
Plano de Ação IFRS 2022

CAMPUS VACARIA

Dimensão: ORÇAMENTO

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

Ação:

Criação e construção da cooperativa dos estudantes

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$    20.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra

Tratamento de Risco: 

    - Realizar as ações da cooperativa em ambientes disponíveis no campus. Manter a busca por

recursos para essa finalidade. 

Ação:

Construção do grêmio estudantil

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$    50.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realizar a obra 

Tratamento de Risco: 

    - Fazer uso de sala de aula disponível no momento das reuniões, sem um local próprio.

Ação:

Ampliar a biblioteca, ocupando o espaço atual de convivência e alimentação dos estudantes. Essa

demanda implica na colocação de uma parede.

Responsável: Valor: Recurso: 

ADAIR ADAMS R$    20.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Não disponibilização de emenda parlamentar ou verba da câmara de vereadores de Vacaria
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Tratamento de Risco: 

    - Atrasar ou cancelar a execução

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

Ação:

Construir um Laboratório de Mecanização Agrícola ? Estrutura física que aporte uma oficina para

pequenos reparos e manutenção preventiva das máquinas e Implementos Agrícolas, tais como:

lubrificação, abastecimento, regulagens, trocas de óleo e filtros.

Responsável: Valor: Recurso: 

GERALDO JOSÉ RODRIGUES R$   100.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra

Tratamento de Risco: 

    - Realização de aulas práticas através de parcerias com empresas de mecanização agrícola

de Vacaria e com a infraestrutura existente no campus

Ação:

Construir um Laboratório de Bromatologia e Avaliação de Forrageiras ? utilizado para análise de

alimentos destinados aos animais (ruminantes e não ruminantes).  Há necessidade também de um

espaço para a avaliação de forragens e armazenamento de silos experimentais durante as

avaliações.

Responsável: Valor: Recurso: 

ANA PAULA DE SOUZA FORTALEZA PARDO R$    30.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 
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    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra.

Tratamento de Risco: 

    - Utilização de infraestrutura da UPF e UERGS para a realização de visita técnica e aulas

práticas. Adiar a execução.

Ação:

Construir um Laboratório de comunicação: LABCOM" com espaços para: leitura e apreciação de

filmes, estúdio para web rádio, estúdio para gravação de vídeos, estúdio fotográfico. Com estes

espaços vários setores do instituto seriam beneficiados: os docentes teriam uma estrutura para produzir

materiais audiovisuais para suas aulas e cursos; todos os servidores poderiam produzir conteúdos como

podcasts, reportagem, vídeos institucionais; e, os mais beneficiados, os alunos dos cursos tecnológicos

teriam a possibilidade de praticar os conteúdos aprendidos e vivenciar a utilização das ferramentas

comuns ao mercado de trabalho.

Responsável: Valor: Recurso: 

ADAIR ADAMS R$    50.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para compra e implantação do laboratório

Tratamento de Risco: 

    - Utilização de salas de aulas disponíveis no momento dos eventos e ações necessárias. No

entanto, elas não oferecem as condições ideais para a realização de ações de qualidade.

Ação:

Construir  e equipar um laboratório de física aplicada

Responsável: Valor: Recurso: 

ADAIR ADAMS R$    70.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para compra e implantação do laboratório

Tratamento de Risco: 

    - Manter a realização de aulas teóricas e mobilizar o DAP para conseguir recursos de

outras fontes.

Ação:
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Pleitear recursos para que, juntamente com os investimentos do campus, possamos equipar o Centro de

Manejo de ovinos e bovinos; Aprisco para Ovinos, com a instalação de cercas divisórias para o

piqueteamento da área e bebedouros e comedouros

Responsável: Valor: Recurso: 

GERALDO JOSÉ RODRIGUES R$    50.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Não conseguir orçamento através de emendas parlamentares

Tratamento de Risco: 

    - Realização total da obra e aquisição dos equipamentos com investimentos próprios do campus.

Ação:

Construir um Laboratório para Manipulação, Processamento e Armazenamento de Alimentos ?

Estrutura física equipada para manipular, processar e armazenar (câmara fria) produtos colhidos e

processados no Campus e adquiridos externamente para aulas práticas.

Responsável: Valor: Recurso: 

LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA R$   100.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realizar a obra e equipar o laboratório

Tratamento de Risco: 

    - Realizar as práticas agroindustriais na agroindústria do campus Sertão, demandando viagem até

o local com os estudantes

Ação:

Construir e equipar um laboratório para análise de alimentos

Responsável: Valor: Recurso: 

ADAIR ADAMS R$   150.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realizar a obra e equipar o laboratório

Tratamento de Risco: 

    - Utilizar a infraestrutura da Agroindústria do campus Sertão, que demanda viagem com os

estudantes
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Ação:

Construir a estrutura física própria para o setor de assistência estudantil contendo salas separadas

para atendimentos aos estudantes, sala para o NAAF.

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$    30.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra

Tratamento de Risco: 

    - Realizar atendimentos escalonados e com pouca privacidade. Mobilizar DAP para conseguir recursos

de outras fontes.

Ação:

Criação de um centro de convivência com possibilidade de realização de eventos

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$    30.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra.

Tratamento de Risco: 

    - Realização de eventos em locais externos ao IFRS Campus Vacaria.

Ação:

Construir e equipar um apiário didático

Responsável: Valor: Recurso: 

GERALDO JOSÉ RODRIGUES R$    30.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra

Tratamento de Risco: 

    - Manter parceria com empresa do município que disponibiliza sua infraestrutura para a realização

das aulas práticas 

Ação:

Adaptação do espaço em frente a cantina para alimentação e convivência dos estudantes.
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Colocação de uma parede e porta de vidro.

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$    20.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realizar a obra 

Tratamento de Risco: 

    - Atrasar ou cancelar a execução, disponibilizando a estrutura existente no campus.

Ação:

Construir e equipar o Laboratório de microscopia

Responsável: Valor: Recurso: 

ADAIR ADAMS R$    80.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra

Tratamento de Risco: 

    - Continuar utilizando a estrutura da instituição parceira, UERGS - Unidade de Vacaria

Ação:

Construir um Laboratório de Solos ? Estrutura de salas constituída de equipamentos para análises

químicas, físicas, biológicas e edáficas do solo, assim como equipamentos para uso e manejo dos

solos.

Responsável: Valor: Recurso: 

GERALDO JOSÉ RODRIGUES R$   150.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra e aquisição dos equipamentos

Tratamento de Risco: 

    - Manter parcerias com outras instituições para realização de aulas práticas e de análises

necessárias as pesquisas agrícolas.

Ação:

Construir passarelas cobertas interligando o acesso entre o pórtico e os blocos didáticos 

Responsável: Valor: Recurso: 
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GILBERTO LUIZ PUTTI R$   100.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Não conseguir emenda parlamentar

Tratamento de Risco: 

    - Continuar buscando emendas parlamentares

Ação:

Pleitear orçamento para aumento da infraestrutura física do setor administrativo do campus Vacaria

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$    40.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para realização da obra

Tratamento de Risco: 

    - Mobilizar DAP para conseguir recursos de outras fontes

Ação:

Construção de um refeitório para a alimentação adequada dos estudantes, com previsão de

contratação de merendeiras;

Responsável: Valor: Recurso: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$   150.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Não fornecimento de refeições aos estudantes do ensino médio

Tratamento de Risco: 

    - Mobilizar comunidade acadêmica e política para importância dessa verba para o desenvolvimento

saudável dos estudantes

Ação:

Laboratório de Agrometeorologia ? Construir e Implantar uma estação meteorológica.

Responsável: Valor: Recurso: 

GERALDO JOSÉ RODRIGUES R$    50.000,00 Extra Orçamentário

Ameaça à Execução: 

    - Ausência de emenda parlamentar para compra e implantação do laboratório
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Tratamento de Risco: 

    - Manter parcerias com Fepagro e Embrapa a fim de obter os dados meteorológicos para as aulas e

experimentos

O2 - AMPLIAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

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: 

    - Continuar buscando emendas parlamentares para os anos subsequentes

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.

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:

Elaborar e encaminhar projetos para a câmara de vereadores de Vacaria a fim de buscar recursos que

visem o desenvolvimento social, econômico e cultural da população.

Responsável: Valor: 

MARCELO MARASCHIN DE SOUZA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de pessoal e tempo para a execução da ação
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Tratamento de Risco: 

    - Transferir para quando o campus tiver seu quadro de pessoal completo

Ação:

Criar uma cooperativa para comercializar o excedente de produção das áreas didáticas.

Responsável: Valor: 

MARCELO MARASCHIN DE SOUZA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Tramitação e burocratização da criação da cooperativa

Tratamento de Risco: 

    - Definir pessoal responsável por essa ação e cobrar sua execução

Ação:

Ampliar e diversificar as fontes de financiamento da instituição, divulgando as possibilidades de

captação, compartilhamento de conhecimento e experiências.

Responsável: Valor: 

RICARDO LUIS DOS SANTOS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Corte de orçamento do governo federal para a pesquisa e ciência

Tratamento de Risco: 

    - Busca por empresas privadas com interesse de parcerias

Ação:

Pleitear aporte financeiro para divulgação da produção científica, cultural e demais iniciativas

promovidas pelo campus, bem como transparência na aplicação dos recursos.

Responsável: Valor: 

MARCELO MARASCHIN DE SOUZA R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não obter o aporte financeiro para a produção científica e cultural do campus

Tratamento de Risco: 

    - Busca por agências de fomento a pesquisa e a busca por meios de publicação não pagos.

Ação:
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Ofertar prestação de serviços como assessorias

Responsável: Valor: 

MARCELO MARASCHIN DE SOUZA 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

O3 - DESENVOLVER MEIOS DE ECONOMICIDADE.

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:

Desenvolver meios eficientes de coleta, reciclagem, reuso e reutilização dos resíduos e lixo produzido

pelo campus Vacaria.

Página 10



Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de pessoal e dificuldade de conscientização da comunidade acadêmica

Tratamento de Risco: 

    - Capacitar e motivar toda a comunidade acadêmica sobre a importância dos hábitos concretos em

relação ao lixo.

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:

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

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.

Página 11



Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Problemas com o servidor ou internet

Tratamento de Risco: 

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

manutenção/ampliação da internet

Ação:

Implantar o sistema de cotas de impressão por docente, 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

Dimensão: PESSOAS E CONHECIMENTOS

PC1 - INCENTIVAR PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Ação:

Ampliar parcerias  com empresas, indústrias, agroindústrias e instituições públicas e privadas no

intuito de desenvolver projetos colaborativos de interesse comum.

Responsável: Valor: 

RICARDO LUIS DOS SANTOS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade das empresas em fazer parcerias

Tratamento de Risco: 

    - Intensificar a busca por empresas e/ou instituições parceiras

Ação:

Ampliação de intercâmbio presencial ou online para estudantes de cursos afins de outras
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instituições, com a finalidade de troca de experiências e vivência de outras realidades

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não haver instituições com interesse para realizar parcerias

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 participantes

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

Ação:

Através de parcerias com empresas e agências de empregos, desenvolver, mecanismos para

inserção de estudantes e egressos no mundo do trabalho. Nesse intuito, os setores de estágios e de

extensão do campus podem ser os interlocutores dessas ações.
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Responsável: Valor: 

RICARDO LUIS DOS SANTOS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade de oferta de estágio e empregos

Tratamento de Risco: 

    - Intensificar as buscas por empregos e estágios e oferta deste no prórprio IF.

PC2 - PROMOVER A INTEGRAÇÃO INTERCAMPI.

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

Ação:

Organizar e participar de eventos intercampi que visem ao desenvolvimento de inovação, a conexão e

troca de experiências de alunos de diversos cursos e níveis com profissionais das mais diversas áreas

(por exemplo, veteranos ou formandos de outras áreas do conhecimento).

Responsável: Valor: 

MARCELO MARASCHIN DE SOUZA 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:

Divulgar e participar de eventos técnicos, científicos, culturais e esportivos,  a fim de divulgar o IF e

incentivar a troca de experiências e a convivência entre estudantes de IFs de outras localidades.
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Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade orçamentária para realização dos eventos

Tratamento de Risco: 

    - Mudando as estratégias e criando formas mais mecanismos de inserção dos estudantes e

servidores nas atividades, como por exemplo, a busca por patrocínios.

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS.

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:

Incentivar publicações científicas dos servidores e estudantes do IFRS

Responsável: Valor: 

RICARDO LUIS DOS SANTOS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade de infraestrutura para desenvolvimento de pesquisas e recursos orçamentários

para publicações

Tratamento de Risco: 

    - Buscar periódicos não pagos e parcerias para o desenvolvimento das pesquisas

Ação:

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

Responsável: Valor: 
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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

Ação:

Elaborar e executar o plano anual de capacitação dos servidores visando a formação continuada e o

atendimento as suas demandas técnicas e científicas.

Responsável: Valor: 

ANDRE GEREMIAS BERTELLI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Contingenciamento ou corte de orçamento

Tratamento de Risco: 

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

Ação:

Realizar reuniões periódicas 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: 

    - Horário compatível dos para possibilitar a participação nas reuniões

Tratamento de Risco: 

    - Troca de datas das reuniões

Ação:

Organizar e realizar capacitações com os gestores de todas as áreas do campus, a fim de buscar uma

unidade de atendimento, com foco no respeito, na ética nas relações e no sigilo das informações.

Responsável: Valor: 

ANDRE GEREMIAS BERTELLI R$         0,00

Ameaça à Execução: 
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    - Não participação dos gestores 

Tratamento de Risco: 

    - Conversas individualizadas para tratar possíveis problemas técnicos ou de relacionamento entre a

comunidade acadêmica.

PC4 - PROMOVER E INCENTIVAR A QUALIDADE DE VIDA 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

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:

Buscar meios para garantir maior segurança para a comunidade acadêmica, através de ações

como: controle maior de quem entra e sai do campus. Como sugestão: crachás de identificação para

a comunidade acadêmica e adesivos para identificação dos carros.

Responsável: Valor: 

FRANCISCO JARI GALLIANO R$         0,00

Ameaça à Execução: 
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    - Não aprovação pela comunidade acadêmica

Tratamento de Risco: 

    - Conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância da segurança pessoal dentro da

instituição.

Ação:

Manter constante ajuste e reorganização da infraestrutura da sala de professores e de ambientes

administrativos com o objetivo de proporcionar mais produtividade e qualidade de atendimento aos

servições prestados a comunidade.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade de infraestrurura física

Tratamento de Risco: 

    - Ajuste entre setores e áreas e colaboração entre servidores para manter o ambiente acolhedor e

prazeroso.

Ação:

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 que participem

Ação:

Pleitear a criação de espaço aberto de lazer que possa contribuir para socialização e descanso de

todos, inclusive ser visitado pela comunidade externa. Área arborizada que permitisse a leitura, passeio

e/ou tour de nossos alunos e/ou pessoas da comunidade quando visitassem.

Responsável: Valor: 
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GERALDO JOSÉ RODRIGUES R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade financeira e de pessoal para criação deste local

Tratamento de Risco: 

    - Buscar emenda parlamentar ou empresas da cidade que tenham intenção de fazer parceria para

criação de um ambiente que poderia ser utilizado para toda a sociedade.

Dimensão: PROCESSOS

P1 - APERFEIÇOAR CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE CURSOS E VAGAS.

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

Ação:

Realizar distintas formas de ouvir a comunidade como: audiências públicas, pesquisas de opinião,

consulta popular, observando as demandas do mundo de trabalho, a verticalização com os cursos já

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

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 às coordenações de cursos para fazerem diagnóstico do andamento e

possível alteração dos cursos durante seu funcionamento

P2 - APRIMORAR E CONSOLIDAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.
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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

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:

Intensificar a conscientização sobre a separação do lixo e a reciclagem através de alternativas

como: vermicompostagem, compostagem, reator para resíduos orgânicos, destino correto de

embalagens, minimizar o uso de embalagens plásticas, etc.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Recursos humanos e financeiros para implantação das ações

Tratamento de Risco: 

    - Conscientizar a comunidade acadêmica sobre os temas ambientais.

Ação:
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Implantar poço artesiano para autosustentabilidade do campus, Instalar um sistema de cisternas para

captar água da chuva e um sistema de limpeza de efluentes com macrófitas. 

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

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:

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:

Desenvolver práticas de uso racional da água e de energia elétrica. 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

Tratamento de Risco: 

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

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 servidores do campus

Tratamento de Risco: 

    - Incentivar os profissionais e dar suporte às ações propostas

Ação:

Incentivar parcerias com empresas ou instituições públicas ou privadas da região com possibilidade

de recebimento de recursos ou equipamentos para melhorar a infraestrutura da instituição e atender  a

comunidade com prestação de serviços qualificados.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Impossibilidade jurídica para realizar a parceria

Tratamento de Risco: 

    - Buscar legalmente formas para realizar a ação e efetivar a parceria.

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

Ação:

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

enviadas às 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

Ação:

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

as parcerias com as redes locais de comunicação.

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 números de acessos e

diálogo com a comunidade acadêmica

Ação:

Realizar palestra sobre responsabilidade nas redes sociais e desenvolver outras ações de

conscientização sobre a importância da veracidade de informações e não disseminação de

fake news. 

Responsável: Valor: 

CLARISSA DEGGERONI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Participação da comunidade em palestras que tratem do tema

Tratamento de Risco: 

Página 23



    - Esses assunto ser abordados em componentes curriculares.

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: 

    - Disponibilizar mais tempo hábil para a execução do repositório

Ação:

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

três turnos de funcionamento do campus e ampliar o número de computadores na biblioteca.

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:

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:

Implantar projeto de monitoria no campus
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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:

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: 

GILBERTO LUIZ PUTTI 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:

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

Responsável: Valor: 
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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.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade de diagnosticar as necessidades específicas 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:

Ampliação dos temas de debate e das ações promovidas pelo NaFF, contemplando todas os

princípios norteadores da Política de Ações Afirmativas do IFRS. 

Responsável: Valor: 

JORGE LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA R$         0,00
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Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de horários para ampliar o acesso das pessoas as atividades realizadas

Tratamento de Risco: 

    - Fazer levantamento de horários mais propícios para acesso da comunidade acadêmica aos

ações desenvolvidas.

Ação:

Fortalecer o atendimento as necessidades educacionais especificas dos estudantes, principalmente na

retomada do ensino presencial, como forma de superar as desigualdades de aprendizagem ressaltadas

durante a pandemia de covid-19.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Alto índice de evasão e reprovação

Tratamento de Risco: 

    - Disponibilização de horários de atendimento pelos docentes, de forma presencial e virtual e

acompanhamento do setor pedagógico.

Ação:

Pleitear junto a reitoria por servidor de psicologia para compor equipe mínima, intérprete de libras e

contratação de professor para atendimento educacional especializado;

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter código de vagas para concursos ou nomeações

Tratamento de Risco: 

    - Contratação de estagiários nas áreas demandadas

Ação:

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

campus Vacaria

Responsável: Valor: 
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GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter equipe suficiente para executar totalmente essa ação

Tratamento de Risco: 

    - Demandando através de comissão específica pessoal para realização desta ação

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:

Ampliar a divulgação sobre o acesso aos auxílios estudantis, principalmente com relação ao

auxílio permanência e moradia. Como sugestão, elaboração de vídeos explicativos.

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:

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
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Tratamento de Risco: 

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

Ação:

Pleitear a contratação de uma nutricionista para suporte a todas demandas de alimentação do

campus.

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade de vaga de concurso ou código de vaga para nomeação

Tratamento de Risco: 

    - Assessoria com a nutricionista da reitoria e com profissionais do campus Vacaria, da área de

alimentos.

Ação:

Realizar a captação de empresas oriundas da agricultura familiar a fim 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

Tratamento de Risco: 

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

Ação:

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

Vacaria com implantação de horta didática e agrofloresta.

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

de pessoal

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

Dimensão: RESULTADOS INSTITUCIONAIS

R2 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Ação:

Avaliar constantemente os eixos atuais e realizar fóruns, audiências públicas ou outros meios para

revisar a oferta de cursos e vagas (OVC), considerando as necessidades elencadas nos cursos,

demandas da comunidade local e regional e como forma de revisão do PDI.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

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

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

Tratamento de Risco: 

    - Definir no calendário interno do campus essa pauta com periodicidade

    - Definir no calendário interno do campus essa pauta com periodicidade

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.
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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:

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

    - 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

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

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:

Discutir a possibilidade de oferta dos cursos sugeridos na pesquisa com a comunidade acadêmica e

externa realizada como etapa de elaboração do PA 2022, sendo eles: ALimentos (nível médio e
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superior); nutrição; economia; zootecnia; medicina; enfermagem (técnico); Pós graduação em

Gestão e Ciências Biológicas.

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 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

Ação:

Buscar o aumento gradual de vagas de bolsas de fomento interno e externo a fim de possibilitar que mais

estudantes participarem ativamente de projetos de ensino, pesquisa e extensão.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Disponibilidade de recursos orçamentários e disponibilização de projetos por parte dos

servidores do IFRS.

Tratamento de Risco: 

    - Disponibilidade de projetos pelos servidores com possibilidade de atuação de alunos voluntários,

sem bolsas de auxílio financeiro.

Ação:

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

Responsável: Valor: 

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:

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

ensino.

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

Ação:

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

ensino.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter projetos

Tratamento de Risco: 

    - Estimular os docentes a fazerem projetos

Ação:

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

socialização de conhecimentos e informações.

Responsável: Valor: 
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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:

Visando o retorno presencial, após pandemia de COVID- 19, manter a disponibilização de horários de

atendimento remotos, por parte dos docentes, pois muitos discentes não residem em Vacaria e, portando

apresentam dificuldades de deslocamentos em horários distintos das aulas. Essa ação deve priorizada

durante o período de distanciamento social.

Responsável: Valor: 

ADAIR ADAMS R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Indisponibilidade de tempo dos docentes

Tratamento de Risco: 

    - Buscar atendimento aos alunos com dificuldades através dos monitores dos componentes

curriculares.

Ação:

Viabilizar projetos relacionados ao desenvolvimento regional sustentável, tendo por base

o uso adequado dos recursos naturais, criando estratégias de desenvolvimento

social aliado à conservação ambiental da região

Responsável: Valor: 

GERALDO JOSÉ RODRIGUES R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Dificuldade orçamentária para a implantação de áreas didático-experimentais com sistemas

integrados de produção agropecuária para demonstrações práticas.

Tratamento de Risco: 

    - Parceria com empresas da região para implantação de áreas experimentais

Ação:
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Promover reuniões periódicas com os representantes de turmas

Responsável: Valor: 

ANA PAULA DE SOUZA FORTALEZA PARDO R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - - Disponibilidade de horário dos representantes de turma

Tratamento de Risco: 

    - Disponibilização de carga horária para que os estudantes participem

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:

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

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 evento "Vem pro IF" no campus Vacaria

Responsável: Valor: 

GILBERTO LUIZ PUTTI R$         0,00
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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:

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

R3 - PROMOVER AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA.

Ação:

Desenvolver projetos voluntários que visem ajudar a comunidade ou as escolas públicas de Vacaria, a

superarem suas deficiências, principalmente nas áreas dos cursos ofertados pelo IF Vacaria.

Responsável: Valor: 

ANA PAULA DE SOUZA FORTALEZA PARDO R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter estudantes voluntários ou não tem interessse das escolas ou comunidade

Tratamento de Risco: 

    - Incentivar os estudantes da importância do voluntariado e buscar escolas que demandem esta

ação.

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: 
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    - Não adesão dos alunos nesta ação

Tratamento de Risco: 

    - Motivação dos alunos e escolha de profissionais qualificados

Ação:

Desenvolver dias de campo com produtores de Vacaria e região como o intuito de possibilitar uma

aproximação destes aos conhecimentos gerados na academia. 

Responsável: Valor: 

GERALDO JOSÉ RODRIGUES R$         0,00

Ameaça à Execução: 

    - Não ter infraestrutura física, humana e de materiais para realização da ação

Tratamento de Risco: 

    - Buscar recursos extraorçamentários, parcerias ou propriedades onde o dia de campo pode ser

realizado e o conhecimento possa ser repassado a um número maior de produtores.

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

AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE

Ação:

Promover oficinas de arte, cultura e conhecimento em espaços de vulnerabilidade de Vacaria e região.

Responsável: Valor: 

EVELINE FISCHER 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:

Implementar a política de Cultura e Arte

Responsável: Valor: 

LILIAN CLAUDIA XAVIER CORDEIRO R$         0,00
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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

Ação:

Desenvolver ações para permanência e êxito dos estudantes

Responsável: Valor: 

EVELINE FISCHER R$         0,00

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:

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

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:

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.
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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:

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
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