI do campus

Tratamento de Risco: 

    - Dsiponibilizar mais tempo hábil para a execução do repositório

Ação:
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Incentivar o uso do canal on line para atendimento as solicitações de ações ao setor de TI

Responsável: Valor: 

ROGERIO KOGLIN R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Falta de hábito dos servidores no uso digital para demanda de solicitações

Tratamento de Risco: 

    - Manter capacitação e conscientização sobre os fluxos para as demandas

Ação:

Manter horário de uso do laboratório de informática para realização de trabalho para os alunos, nos

três turnos de funcionamento do campus. 

Responsável: Valor: 

ROGERIO KOGLIN R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Falta de capacidade de pessoal para atendimento nos três turnos

Tratamento de Risco: 

    - Incentivar projetos com bolsistas para auxiliar o atendimento aos laboratórios nos três turnos de

funcionamento do campus

Ação:

Pleitear a ampliação da capacidade do link de internet junto a RNP

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não atendimento da ação pela RNP

Tratamento de Risco: 

    - Continuar com a demanda para melhorar a capacidade de atendimento ao campus

P5 - FORTALECER NÚCLEOS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E AE.

Ação:

Manter o acompanhamento do percurso formativo de estudantes com necessidades educacionais

específicas, entre outros.
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Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade de disgnosticar as necessidades específica por não termos um psicólogo na equipe

Tratamento de Risco: 

    - Realização desta ação com os profissionais disponíveis e pleitear pela contratação do

psicólogo

Ação:

Realizar levantamento do perfil do aluno ingressante de todos os cursos oferecidos no campus

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Falta de tempo e pessoal para realização da ação

Tratamento de Risco: 

    - Determinar uma comissão temporária para a realização dessa tarefa

Ação:

Fortalecer as ações universais da assistência  estudantil nos diferentes níveis de ensino.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Falta de envolvimento da comunidade acadêmica

Tratamento de Risco: 

    - Conscientização dos servidores para a realização de trabalhos conjuntos

Ação:

Fortalecer as ações de acolhimemto e integração dos estudantes à comunidade escolar do IFRS

campus Vacaria

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 
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    - Não ter equipe suficiente para executar totalmente essa ação

Tratamento de Risco: 

    - Demandando através de comissão específica pessoal para realização desta ação

Ação:

Desenvolver vídeos explicativos sobre o acesso aos auxílios estudantis

Responsável: Valor: 

CLARISSA DEGGERONI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Falta de tempo e pessoal para realização da ação

Tratamento de Risco: 

    - Divulgação e busca por parceiros internos e projetos para desenvolvimento dos videos

P6 - FOMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Ação:

Desenvover um programa de produção de alimentos saudáveis e de base orgânica no campus

Vacaria 

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de pessoal e estrutura física e orçamentaria para realização desta ação

Tratamento de Risco: 

    - Realizar de acordo com a disponibilidade de todas as formas de recursos, físicos, orçamentários e

de pessoal

Ação:

Realizar a captação de empresas oriundas da agricultura familiar afim de oferecer uma alimentação

mais nutritiva como merenda escolar.  

Responsável: Valor: 

LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não encontrar empresas interessadas na região
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Tratamento de Risco: 

    - Promover a capacitação de agricultores dispostos a realizarem a oferta de alimentos saudáveis

Ação:

Promover ações de conscientização em relação a qualidade e segurança alimentar.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter a participação dos alunos 

Tratamento de Risco: 

    - Fazer campanhas de conscientização

Ação:

Buscar, junto a cantina da escola, a oferta de alimentos saudáveis.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade de oferta de alimentos mais saudáveis pela cantina

Tratamento de Risco: 

    - Propor alterações de fornecedores para a cantina e a de cardápio para sugestão

Dimensão: RESULTADOS INSTITUCIONAIS

R1 - PROMOVER VERTICALIZAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS, FORMAS E MODALIDADES

DE ENSINO.

Ação:

Avaliar constantemente os eixos atuais e realizar fóruns e encontros para pensar possíveis

modificações, considerando as necessidades elencadas no desolvimento dos cursos.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade de agendamento de reuniões dos colegiados dos cursos para reavaliação

Tratamento de Risco: 
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    - Definir no calendário interno do campus essa pauta com periodicidade

Ação:

Promover reuniões periódicas com os representantes de turmas

Responsável: Valor: 

ANA PAULA DE SOUZA FORTALEZA PARDO R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade dos representantes de turma

Tratamento de Risco: 

    - Disponibilização de carga horária para que os estudantes participem

Ação:

Realizar a Semana Acadêmica Integrada: Além da economicidade da organização, permite uma

integração entre cursos.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Envolvimento dos cursos (alunos e servidores) na organização do evento

Tratamento de Risco: 

    - Envolver toda a comunidade acadêmica na organização, não deixar somente a cargo dos alunos

Ação:

Ofertar curso de formação em nível superior na área de informática

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não realização do Processo seletivo devido a pandemia

Tratamento de Risco: 

    - Realizar a oferta no processo seletivo subsequente

Ação:

Incentivar ações e projetos que envolvam estudantes de todos os níveis, formas e modalidade de

ensino.
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Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter projetos

Tratamento de Risco: 

    - Estimular os docentes a fazerem projetos

Ação:

Criar novos cursos FICs, conforme os eixos do campus e demandas da comunidade local. 

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de carga horária dos docentes

Tratamento de Risco: 

    - Transferir a oferta para quando o docente/servidor tiver disponibilidade e carga horária

R2 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Ação:

Incentivar o tripé ensino pesquisa e extensão voltado aos principais problemas sociais, urbanos,

laborais, e ambientais da cidade e região, através do diálogo constante com organizações e

entidades que representam os/as trabalhadores/as e estudantes nos diversos espaços que

atuam/vivem/estudam.

Responsável: Valor: 

LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter a participação dos envolvidos

Tratamento de Risco: 

    - Manter estratégias de motivação e participação dos envolvidos para o desenvolvimento do

campus e da sociedade

Ação:

Viabilizar a participação do campus Vacaria no Salão de ensino, pesquisa e extensão em Bento
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Gonçalves.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Ter projetos e trabalhos aprovados para participação no evento

Tratamento de Risco: 

    - Acompanhar o desenvolvimentos dos projetos de pesquisa através de relatórios frequentes

Ação:

Realizar o Salão do Conhecimento do campus Vacaria, envolvendo servidores, alunos e a comunidade

externa. 

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade de realização presencial do evento devido a um fato alheio, como uma pandemia

Tratamento de Risco: 

    - Realização on line do evento

Ação:

Realizar seminários envolvendo bolsistas e coordenações de ensino, pesquisa e extensão para

socialização de conhecimentos e informações.

Responsável: Valor: 

ROGERIO RICALDE TORRES R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Participação e envolvimento dos coordenadores e bolsistas de ensino, pesquisa e extensão

Tratamento de Risco: 

    - Inserir esses encontros no calendário interno do DI

Ação:

Fortalecer e expandir vínculos com empresas e instituições de ensino a fim de desenvolver ações

e pesquisas conjuntas.

Responsável: Valor: 
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LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não criar mecanismos menos burocráticos para efetivar estes vículos

Tratamento de Risco: 

    - Desburocratizar as parcerias e vínculos entre instituições/empresas e o IFRS.

Ação:

Realizar o evento "Vem pro IF" no campus Vacaria

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Ter a participação efetiva de toda a comuniade acadêmica

Tratamento de Risco: 

    - Criar grupo de trabalho para planejar o evento em tempo hábil

Ação:

Incentivar a realização de projetos indissociáveis no campus e com outros campus do IFRS.

Responsável: Valor: 

RICARDO LUIS DOS SANTOS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade de entendimento e trabalho conjunto 

Tratamento de Risco: 

    - Realização de projetos individuais dos setores de ensino, pesquisa e extensão

R3 - PROMOVER AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA.

Ação:

Convidar profissionais das diversas áreas para que façam palestras sobre suas profissões para os

cursos integrados, a fim de auxiliar suas futuras escolhas acadêmicas e profissionais.

Responsável: Valor: 

EVELINE FISCHER R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não adesão dos alunos nesta ação
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Tratamento de Risco: 

    - Motivação dos alunos e escolha de profissionais qualificados

R4 - PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO,

AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE

Ação:

Promover oficinas de arte, cultura  conhecimento em espaços de vulnerabilidade da cidade e região de

Vacaria.

Responsável: Valor: 

TACIANE APARECIDA SOARES R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não haver demanda ou não ter pessoal disponível para realizar essa ação, pois envolve

trabalho em equipe

Tratamento de Risco: 

    - Criação de grupo de trabalho para pensar e desenvolver ações para atendimento do público

destes espaços

Ação:

Realizar, anualmente a Festa Junina envolvendo todos os cursos. É um evento organizado pelos alunos

com a colaboração dos servidores. Ela é realizada à noite e conta como uma atividade pedagógica,

pois envolve questões culturais. 

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não participação dos estudantes

Tratamento de Risco: 

    - Não ralização da festa junina

Ação:

Desenvolver ações para permanência e êxito dos estudantes

Responsável: Valor: 

EVELINE FISCHER R$         0,00
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Ameaça à Execução: 

    - Disponibilização de pessoal para formação de equipe e efetivação desta ação

Tratamento de Risco: 

    - Motivando sevidores e docentes para integrar a comissão de Permanência e êxito

Ação:

Realizar ações de troca entre o IFRS e diferentes segmentos sociais (trabalhadores rurais, urbanos,

escolas, etc) e organizações sociais comunitárias para debater questões afirmativas (classe, raça,

gênero, sexualidade, necessidades especiais), sociais, ambientais, culturais, de saúde/SUS, de lazer

público e esportivas.

Responsável: Valor: 

JORGE LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade no acesso aos segmentos sociais

Tratamento de Risco: 

    - Buscar pessoas com influência naqueles grupos para conseguir acesso e assim, construir um

diálogo efetivo com estes segmentos da sociedade

Ação:

Implementar a política de Educação Física, esporte e lazer no campus Vacaria

Responsável: Valor: 

DOUGLAS ALMIR TOLFO ROSSA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade de carga horária disponível para realização

Tratamento de Risco: 

    - Demandar, por parte da DG, servidores de áreas afins para auxiliarem na implementação desta

política

Ação:

Fortalecer o Projeto de formação e integração: Esse projeto está vinculado a um componente

curricular dos cursos integrados, o qual tem a finalidade de praticar o exercício da ciência, da

produção de conhecimentos diversos sobre temas inerentes às questões da vida e desenvolvimento

Página 24



regional. 

Responsável: Valor: 

FELIPE AKAUAN DA SILVA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não adesão voluntárias dos docentes para orientação dos alunos

Tratamento de Risco: 

    - Realização de ordem de serviço para realização das orientações, de acordo com a carga

horária do professor e atendimento ao mínimo desta carga horária pela legislação específica

Ação:

Implementar a política de Cultura e Arte

Responsável: Valor: 

LILIAN CLAUDIA XAVIER CORDEIRO R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Carga horária, local e material disponível para a implantação desta política

Tratamento de Risco: 

    - Alocação de recursos, local e pessoal para implantação desta política
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