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INTRODUÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) é uma
instituição federal de ensino público e gratuito, criado com a missão de: promover a educação
profissional, científica e tecnológica, gratuita e de excelência, em todos os níveis e modalidades,
através da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, em consonância com as demandas dos
arranjos produtivos locais, formando cidadãos capazes de impulsionar o desenvolvimento
sustentável.

Além disso, é importante destacar que o IFRS, no cumprimento de suas obrigações legais e
propósitos de ser agente de transformação regional, articula-se, dentre outras, com as seguintes
finalidades:

a) ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando
e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia,
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;

b) desenvolver a educação profissional e tecnológica, como processo educativo e investigativo
de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais;

c) orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;

d) desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

e) realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

f) promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

De maneira mais específica e em convergência com a missão e com as finalidades do IFRS, o
Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais do Campus Avançado Veranópolis tem
como objetivo geral: Formar cidadãos com competências para atuar na gestão de organizações,
articulando teoria e prática profissional, a partir da análise e implementação de processos
gerenciais, que conjuguem habilidades e conhecimentos para a tomada de decisão nas áreas de
produção, serviços, pessoal, finanças, estratégia e mercado e áreas afins, visando impulsionar o
desenvolvimento regional e sustentável.

A partir dessa contextualização, o presente relatório tem como objetivo apresentar as ações
de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do Curso Superior de Tecnologia em
Processos Gerenciais do IFRS Campus Avançado Veranópolis, no ano de 2022. Sendo assim, são
elencadas as ações desenvolvidas nesta instituição, compreendendo programas, projetos, eventos,
cursos e palestras, bem como atividades complementares, transversais, de integração e
extraclasse, que oportunizam o atendimento dos objetivos e finalidades da instituição e do Curso
de Tecnologia. Para cada ação desenvolvida, apresenta-se o objetivo geral, o período de realização,
o público-alvo, o detalhamento, a relação com os objetivos específicos do Projeto Pedagógico do
Curso e as evidências da sua realização.
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ACOLHIDA DOS ESTUDANTES DO CAMPUS NO INÍCIO DE 2022

Objetivo geral: Recepcionar os discentes ingressantes nos cursos superiores do campus em 2022,
apresentando os servidores, o campus e os cursos.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 16/03/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Detalhamento:
O ano letivo de 2022, no Campus Veranópolis do IFRS, teve início no dia 23 de fevereiro. Após a
conclusão da matrícula dos ingressantes pelo ENEM, realizou-se uma atividade de recepção destes
estudantes. A recepção ocorreu no dia 16 de março, na biblioteca do campus e contou com a
participação do diretor-geral do campus, Daniel De Carli, do Diretor de Ensino, Ademilson Marcos
Tonin, dos coordenadores dos cursos superiores, professores Marcos Vissotto Corino e Cleber Cervi e
demais servidores do campus. A atividade de recepção durou cerca de 40 minutos. Cada estudante
recebeu um caderno e uma caneta do IFRS.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:
● Desenvolver competências para lidar com pessoas, trabalho em equipe, liderança, comunicação,

negociação e empreendedorismo;
● Formar cidadãos atentos às suas responsabilidades nos planos social, ambiental e humanístico,

conscientes da importância de temas como acessibilidade, diversidade e inclusão;

Evidências:
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MOMENTO DE ACOLHIDA DOS ESTUDANTES INGRESSANTES NO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS EM 2022

Objetivo geral: Apresentar o funcionamento e a matriz curricular do curso superior de tecnologia em
Processos Gerenciais aos novos estudantes do curso.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 16/03/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento:
No dia 16 de março de 2022, foi realizado um momento de conversa e integração com os estudantes
ingressantes no curso superior de tecnologia em Processos Gerenciais. O momento foi conduzido pelo
coordenador do curso, professor Cleber Cervi. Na oportunidade, foram apresentados aos estudantes o
site do curso, a dinâmica de funcionamento do curso e da matriz curricular, os horários de
atendimento da coordenação de curso e dos professores. Destacou-se a dinâmica de oferta dos
componentes curriculares em cada semestre do ano letivo.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Formar cidadãos atentos às suas responsabilidades nos planos social, ambiental e humanístico,
conscientes da importância de temas como acessibilidade, diversidade e inclusão;

Evidências:
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CONSCIENTIZAÇÃO PELO DIA DA MULHER

Objetivo geral: Refletir sobre a participação das mulheres nas atividades gerenciais no mundo do
trabalho.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 07 e 08/03/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento:
Nos dias 07 e 08 de março, a professora Carolina Kruse Ramos promoveu uma atividade de integração
dos conteúdos das suas disciplinas com a temática do dia da mulher. A atividade foi realizada nas
disciplinas de Teoria Geral da Administração e Gestão de Processos. A turma foi dividida em grupos e
cada grupo realizou buscas em bases de dados acadêmicas quanto a dados, números, causas e
consequências, informações e curiosidades sobre a temática sorteada. Após a pesquisa, realizada em
aula, cada grupo apresentou para a turma o seu tema. Como temática tivemos: Mulheres em
Conselho de Administração, Mulheres na Administração Pública, Mulher negra e o mercado de
trabalho, Mães e o mercado de trabalho, Idosas e o mercado de trabalho. Para a professora Carolina,
a atividade sensibilizou a percepção para a atuação dos gestores quanto às dificuldades da mulher
frente ao mercado de trabalho.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Despertar a reflexão crítica nos estudantes, para que assumam uma postura ativa e
comprometida com o desenvolvimento ético e sustentável no ambiente corporativo;

● Formar cidadãos atentos às suas responsabilidades nos planos social, ambiental e humanístico,
conscientes da importância de temas como acessibilidade, diversidade e inclusão;

Evidências:
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FORMATURA DA SEGUNDA TURMA DO CURSO DE PROCESSOS GERENCIAIS

Objetivo geral: Realizar a colação de grau dos cursos superiores do Campus Avançado Veranópolis.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 18/03/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Detalhamento:
No dia 18 de março de 2022 realizou-se a formatura da segunda turma do Curso Superior de
Tecnologia em Processos Gerenciais e da turma de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Campus Avançado Veranópolis. A formatura ocorreu na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa,
na cidade de Veranópolis. A solenidade contou com a participação de cinco estudantes do curso de
Tecnologia em Processos Gerenciais, além da presença da Pró-reitora de Ensino do IFRS, professora
Larissa Brandelli Bucco, representando o reitor do IFRS, do diretor-geral do campus, Daniel de Carli, do
representante do setor de ensino, Jorge Viel, do coordenador do curso superior de tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, professor Marcos Juares Vissoto Corino, e do coordenador do
curso superior de tecnologia em Processos Gerenciais, professor Cleber Cervi. Esta atividade é uma
exigência para a conclusão dos cursos superiores.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de
processos gerenciais nas organizações;

● Formar cidadãos atentos às suas responsabilidades nos planos social, ambiental e humanístico,
conscientes da importância de temas como acessibilidade, diversidade e inclusão.
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Evidências:

CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DA BIBLIOTECA E ACESSO ÀS BASES DE DADOS E
BIBLIOTECAS VIRTUAIS

Objetivo geral: Capacitar os estudantes sobre o acesso às bibliotecas virtuais do IFRS.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 28/03/2022

Público-alvo:
Acadêmicos Ingressantes do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento:
No dia 28 de março, a bibliotecária Sandra Beatriz Rathke realizou uma capacitação sobre o sistema da
biblioteca do IFRS e as bibliotecas virtuais, para os estudantes do curso de Processos Gerenciais do

9



Campus Veranópolis. Durante a capacitação, a servidora abordou os seguintes temas: cadastramento
de senhas para Pergamum, cadastramento de senhas para Pearson, cadastramento de senhas
Webtarget, cadastramento de senhas para base de periódicos da CAPES, utilização e buscas
bibliotecas virtuais e Pergamum e busca repositórios do IFRS. Os estudantes puderam tirar dúvidas
sobre o primeiro acesso, além de conhecerem como utilizar as plataformas das bibliotecas virtuais do
IFRS e o Portal Periódicos CAPES. A atividade foi direcionada para os estudantes ingressantes do curso
de Tecnologia em Processos Gerenciais.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Oferecer experiências que estimulem a curiosidade e a criatividade, levando os estudantes a se
aproximarem das atividades de pesquisa acadêmica e pesquisa de campo, para produzirem
conhecimento de relevância científica e aplicada;

● Utilizar o suporte de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para incluir digitalmente
os estudantes, de maneira responsável, reflexiva e crítica, em seus respectivos setores
produtivos;

Evidências:

REUNIÃO COM SERVIDORES SOBRE A AVALIAÇÃO DO MEC

Objetivo geral: Discutir o processo de avaliação de reconhecimento de curso do MEC.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 30/03/2022

Público-alvo:
Servidores do Campus Veranópolis

Detalhamento:
No dia 30 de março, foi realizada uma reunião geral com todos os servidores do campus para
conversar sobre o processo de avaliação de reconhecimento dos cursos superiores de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Processos Gerenciais. O objetivo da reunião foi explicar para os
servidores as etapas da avaliação, as reuniões que ocorrerão nos dias de avaliação do MEC e a
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importância desta avaliação para toda a comunidade acadêmica do campus. No momento, foram
esclarecidas dúvidas dos servidores e também foram recolhidas sugestões para o momento da
avaliação de reconhecimento.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento
de processos gerenciais nas organizações;

Evidências:

REUNIÃO COM ESTUDANTES SOBRE A AVALIAÇÃO DO MEC

Objetivo geral: Ambientar os estudantes para o processo de avaliação de reconhecimento de curso do
MEC.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 20/04/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Detalhamento:
No dia 20 de abril, foi realizada uma reunião com os estudantes dos cursos superiores de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Processos Gerenciais para conversar sobre o processo de avaliação de
reconhecimento dos cursos superiores do campus. O objetivo da reunião foi explicar para os
estudantes as etapas da avaliação, as reuniões que ocorrerão nos dias de avaliação do MEC e a
importância desta avaliação para toda a comunidade acadêmica do campus. No momento, foi
esclarecido dúvidas dos estudantes, especialmente sobre a reunião da comissão de avaliação com os
discentes dos cursos.
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Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no
aprimoramento de processos gerenciais nas organizações;

Evidências:

ATIVIDADE NA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS

Objetivo geral: Conhecer alguns dos principais modelos de negócios existentes para proporcionar
oportunidades que estimulem o empreendedorismo.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 11/05/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento:
Os estudantes foram desafiados a buscarem informações sobre alguns dos principais modelos de
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negócios existentes para empreendedores e apresentar para a turma. Nesta atividade os seguintes
modelos de negócios foram analisados: Franquias, Startups, Comércio Eletrônico, Cooperativismo e
Empreendedorismo Social. Cada grupo deveria buscar um exemplo de atuação no modelo de negócio
investigado. Nos dias 04 e 11 de maio de 2022, cada grupo pôde apresentar o modelo de negócio
escolhido. Na oportunidade, alguns convidados externos falaram sobre seus empreendimentos.
Contamos com a participação, durante a aula, da acadêmica do curso, Viviane Brandão da Silva
Cosmo, convidada pelos alunos da disciplina a falar sobre o desafio enfrentado na pandemia e a
forma como iniciou as vendas online durante este período. Também tivemos a presença do senhor
Ivanio Dickmann, que tem se dedicado ao estudo e à prática do empreendedorismo social. Ele
comentou sobre uma iniciativa de empreendedorismo social na cidade de Veranópolis. Esta atividade
está vinculada à disciplina de Empreendedorismo e Plano de Negócios, ministrada pelo Professor
Cleber Cervi.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Estimular um processo de ensino-aprendizagem multidisciplinar e dinâmico, com vistas a
promover uma visão ampla e integradora das diferentes áreas e funções da gestão;

● Desenvolver competências para lidar com pessoas, trabalho em equipe, liderança, comunicação,
negociação e empreendedorismo;

● Formar cidadãos atentos às suas responsabilidades nos planos social, ambiental e humanístico,
conscientes da importância de temas como acessibilidade, diversidade e inclusão;

Evidências:
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IV SEMANA ACADÊMICA INTEGRADA DOS CURSOS SUPERIORES DO CAMPUS
VERANÓPOLIS

Objetivo geral: A IV Semana Acadêmica Integrada dos Cursos Superiores tem como objetivo geral
promover a troca de experiências e conhecimentos técnicos entre profissionais, docentes,
pesquisadores e discentes dos cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema e
Tecnologia em Processos Gerenciais.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 18 e 19/05/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Comunidade Acadêmica do campus Veranópolis

Detalhamento:
Nos dias 18 e 19 de maio, no turno da noite, ocorreu a IV Semana Acadêmica Integrada dos Cursos
Superiores do IFRS – Campus Veranópolis, com o tema “Gestão e Tecnologia”. A semana acadêmica foi
organizada pelos estudantes dos cursos superiores do campus. A abertura oficial do evento, no dia 18,
foi realizada pelo Diretor Geral do Campus Veranópolis, Daniel de Carli, e pelo Diretor de Ensino,
Extensão e Pesquisa, Ademilson Marcos Tonin. O primeiro momento da programação contou com a
apresentação cultural dos estudantes do Ensino Médio do campus. Na sequência, a primeira palestra
foi realizada pela professora e facilitadora do SENAI Patrícia Kruel Froner Moreira e teve como tema
“Liderança 4.0”. Após o coffee break, a programação da primeira noite seguiu com a Mesa Redonda
“Iniciativas Empreendedoras”, que contou com a participação de Bruno Petrikovski, proprietário da
Cafeteria Petroskoffe de Nova Prata, Jésica Capellaro, proprietária da Barbearia Resenha e da Café e
Tabacaria Estoril, de Nova Prata e Tainara Santiago da Silva, proprietária da JM Bar e Lancheria de
Veranópolis. A mesa redonda foi moderada pela professora Carolina Kruse Ramos.
Na segunda noite aconteceram duas palestras. A primeira foi conduzida pelo senhor Elton Dall Agnol,
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representando a empresa a00s, de Nova Prata. Elton abordou o tema “Tecnologia nas práticas de
gestão”. Após o coffee break, na segunda palestra, Deivis Grigol, da empresa Digital Way, abordou o
tema “Telas Interativas na Educação”.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de
processos gerenciais nas organizações;

● Estimular um processo de ensino-aprendizagem multidisciplinar e dinâmico, com vistas a promover
uma visão ampla e integradora das diferentes áreas e funções da gestão;

● Desenvolver competências para lidar com pessoas, trabalho em equipe, liderança, comunicação,
negociação e empreendedorismo;

● Despertar a reflexão crítica nos estudantes, para que assumam uma postura ativa e comprometida
com o desenvolvimento ético e sustentável no ambiente corporativo;

● Identificar e aprimorar processos administrativos associados à análise financeira, estratégia e
mercado, processos produtivos, gestão de pessoas, atinentes a questões de ordem econômica e da
legislação.

Evidências:
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VISITA TÉCNICA NAS VINÍCOLAS MIOLO, CASA VALDUGA E CAVE DOS FRADES

Objetivo geral: Desenvolvimento de visão analítica e crítica diante dos cenários produtivos do setor
de vitivinicultura na Serra Gaúcha.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 21/05/2022 e 09/06/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento:
A Visita Técnica em produções do setor de vitivinicultura foi voltada aos estudantes e docentes. As
visitas ocorreram nas vinícolas Miolo e Casa Valduga (Bento Gonçalves), no dia 21 de maio, e na Cave
dos Frades (Vila Flores), no dia 9 de junho. A visitação buscou aproximar os conteúdos abordados nos
componentes curriculares do curso, principalmente o componente de administração da produção e
serviços, ampliando os conhecimentos teórico-prático-analítico. Para tanto, a visita promoveu a
interpelação de saberes regionais com os conhecimentos da disciplina. Além disso, o intuito da
visitação era propiciar a realização de um benchmarking pelos alunos, olhando para questões
estratégicas, produtivas e de serviços por parte das vinícolas.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:
● Estimular um processo de ensino-aprendizagem multidisciplinar e dinâmico, com vistas a

promover uma visão ampla e integradora das diferentes áreas e funções da gestão;
● Habilitar os futuros tecnólogos para a elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos

laudos técnicos, perícias, assessoria e consultoria em sua área de atuação;

Evidências:
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INTEGRAÇÃO ENTRE ALUNOS DOS CURSOS SUPERIORES E SERVIDORES DO CAMPUS

Objetivo geral: Comemorar os resultados das avaliações de reconhecimento dos cursos superiores
TPG e ADS.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 25/05/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Servidores do campus Veranópolis

Detalhamento:
No dia 25 de maio, foi realizado um momento de confraternização para comemorar as excelentes
notas obtidas pelos cursos superiores do campus Veranópolis nas avaliações de reconhecimento de
curso do MEC/INEP. O evento denominado “Intervalo do Salchipão” ocorreu no intervalo das aulas da
noite. O momento de integração e comemoração, entre os estudantes e servidores dos cursos
superiores do campus Veranópolis, foi organizado e patrocinado pelos NDEs dos cursos de Processos
Gerenciais e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
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Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Desenvolver competências para lidar com pessoas, trabalho em equipe, liderança, comunicação,
negociação e empreendedorismo;

Evidências:

ATIVIDADE MODELAGEM DE PROCESSOS

Objetivo geral: Realizar a modelagem de processos através de atividades manuais.

Semestre: 2022/01

Período de realização: 10/05/2022

Público-alvo: Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento: A notação BPMN - Business Process Model and Notation - foi proposta pela
Association Of Business Process Management Professionals International (ABPMP), fundada nos
Estados Unidos em 2003. A instituição é acreditada por estabelecer as boas práticas voltadas à gestão
de processos. O objetivo da notação é padronizar o mapeamento de processos e garantir o alcance
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dos objetivos a ele relacionados. Após a apresentação da notação BPMN aos alunos, foi proposto que
fosse realizado o mapeamento de um processo de livre escolha. A realização da atividade deveria ser
de forma manual. Foram disponibilizados cartazes em papel pardo, canetas e canetinhas, post its e
tesouras. As atividades manuais têm como objetivos estimular os sentidos e a imaginação, a
capacidade de agir e pensar, facilitar os processos de assimilação do aprendizado e propiciar
experiências e trocas sociais. A atividade foi conduzida pela professora Carolina Kruse Ramos.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de
processos gerenciais nas organizações;

● Capacitar os estudantes a utilizarem tecnologias pertinentes à gestão das organizações,
conscientes sempre na necessidade de aprimoramento contínuo.

Evidências:
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ATIVIDADE DE VOLTA ÀS AULAS - SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Objetivo geral: Recepcionar os discentes ingressantes nos cursos superiores do campus em 2022,
apresentando os servidores, o campus e os cursos.

Semestre: 2022/02

Período de realização: 02/08/22

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Detalhamento:
No dia 02 de agosto de 2022 realizou-se um evento de volta às aulas. O evento marcou o início do
segundo semestre de 2022 e contou com uma palestra e demonstrações dos produtos da empresa
Spark, de Nova Prata. A empresa falou sobre aspectos de gestão, envolvendo logística e tecnologia. Na
sequência, mostrou um conjunto de produtos que desenvolveu para aperfeiçoar o controle logístico e
de gestão das empresas.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de
processos gerenciais nas organizações;

● Capacitar os estudantes a utilizarem tecnologias pertinentes à gestão das organizações,
conscientes sempre na necessidade de aprimoramento contínuo;

● Estimular um processo de ensino-aprendizagem multidisciplinar e dinâmico, com vistas a
promover uma visão ampla e integradora das diferentes áreas e funções da gestão.
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Evidências:
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COMEMORAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA

Objetivo geral: Comemorar o 20 de setembro, cultuando o tradicionalismo do estado do Rio Grande
do Sul.

Semestre: 2022/02

Período de realização: 19/09/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Detalhamento:
Entre os dias 19 e 24 de setembro realizou-se uma série de atividades no campus Veranópolis para
marcar a Semana Farroupilha. No dia 19 de setembro os estudantes dos cursos superiores estiveram
envolvidos em uma oficina de dança gaúcha. Na oportunidade, o professor Otonio Dutra da Silva
ministrou uma mini aula de dança. A atividade teve duração de cerca de 40 minutos e fez parte do
projeto Semana Farroupilha: compreendendo a história, o mito e a tradição gaúcha.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Desenvolver competências para lidar com pessoas, trabalho em equipe, liderança, comunicação,
negociação e empreendedorismo.
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Evidências:
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CICLO DE PALESTRAS: PERSPECTIVAS DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O FUTURO

Objetivo geral: Oportunizar aos estudantes dos cursos superiores contato com temas emergentes do
mundo do trabalho

Semestre: 2022/02

Período de realização: 14 e 22 de setembro

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Detalhamento:
Nos dias 14 e 22 de setembro foi realizado o primeiro Ciclo de Palestras do IFRS campus Veranópolis.
No dia 14 ocorreram as seguintes palestras: PMI - Projetos e Métodos ágeis; SAP - Inovação e Dayane
Carneiro Basile - Advogada especialista em LGDP. No dia 22 o evento contou com as seguintes
palestras: Socialis - Consultoria em Projetos Socioambientais; X4 Tecnologia - Inovação para Indústria
e Maria Pinheiro - Vendas, UX e Cliente no centro. A atividade foi organizada pelas professoras
Carolina Kruse Ramos, Manoella Treis e Michele Castro.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de
processos gerenciais nas organizações;

● Estimular um processo de ensino-aprendizagem multidisciplinar e dinâmico, com vistas a
promover uma visão ampla e integradora das diferentes áreas e funções da gestão;

● Despertar a reflexão crítica nos estudantes, para que assumam uma postura ativa e
comprometida com o desenvolvimento ético e sustentável no ambiente corporativo;

Evidências:
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CONSCIENTIZAÇÃO PELO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Objetivo geral: Discutir a inclusão no mundo do trabalho e nas atividades cotidianas.

Semestre: 2022/02

Período de realização: 21/09/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Detalhamento:
No dia 21 de setembro foi realizada uma atividade para marcar o Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência. Na oportunidade, pessoas com deficiências que possuem vínculo com o campus (pais e
amigos de estudantes) falaram sobre os desafios e as possibilidades que as pessoas com deficiência
possuem. A atividade foi organizada pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE).

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Desenvolver competências para lidar com pessoas, trabalho em equipe, liderança, comunicação,
negociação e empreendedorismo.

● Formar cidadãos atentos às suas responsabilidades nos planos social, ambiental e humanístico,
conscientes da importância de temas como acessibilidade, diversidade e inclusão;

● Refletir sobre a importância de questões associadas à educação ambiental, aos direitos
humanos e à cultura afro-brasileira e indígena.
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Evidências:

ATIVIDADE EM DISCIPLINA: TESTE CEGO DE MARCAS

Objetivo geral: Analisar o poder da marca nas estratégias de marketing.

Semestre: 2022/02

Período de realização: 03 de novembro

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento:
As marcas têm o poder de influenciar os consumidores em suas decisões de compra e avaliações em
relação ao consumo. Diante disso, no dia 03 de novembro realizou-se um “teste cego” de marcas de
refrigerantes para os estudantes vivenciarem a importância e a influência da marca nas decisões
relacionadas ao consumo. Na oportunidade, os estudantes puderam experimentar diferentes tipos de
refrigerantes Cola e responderam um conjunto de perguntas relacionadas ao produto. A atividade foi
conduzida pelo professor Cleber Cervi na disciplina de Administração Mercadológica.
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Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Estimular um processo de ensino-aprendizagem multidisciplinar e dinâmico, com vistas a
promover uma visão ampla e integradora das diferentes áreas e funções da gestão;

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de
processos gerenciais nas organizações.

Evidências:
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ATIVIDADE EM GRUPOS: PLANO DE NEGÓCIOS

Objetivo geral: Desenvolver habilidades relacionadas ao empreendedorismo através da elaboração de
uma proposta de Plano de Negócios.

Semestre: 2022/02

Período de realização: 06/07/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento:
O empreendedorismo se apresenta como uma oportunidade no mundo profissional. É fundamental
que os acadêmicos de Processos Gerenciais tenham contato com o empreendedorismo e
desenvolvam habilidades empreendedoras, pois isso permitirá novos horizontes. A partir disso, os
acadêmicos foram desafiados a pensarem em um novo negócio e elaborarem uma proposta de plano
de negócios para este empreendimento. Ao final do semestre, todos os grupos apresentaram seu
empreendimento e o respectivo plano de negócios. A atividade foi conduzida pelo professor Cleber
Cervi na disciplina de Empreendedorismo e Elaboração de Plano de Negócios.

Atendimento ao(s) objetivo(s) específico(s) do PPC:

● Estimular um processo de ensino-aprendizagem multidisciplinar e dinâmico, com vistas a
promover uma visão ampla e integradora das diferentes áreas e funções da gestão;

● Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de
processos gerenciais nas organizações;

● Habilitar os futuros tecnólogos para a elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos
laudos técnicos, perícias, assessoria e consultoria em sua área de atuação;

● Desenvolver competências para lidar com pessoas, trabalho em equipe, liderança, comunicação,
negociação e empreendedorismo.

Evidências:
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V MEPE - MOSTRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CAMPUS VERANÓPOLIS

Objetivo geral: O objetivo geral da V MEPE é oportunizar um espaço para exposição, apresentação e
discussão de trabalhos, estudos, projetos e relato de experiência, visando à integração entre
servidores, estudantes e comunidade.

Semestre: 2022/02

Período de realização: 22/11/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Estudantes do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio
Servidores do IFRS Campus Avançado Veranópolis
Comunidade externa

Detalhamento:
A quinta edição da Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão (MEPE) do Campus Veranópolis do IFRS
ocorreu no dia 22 de novembro de 2022, com o tema central “Bicentenário da Independência: 200
anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”. O evento foi realizado de maneira híbrida -
presencial e online. O evento contou com a apresentação de mais de 30 trabalhos, de estudantes de
diversas instituições de ensino, especialmente do IFRS.
A palestra de abertura realizada por Leticia Pontes (ICB/USP e Co-fundadora da ABJC) abordou as
Trajetórias na Ciência e foi realizada no turno da tarde. Na noite do dia 22 de novembro ocorreu a
mesa redonda, com o tema “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e
inovação no Brasil” que foi realizada por Rualdo Menegat (Ufrgs) e Adriane Ferrarini (Unisinos), com
mediação do Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFRS, Eduardo Girotto.
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A
MEPE é um espaço para integração, compartilhamento e promoção de trabalhos realizados por
alunos, bem como por bolsistas de ensino, pesquisa e extensão das instituições de ensino.
Durante o evento, os seguintes trabalhos relacionados ao Curso Superior de Tecnologia em Processos
Gerenciais foram apresentados:

Autores Título do Trabalho

Assis Tedesco, Pedro Ariel Silveira
Zerasniewiks, Vinicius Gusberti

Nalin, Cleber Cervi

Pesquisa de satisfação dos serviços prestados pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares de Veranópolis, Vila

Flores e Fagundes Varela

Cristiane Aléssia Portela, Manoella
Treis

Benchmarking: uma percepção estratégica do setor vitivinícola na
cidade de Veranópolis-RS

Alana Cazarotto Scalcon, Cleber
Cervi

Marketing de relacionamento nas indústrias metalúrgicas de
Veranópolis/RS

Cassiano Domingues, Ana Carolina
Borges, Diogo Ártico, Cleber Cervi

Análise da Percepção da Qualidade de Ensino pelos Estudantes do
IFRS – Campus Veranópolis

Atendimento aos objetivos específicos do PPC:
• Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de

processos gerenciais nas organizações;
• Capacitar os estudantes a utilizarem tecnologias pertinentes à gestão das organizações,

conscientes sempre na necessidade de aprimoramento contínuo;
• Estimular um processo de ensino-aprendizagem multidisciplinar e dinâmico, com vistas a

promover uma visão ampla e integradora das diferentes áreas e funções da gestão;
• Oferecer experiências que estimulem a curiosidade e a criatividade, levando os estudantes a se

aproximarem das atividades de pesquisa acadêmica e pesquisa de campo, para produzirem
conhecimento de relevância científica e aplicada;

• Habilitar os futuros tecnólogos para a elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos
laudos técnicos, perícias, assessoria e consultoria em sua área de atuação;

• Desenvolver competências para lidar com pessoas, trabalho em equipe, liderança, comunicação,
negociação e empreendedorismo;

• Formar cidadãos atentos às suas responsabilidades nos planos social, ambiental e humanístico,
conscientes da importância de temas como acessibilidade, diversidade e inclusão;

• Identificar e aprimorar processos administrativos associados à análise financeira, estratégia e
mercado, processos produtivos, gestão de pessoas, atinentes a questões de ordem econômica e
da legislação;

• Utilizar o suporte de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para incluir digitalmente
os estudantes, de maneira responsável, reflexiva e crítica, em seus respectivos setores
produtivos;

• Refletir sobre a importância de questões associadas à educação ambiental, aos direitos
humanos e à cultura afro-brasileira e indígena.
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Evidências:

Anais do evento: https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/MEPE/IVMepe/schedConf/presentations
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ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO PARA O ENADE 2022

Objetivo geral: Preparar os estudantes para a realização do ENADE 2022

Semestre: 2022/02

Período de realização: 01/10 a 27/11/2022

Público-alvo:
Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Detalhamento:
Em 2022 o Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais passou pelo Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE). O ENADE ocorre a cada três anos e neste ano foi a primeira vez
que os estudantes concluintes do TPG, campus Veranópolis, realizaram a prova. Por este motivo,
planejou-se uma série de quatro encontros com os estudantes para conversar sobre a prova e revisar
conteúdos importantes do curso. Todos os estudantes concluintes foram convidados a participar dos
encontros. Os encontros foram conduzidos pelos professores do curso, Carolina Kruse Ramos, Cleber
Cervi, Leandro Käfer Rosa e Manoella Treis, entre outubro e novembro de 2022. A proposta foi
aprovada pelo colegiado e NDE do curso.

Atendimento aos objetivos específicos do PPC:
• Preparar profissionais para atuarem de forma competente e responsável no aprimoramento de

processos gerenciais nas organizações;
• Formar cidadãos atentos às suas responsabilidades nos planos social, ambiental e humanístico,

conscientes da importância de temas como acessibilidade, diversidade e inclusão.

Evidências:
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