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1 Introdução 

No ano de 2018, o Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS continua sua trajetória de expansão e afirmação 

na comunidade capacitando novos profissionais para a tomada de decisão e a busca de 

resultados em organizações públicas e privadas, locais, regionais ou nacionais. 

Com foco permanente na qualidade da Educação Profissional e Tecnológica, 

fundamentada em nosso compromisso social, foram realizadas as ofertas dos cursos: 

Técnico em Alimentos, Técnico em Modelagem do Vestuário, Técnico em Mecânica, 

Técnico em Logística e Técnico em Finanças. Prosseguiram as ofertas dos cursos Técnicos 

Concomitantes ao Ensino Médio nas áreas de Informática e Produção de Moda. Além 

desses, em nível superior, continuam sendo ofertados o curso de Engenharia Mecânica, 

Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Design de Moda, e segue a expansão do curso 

de Engenharia de Alimentos, com a oferta de mais uma nova turma nesse ano. 

O Campus Erechim prosseguiu na sua forte atuação com uma série de ações de 

extensão e pesquisa voltadas para a comunidade da Região do Alto Uruguai do Estado do 

Rio Grande do Sul. Entre elas, podemos ressaltar: participação nas festividades de 

comemoração do centenário do município de Erechim, participação na FRINAPE dos 100 

anos de Erechim, realização de eventos nas diversas áreas do Campus, ações na área de 

cidadania e direitos humanos, cursos de extensão, participação no Comitê de Governança 

de Erechim, além de outras atividades de grande relevância. 

Diversas ações e planejamentos foram comprometidas total ou parcialmente pela 

falta de recursos, em especial de investimento e capital, dificultando a integral expansão 

educacional do Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul – IFRS, bem como o aprimoramento necessário da atual 

infraestrutura que, gradativamente, pode vir a deixar de ser adequada com o passar do 

tempo, caso não sejam realizados novos investimentos. Por outro lado, a expansão da 

infraestrutura da instituição antevê, após as reformas e melhorias necessárias, o necessário 

ajuste de nossa oferta educacional às solicitações da Sociedade. 

Dessa forma, o Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS trabalha, continuamente, para consolidar nossa 

relevância na região onde atuamos, procurando ampliar e diversificar a oferta educacional 

em todos os segmentos e níveis, refletindo sua estratégia de ampliar a capacidade de 

atender, plenamente, na comunidade onde está presente, a expansão da demanda futura 

por Educação pública, gratuita e de qualidade. 

O desafio do Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS é expandir, democratizar e incrementar nossa 

oferta educacional, em seus diversos níveis, com padrões de excelência crescentes. No 

que diz respeito ao âmbito administrativo, os objetivos e ações foram formulados para 

manter funcional o IFRS Campus Erechim e, no decorrer do ano, as ações foram realizadas 



pelos setores que compõem a área, estabelecendo metas e somando forças junto a outros 

setores para que o objetivo fosse alcançado. 

2 Ações e resultados – Exercício 2018 

2.1 Principais ações realizadas 

Quadro I - Objetivos traçados e principais ações realizadas 
 

CAMPUS: Erechim 

OBJETIVOS TRAÇADOS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

ENSINO 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do 
IFRS 

- Avaliação e planejamento da implantação de novas 
modalidades de ensino, considerando o princípio da 
verticalização. 
- Prosseguimento da implantação e aos ajustes do 
sistema Pergamum 
- Implementar o Repositório Institucional (em conjunto 
com o SIBIFRS, – Sistema de Bibliotecas do IFRS); 
- Prosseguimento da implantação da Comissão Interna 
de Acompanhamento de Ações de Permanência e 
Êxito dos Alunos - CIAAPE 
- Apoio às atividades da Comissão de Avaliação e 
Gestão de Ensino - CAGE 
- Apoio a implantação e funcionamento do Núcleo de 
Educação a Distância - NEAD 
- Apoio e execução da organização de espaços para a 
realização de atividades de ensino (laboratórios, salas 
de aula, exposições) 
- Orientação de coordenadores de curso e docentes 
sobre as demandas constantes no Relatório de 
Avaliação Institucional-  



Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em 
todos os níveis e modalidades da EPT 

- Realização de atividades de acolhimento e integração 
dos estudantes 
- Acompanhamento da implantação de novos cursos 
técnicos e superiores. 
- Assessoramento às coordenações de cursos 
superiores e NDEs nas atividades necessárias ao 
reconhecimento e avaliação dos cursos. 
- Acompanhamento das reuniões de áreas e de 
colegiados de cursos técnicos e superiores 
- Apoio à formação pedagógica para docentes 
- Apoio à formação continuada para servidores do 
ensino (docentes e técnicos) 
- Fomento constante da discussão e avaliação do 
processo de ensino e aprendizagem 
- Apoio à realização das semanas técnicas e 
acadêmicas 
- Implementação das alterações propostas pela 
Organização Didática do IFRS 
- Realização de encontro com novos servidores 
docentes para ambientação pedagógica- institucional. 
- Desenvolvimento de projetos de ensino de apoio 
pedagógico com a finalidade de aperfeiçoar o processo 
de ensino-aprendizagem (Matemática, Língua 
Portuguesa, etc) 
- Apoio às atividades de todos os setores vinculados 
aos ensino. 
- Desenvolvimento de ações Pedagógico-
administrativas considerando as diretrizes da 
Organização Didática 
- Incentivo ao acesso doméstico ao Portal de 
Periódicos da CAPES (em conjunto com o SIBIFRS); 
- Planejamento da aquisição de acervo bibliográfico, 
com base nas bibliografias dos PPCs dos cursos 
técnicos e superiores. 
- Incentivo à realização de programas de capacitação 
para bibliotecários e servidores atuantes na biblioteca. 
- Oferecimento de treinamentos aos usuários da 
biblioteca, capacitando-os para utilizar os recursos da 
instituição (Pergamum, Capes, ABNT, periódicos on 
line...). 
- Planejamento da aquisição de materiais de consumo 
para atividades de ensino dos cursos de todas as 
áreas. 
- Planejamento da manutenção e conservação de 
máquinas e equipamentos. 
- Planejamento da aquisição de mobiliário para salas 
de aula, biblioteca e laboratórios em construção. 
- Renovação das licenças de softwares já utilizados no 
campus. 
- Planejamento da aquisição de softwares 
- Oferta de programa de monitoria acadêmica com 
bolsas 
- Apoio à realização de projetos de ensino através da 
alocação de orçamento próprio para custeio e 
investimento 
- Oferta de programa de bolsas vinculadas a projetos 
de ensino 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil 
do IFRS 

- Aplicação de instrumento de pesquisa para 
diagnóstico sociodemográfico dos estudantes 
ingressantes 



- Manutenção e ampliação da oferta de auxílios 
estudantis aos estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica 
- Ampliação das ações de caráter universal da 
Assistência Estudantil que contribuam para a formação 
integral dos estudantes 
- Oferecimento de espaço de apoio aos estudantes 
através de intervenções individuais e coletivas 
realizadas pela equipe de Assistência Estudantil 
- Incentivo e apoio às atividades de divulgação do 
campus e dos processos seletivos 
- Apoio e participação nos processos seletivos para 
preenchimento das vagas ofertadas pelo Campus 
Erechim 
- Desenvolvimento de ações de orientação e de 
motivação junto aos estudantes dos cursos técnicos 
subsequentes e superiores. 
- Desenvolvimento de ações de orientação de carreira 
e motivação junto aos estudantes dos cursos técnicos 
concomitantes e seus pais. 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do 
IFRS 

- Realização de visitas guiadas/orientadas para alunos 
de outras instituições, visitantes e comunidade em 
geral. 

Criar Observatório da evasão e retenção 
discente no IFRS 

- Monitoramento e atualização dos dados relativos às 
causas de evasão e retenção nos cursos técnicos e 
superiores 
- Incentivo à realização de ações voltadas à 
permanência e êxito dos estudantes dos cursos 
técnicos e superiores. 

PESQUISA 
Construir e consolidar as políticas de pesquisa, 
pós-graduação e inovação do IFRS de forma 
articulada e indissociada, alinhadas com as 
políticas nacionais de Pós-Graduação e 
Pesquisa, bem como com as políticas 
institucionais do IFRS 

- Planejamento apontando demandas e atividades que 
Campus poderiam ser desenvolvidas em 2018. Além 
disso, foram realizados debates e palestras específicas 
sobre Grupos de Pesquisa, delineamentos em nível de 
campus e na região com a PROPPI e o Escritório de 
Projetos. 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa 
aplicada focada nas linhas de atuação dos 
campi, associada à demanda e pertinência 
regional 

- Concessão de 15 bolsas de fomento interno para 
discentes vinculados a projetos de pesquisa 
submetidos ao edital PROPPI 077/2017 e do Campus 
40/2017, no total de 13 projetos, havendo amento de 1 
cota de bolsa em relação ao ano anterior. 
- Realizadas palestras de acolhimento aos bolsistas e 
pesquisadores para apresentação dos procedimentos e 
documentos reguladores das atividades de Pesquisa. 
- Concessão de auxílios a pesquisador (AIPCT) para 
projetos através do edital complementar 40/2017, 
sendo contemplados 8 projetos com AIPCT no total de 
R$ 38.400,00 (Trinta e oito mil e quatrocentos reais). 
- Realização de viagens a serviço para reuniões na 
PROPPI, utilização de material de consumo e serviços 
necessários para as atividades de rotina da 
Coordenação. 
- Aprovação de quatro bolsas FAPERGS para projetos 
aprovados pelo campus, um aumento significativo em 
relação as duas implementadas em 2017, e 
implementação de 2 bolsas custeadas pela empresa 
JBS, pagas via FAURGS. 

Fomentar a consolidação da Inovação 
Tecnológica, mediante parcerias efetivas e 
concretas com a iniciativa pública e privada 

- Realizados diálogos com a Incubadora Tecnológica 
de Erechim/Prefeitura Municipal, empresas que 
buscam parcerias para desenvolvimento de pesquisas 
conjuntas, outras IES e campi do IFRS. 



- Desenvolvimento de software aplicado a 
soluções/demandas regionais em projeto com fomento 
do edital de Habitats de Inovação apresenta parceria 
com importante instituição coletiva de Erechim, com 
previsão de início de execução em 2019. 

Fomentar propostas integradas entre os campi 
do IFRS na pesquisa, pós-graduação e 
inovação 

- Participação em encontros específicos sobre 
inovação com outros servidores/campi, dialogando e 
planejando eventos e ações que podem ser 
desenvolvidas em conjunto, além da aprendizagem 
coletiva baseada na experiência dos colegas. 

Coordenar o processo de elaboração, 
implementação e aprovação de propostas de 
Programas de Pós-Graduação Stricto Senso e 
Cursos de Especialização Lato Sensu em 
consonância com as políticas nacionais de pós-
graduação 

- Desenvolvimento e encaminhamento de um curso de 
pós-graduação lato sensu, envolvendo as áreas de 
gestão e tecnologia da informação, com prazo previsto 
para sua implantação em agosto de 2019. 

Ampliar a captação de fomento externo para a 
pesquisa, pós-graduação e inovação 

- Apoio a participação a eventos e editais que 
oportunizam o desenvolvimento de diversas pesquisas 
em várias áreas do conhecimento. 

Desenvolver parcerias com instituições 
nacionais e internacionais nas áreas da 
pesquisa, pós-graduação e inovação, com 
vistas à produção científica e tecnológica e 
mobilidade de docentes em nível de pós-
graduação 

- Realização de projetos de pesquisa em conjunto com 
a Universidade Nacional de Missiones, UNAM da 
Argentina, com a produção de uma obra/livro com 
capítulo de pesquisadores do IFRS, e foram traçadas 
metas de novas ações em conjunto. 

Incentivar a ampliação da produção científica e 
tecnológica dos grupos de pesquisa, tendo 
como parâmetro os indexadores definidos pela 
CAPES 

- Lançamento do edital 22/2018 para apoio aos 
servidores em apresentação de trabalhos em eventos 
científicos no âmbito da pesquisa e inovação, com 
montante financeiro de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 
tendo sido atendidas 4 solicitações no total de R$ 
4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).  
- Participação de 5 servidores do campus no 2º 
Encontro de pesquisadores e extensionistas do IFRS. 
- Lançamento do Edital 21/2018 para apoio aos 
discentes em apresentação de trabalhos em eventos 
científicos no âmbito da pesquisa e inovação, com 
montante financeiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
tendo sido atendidas 3 solicitações totalizando R$ 
2.328,97 (Dois mil trezentos e vinte e oito reais e 
noventa e sete centavos).  
- Participação do campus no evento do 3º Salão de 
Pesquisa, Extensão e Ensino nos dias 23 e 24 de 
novembro, com apresentação de 10 trabalhos de 
pesquisa em sessões orais; na Mostra Baja, projetos 
do campus mostraram resultados efetivos do Projeto 
Eficiência Energética, premiado em nível de Brasil em 
2018, e do Projeto Baja; o debate sobre a 
internacionalização e sua importância também para a 
qualidade da pesquisa, foi tema de palestra no primeiro 
dia do evento  
- Realização da VI JEPEX (Jornada de Ensino, 
Pesquisa e Extensão), juntamente com a extensão e o 
ensino, nos dias 22 e 23 de outubro; tendo sido 
apresentados trabalhos ligados ao Ensino, Extensão; 
especificamente de Pesquisa foram 31 apresentações 
orais. 
- Realizadas entrevistas com os líderes de grupos de 
pesquisa e elaborado um relatório com o diagnóstico 
das condições de pesquisa no campus, incluindo 
potencialidades, fragilidades e elementos a avançar. 



- Divulgação de oportunidades de publicações em 
periódicos nacionais e internacionais, em diferentes 
níveis de classificação. 

EXTENSÃO 

Promover e subsidiar ações de inclusão social, 
digital, etnia, racial, de gênero e de grupos em 
vulnerabilidade social buscando o respeito à 
diversidade, a valorização cultural e a equidade 
social.  

- Recebidas doações de livros do CTA para ampliação 
de acervo do NAPNE. 
- Capacitar os integrantes dos núcleos: NEABI, NAPNE 
E NEPGS: participação de servidores e estudantes no 
III Workshop da Inclusão e Diversidade (Reitoria); 
capacitação de servidor quanto a Comissão de 
Heteroidentificação (Porto Alegre); participação do 
NEPGS e do NAPNE no Encontro dos Núcleos, 
promovido pela na Reitoria em dezembro; participação 
de Grupo de Estudos: Enfrentamento e prevenção às 
violências de gênero no IFRS (NEPGS); reunião dos 
núcleos (Bento Gonçalves), na qual os campi 
apresentaram suas demandas e trocaram 
experiências. 
- Organização e promoção do Evento Arraiá da 
Diversidade 
- Elaboração e implementação de projetos extensão 
para divulgar e promover ações relacionadas à 
temática para a comunidade: Curso de informática 
básica e softwares de leitura de tela para deficientes 
visuais atendidos pela Associação dos Deficientes 
Visuais de Erechim – ADEVE; Promoção de ações 
inclusivas para pessoas com deficiência no IFRS 
Campus Erechim, Erechim, IFRS; e práticas educativas 
com grupo de estrangeiros em Erechim 
- Acompanhamento e mediação de situações 
relacionadas a temática no contexto de ensino e 
aprendizagem: levantamento de alunos com deficiência 
realizado através do NAPNE e acompanhamento 
pedagógico através das necessidades apresentadas 
individualmente; divulgação de vagas para discentes 
que tenham interesse em trabalhar em empresas de 
Erechim; participação no ingresso de discentes, 
através das cotas nos cursos do campus; participação 
e organização de reuniões e atividades do NAPNE, 
NEABI e NEPGs. 
- Orientação pelo NAPNE aos Coordenadores de 
Curso/docentes que receberam em seus cursos 
estudante com necessidades específicas. 
- Manutenção do espaço (sala) para o NAPNE. 
- Promoção e subsídio a ações de inclusão social, 
digital, etnia, racial, de gênero e de grupos em 
vulnerabilidade social buscando o respeito à 
diversidade, a valorização cultural e a equidade social, 
através de de projetos, palestras e parcerias com 
entidades da comunidade externa, como: Arraiá da 
diversidade, Curso básico de LIBRAS, Curso de 
costura básica com grupo de estrangeiros em Erechim, 
História e Memória: uma releitura das crônicas de 
Chico Tasso (Feira do Livro), projeto de ensino 
“Educação e Inclusão: implementando ações 
pedagógicas no IFRS – Campus Erechim”; Grupo de 
Estudos sobre Adaptação Curricular; Participação no 
Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de 
Erechim (NEPGS). 

Desenvolver as políticas de comunicação do 
IFRS. 

- Divulgação e incentivo a participação de 
servidoras/es em editais, cursos, eventos e demais 
oportunidades através da PROEx, utilizando lista de e-



mails de servidores, perfil/página institucional no 
Facebook e o site do campus. 
- Apoio a participação de estudantes e servidoras/es 
em eventos de integração: auxílio na organização de 
eventos de integração, alusivos aos 10 anos do 
Instituto Federal 
- O setor de Comunicação auxiliou nos seguintes 
eventos do NEPGS e/ou NEABI: “Arraiá da 
Diversidade” 
- Divulgação e incentivo à participação de servidores 
em Editais, cursos, eventos e demais oportunidades 
encaminhadas através da Pró- reitoria de extensão: 3° 
Workshop da Diversidade, 3° Salão de Ensino, 
Extensão e Pesquisa, 33°SEURS, capacitação dos 
Núcleos, entre outros 

Gerenciar o fluxo de informações externas e 
internas da Reitoria e dos campi do instituto. 

- Divulgação de informações da Reitoria e do Campus 
através de meios de comunicação institucionais e da 
imprensa de Erechim e região. 

Intermediar estágios e empregos. - Realização de contatos com empresas para firmar 
convênios, ou Termo de Compromisso para novos 
estágios, de acordo com as Políticas de Extensão. 
- Semanalmente foram divulgadas nos murais e site da 
Instituição e enviadas por e-mail aos estudantes e 
Coordenadores dos Cursos do Campus as vagas de 
empregos/estágios recebidas das empresas parceiras 
do IFRS. 
- Recebimento de estagiários dos cursos de Formação 
Pedagógica. 
- Encaminhamento de 28 estudantes que realizaram 
estágios não obrigatórios e 50 obrigatórios, e contam 
com o suporte e apoio da Coordenação de Extensão. 
- Realização de reunião com estudantes dos cursos da 
área de mecânica para orientações quanto a realização 
de estágio obrigatório curricular e instruções quanto a 
documentação e prazos necessários; e reunião com 
cursos concomitantes e agência integradora ACCIE e 
CIEE para prospectar estágios não obrigatórios. 

Realizar o acompanhamento de egressos. - Disponibilização e acompanhamento do questionário 
no site da instituição: 
https://ifrs.edu.br/erechim/extensao/portal-de-egressos/ 
- Organização do acompanhamento através de uma 
planilha de banco de dados, compartilhada com a 
PROEX. 
- Desenvolvimento do Portal de egressos. 
- Levantamento de dados para o SISTEC- repassado 
para a Reitoria (Nilo Peçanha) 

Qualificar servidores, discentes e membros da 
sociedade. 

- Através da publicação do Edital PROEX 74/2017 
foram concedidas 22 bolsas em 14 Ações de Extensão, 
todas na modalidade projetos. O total aplicado no edital 
para bolsas de extensão foi de R$ 38.700,00, durante o 
período de 01 de maio de 2018 a 30 de novembro de 
2018. Houve ainda o cadastro de um estudante 
voluntário. 
- Foram aplicados e executados R$ 33.529,40 para 
apoio as ações de extensão, sendo possível 
contemplar 08 projetos; foram executados através do 
edital de ações afirmativas da Reitoria R$ 8.965,00, 
sendo possível contemplar 02 projetos. Totalizando o 
executado no valor de R$ 42.494,40. 
- No decorrer do ano de 2018 foram realizadas 49 
ações cadastradas no edital PROEX 73/2015 – Fluxo 
contínuo. 



Ações: Eventos 
• Evento de fabricação artesanal de panetone 

salgado e cuca 
•  Dúvidas na elaboração do seu currículo? 

Podemos ajudar! 
•  Campanha lar da Criança de Erechim 
•  Educação financeira 100 anos de Erechim 
•  Desfile temático 100 anos de Erechim 
• Dia do Desafio 
• Fabricação artesanal de pães 
• Elaboração de pizza e massa folhada 
• A política da Extensão para o IFRS Campus 

Erechim 
• IFRS no Fashion Revolution 2018 
• Emprego em Foco- Carreiras e profissões 
• Palestra “O bem viver”: motivação e 

valorização para o trabalho 
• Boas Práticas de Fabricação na Agricultura 

Familiar 
• A magia do Natal na elaboração de produtos 

artesanais de panificação 
• VII JEPEX e 1° Mostra 
• Proposta para Slogan dos 10 anos do IFRS 

Campus Erechim 
• Participação do Campus Erechim na Frinape 

“100 anos” 
• Confeitaria Gourmet 

Projetos 
• Disseminação de conhecimentos sobre 

prototipagem 3D 
• IV Desafio de Moda 
• Divulgando o Campus Erechim 2018 
• Educação e alimentação saudável: atitudes 

para uma formação humana e integral 
• Clube de Xadrez IFRS Campus Erechim 
• Cursos e profissões: conhecendo o IFRS-

Campus Erechim 
• IFRS e práticas educativas com grupo de 

estrangeiros em Erechim 
• Internet e redes sociais para a comunidade e 

terceira idade 
• Erechim moda show 2018 
• IFRS: tecendo ações educativas na Região do 

Alto Uruguai 
• Projeto de capacitação sobre elaboração 

artesanal de produtos de panificação aos 
produtores na agricultura familiar na região do 
Alto Uruguai/RS 

• Promoção de ações inclusivas para pessoas 
com deficiência no IFRS Campus Erechim 

• Olimpíada Brasileira de Informática: divulgação 
e capacitação de estudantes da educação 
básica 

• Marketing digital- IFRS Acontece 
• Dominó na Educação Fundamental: atividade 

cultural enriquecedora 
• Feira das Cooperativas 
• IFRS no Fashion Revolution 2018 
• Erechim, História e Memória: uma releitura das 

crônicas de Chico Tasso 
- Realização de Cursos de Extensão registrados 
através do Edital de fluxo contínuo 73/2017 da PROEX: 



• Curso de Costura básica industrial  
• Curso de férias: tecelagem manual 
• Curso de alfaiataria: modelagem e costura de 

blazer 
• Curso básico de LIBRAS 
• Curso Internet e redes sociais aplicada à 

comunidade e terceira idade 
• Curso de costura básica com grupo de 

estrangeiros em Erechim 
• Curso de costura básica industrial 
• Marketing digital para organizações de 

pequeno porte 
• Curso de informática básica e softwares de 

leitura de tela para deficientes visuais 
atendidos pela Associação dos Deficientes 
Visuais de Erechim – ADEVE 

• Intervenção de carreira no ensino superior: 
uma proposta em contexto de uma Empresa 
Júnior 

• Treinamento sobre reaproveitamento de 
alimentos e elaboração de hortas urbanas para 
merendeiras da rede pública estadual de 
abrangência da 15° CRE 

• Curso de costura industrial 
• Elaboração Artesanal de produtos de 

panificação e confeitaria 
- Realização de capacitação aos servidores com a Pró-
Reitoria de Extensão, procurando fomentar a Extensão 
no Campus. Capacitação dos novos membros eleitos 
da CGAE de acordo com o Edital 30 Campus 
Ministrante: Pró-reitoria de Extensão, realizado em 
Bento Gonçalves para os estudantes dois estudantes 
da CGAE do Campus, recurso financeiro 
descentralizado pela Reitoria. 
- Participação de servidores do Campus na 
capacitação no Curso de Extensionistas promovidos 
pela Pró-Reitoria de Extensão, recurso financeiro 
descentralizado pela Reitoria. 
- Projeto de Extensão sobre a Política de Extensão 
elaborada pela PROEX, com os servidores e discentes 
do IFRS Campus Erechim e comunidade externa. 
- Edital 19/2018 apoio de apresentação de trabalhos 
em eventos para estudantes. Participaram 3 
estudantes, sendo que o valor executado foi de 
R$ 3.100,00. Edital 20/2018 apoio a apresentação em 
eventos para servidores. Participaram 4 estudantes, 
sendo que o valor executado foi de R$ 4.307,30. 
- Execução de recurso descentralizado pela Reitoria 
para estudante participar do prêmio Direitos humanos 
2018 no valor de R$ 3.892,82. 

Promover a integração entre a instituição e a 
sociedade. 

- Publicação do Edital 20/2018 de fluxo contínuo para 
Apoio aos Servidores para Apresentação de Trabalhos 
de Extensão em Eventos no país e no exterior, com 
disponibilidade orçamentária de até R$ 7.000,00, 
podendo ser alterado conforme disponibilidade 
orçamentária, de acordo com ao IN PROEX nº08/2015. 
Sendo que foi executado R$4.307,30 conforme 
solicitações dos servidores 
- Publicação do Edital 19/2018 de fluxo contínuo para 
Apoio à Apresentação de Trabalhos de Extensão em 
Eventos, no país e no exterior, por estudantes, com 
disponibilidade orçamentária de até R$ 5.000,00, 



podendo ser alterado conforme disponibilidade 
orçamentária, de acordo com ao IN PROEX nº01/2016. 
Sendo que foi executado R$3.100,00 conforme 
solicitações dos estudantes 
- A realização da JEPEx e Mostra ocorreu em outubro, 
com a participação de discentes do IFRS, servidores e 
comunidade externa, integrando Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Houve a realização de modalidade de 
Minicursos e apresentações culturais. Sendo 
apresentados 94 trabalhos. 
- Realização de viagens a serviço para reuniões na 
Pró-Reitoria de Extensão, utilização de material de 
consumo e serviços necessários para as atividades de 
rotina do setor. 
- Suporte ao Programa PIMEI orientando e 
acompanhando os estudantes durante todas as etapas 
em nível de Campus 
- Novos convênios de parceria foram buscados. Foi 
realizada a renovação de 02 convênios de parceria e 
13 novos convênios para estágios. 
- Visitas Gerenciais procurando prospectar a extensão 
no âmbito do IFRS e região, a exemplo: EMATER, 
Secretaria Estadual de Agricultura, Brigada Militar, 
Sindivest, UFFS, Prefeitura Municipal de Educação de 
Erechim, Secretaria Municipal da Cidadania, Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento Econômico, FAE, URI, 
Câmara de Vereadores, Empresa Peccin, entre outros, 
totalizando 77 visitas. 

Estimular ações que visam o desenvolvimento 
local e regional. 

- Realização de reuniões, eventos, cursos, banco de 
dados com características próprias culturais com intuito 
de realização de mostra e apresentação, auxílio na 
divulgação no processo seletivo. Motivação, 
Realização da JEPEX e Mostra Cultural. Participação 
no III Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS, 
trabalho apresentado no 33º SEURS através de dois 
projetos da área da Moda Participação no CBEU, com 
um projeto na área de Educação. Participação de 
atividades voltadas ao 100 anos de Erechim 
(FRINAPE, Desfile 100 Anos Erechim, Feira do Livro, 
Feira dos 100 Anos de Erechim, Feira do Emprego em 
Foco, Carreiras e profissões). 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com 
instituições públicas, privadas e demais órgãos 
da sociedade civil. 

- Participação junto a Secretaria Municipal da 
Educação do Fórum Municipal de Educação. 
- Realização de convênios com empresas e instituições 
públicas. Prospectar cursos de extensão. 

Promover a internacionalização do IFRS - Divulgação dos Editais da Pró-Reitoria de Extensão 
através do setor de desenvolvimento internacional, 
quanto a oportunidade dos estudantes efetivarem 
estudos no exterior, com encaminhamento de 
documentação ao setor de desenvolvimento 
internacional. 
- Edital de mobilidade estudantil para Portugal pelo 
Campus Erechim, para os discentes de cursos 
superiores. 
- Sendo que 3 discentes do Campus, estão realizando 
mobilidade estudantil em Portugal no IPB, dois pelo 
Edital do Campus e um pelo Edital da Reitoria 

ADMINISTRAÇÃO 

Fortalecer a governança, visando a melhor 
organização e funcionamento administrativo do 
IFRS. 

- Adquiridos materiais para o funcionamento da 
instituição 
- Controle, registro e retorno da situação das 
demandas encaminhadas conforme andamento do 



processo de licitação, empenho e recebimento dos 
objetos 
- Efetuada a prestação de contas dos recursos 
orçamentários 
- Emitidas e Controladas as vigências dos contratos e 
suas renovações 
- Executadas as licitações conforme as demandas do 
campus para o próximo ano 
- Feito o levantamento das necessidades de 
infraestrutura física do campus e promover a execução 
de manutenção predial 
- Feito o levantamento do Almoxarifado do campus - 
RMA 
- Orientado e coordenado o levantamento das 
demandas anuais de todas as necessidades do 
campus com valor estimado para todos itens 
estocáveis 
- Penalizados os fornecedores que não cumprem com 
suas obrigações perante ao erário 
- Planejadas as compras e licitações anuais com base 
nas demandas das áreas do campus e demais 
levantamentos institucionais 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do 
IFRS. 

- Auxílio nos inventários da instituição 
- Feito o levantamento patrimonial do campus – RMP 
- Mantida em funcionamento a frota de veículos 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de 
gestão dos recursos públicos mediante o 
fortalecimento e a integração das funções de 
planejamento, orçamento, execução, 
monitoramento, avaliação e controle. 

- Auxílio no planejamento anual do campus 
- Execução do orçamento e auxílio no controle de 
RAPs 
- Mantido atualizado o Patrimônio e o Almoxarifado do 
campus no SIAFI, com base no RMA e RMP 
- Mantido o funcionamento do Campus com a 
manutenção dos serviços terceirizados 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão 
de pessoas para aprovação junto às instâncias 
superiores. 

- Auxílio a DGP no levantamento das demandas de 
capacitação junto às áreas do campus 
- Auxílio e acompanhamento dos processos de 
concessão de afastamentos e liberação de carga 
horária para qualificação dos servidores 
- Auxílio e atuação na implantação do SIASS- Sistema 
integrado de atenção à saúde do servidor 
- Auxílio na contratação de professores substitutos  
- Auxílio na contratação e supervisão dos estagiários 
- Orientação e coordenação no dimensionamento das 
necessidades de pessoal no campus 

Realizar ações de capacitação dos servidores 
visando à eficiência, eficácia e qualidade dos 
serviços prestados à sociedade em 
consonância com as Diretrizes Nacionais da 
Política de Desenvolvimento de Pessoal e os 
interesses institucionais. 

- Foi proporcionado acesso à qualificação aos 
servidores 
- Foi proporcionado acesso às capacitações conforme 
as demandas do campus 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica 
do IFRS. 

- Aquisição e implantação de sistema de climatização 
no Laboratório 01 
- Aquisição e implantação de sistema de climatização 
no Laboratório 06 
- Aquisição e implantação de sistema de climatização 
redundante no CPD do Bloco 01, garantindo o aumento 
da vida útil e da disponibilidade dos sistemas de 
computação. 
- Aquisição e implantação de sistema de 
monitoramento de ambiente crítico no CPD do Bloco 
01, aumentando a vida útil, disponibilidade e segurança 
física dos sistemas de computação; 



- Aquisição de pentes de memória RAM para upgrade 
de hardware do Laboratório 04, melhorando o 
desempenho e ampliando a vida útil dos 
equipamentos; 
- Aquisição de 40 computadores novos para upgrade 
do laboratório 03; 
- Aquisição de material de divulgação: Camisetas para 
estudantes e servidores do Campus, para participação 
no desfile do centenário do Município de Erechim e nos 
eventos comemorativos dos 10 anos dos IFs; 
Canetas esferográficas, Marca páginas e Blocos de 
anotação estilo agenda 2019; Banners e faixas para 
cursos e IFRS Campus Erechim; Flyers e folders sobre 
curso e divulgação de processo seletivo; 
- Empenho dos valores para construção da passarela 
coberta entre os blocos 1, 2, 3 e 5 
- Foi realizada manutenção de máquinas e 
equipamentos de Tecnologia da Informação. 

Implantar um sistema para a elaboração e 
acompanhamento do Planejamento Estratégico 
e Planos de Ação. 

- Apoio a PRODI na implantação de um sistema para a 
elaboração e acompanhamento do planejamento 
estratégico e plano de ação 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS. - Acompanhamento e elaboração dos Relatórios de 
Desenvolvimento Institucional dos novos cursos. Foi 
desenvolvido e encaminhado o RDI para o curso de 
Pós-Graduação Especialização em Gestão Estratégica 
e Inteligência de Negócios, bem como avaliadas as 
alterações do PPC do Curso Técnico Subsequente em 
Logística, o qual não demandou um RDI. 
- Desenvolvimento e organização das atividades de 
construção do PDI 2019-2023 

 

2.2 Principais resultados alcançados 

Quadro II – Principais resultados alcançados no período 
CAMPUS: Erechim 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 
 - Mantivemos em funcionamento a instituição 

apesar das dificuldades orçamentárias, 
principalmente no que tange a investimentos. 

 - Neste ano foi possível equipar um laboratório de 
informática com 32 equipamentos novos e concluir 
o laboratório do ano passado com mais 4 
equipamentos novos. 

 - Destaca-se também a despesa empenhada das 
passarelas de ligação entre os blocos 1,2,3 e 5, 
que era uma demanda recorrente e foi possível 
realizar este ano. 

 - Encaminhadas/recebidas doações de móveis e 
equipamentos da justiça federal. 

 - Atendimento íntegro por meio de apoio 

administrativo a aproximadamente 1200 alunos e 

130 servidores além dos 20 terceirizados da 

instituição e seus respectivos contratos. 

 

-Apoio à pesquisa no Campus, por meio de editais 
de fomento interno, específicos à inovação e 
empreendedorismo e editais externos, com 
fomento de órgãos externos 
-Busca de novas parcerias de entidades, empresas 
e órgãos públicos regionais, nacionais e 
internacionais 

- 29 bolsas de pesquisa nestas modalidades 
(incluindo com bolsas e com Auxílio para custeio e 
capital). 
 
- 10 entidades envolvidas em pesquisas, além de 
vários projetos de pesquisa onde há aproximação 
com demandas do contexto do IFRS 
- 08 ações de pesquisa realizadas 
 



-Aproximação com Escritório de Projetos, PROPPI 
e outros Campus do IFRS para avanços em termos 
de pesquisa e inovação  
-Desenvolvimento de curso de pós-graduação lato 
sensu com oportunidade para palestras e 
participação de outros servidores de Campus do 
IFRS e outras IES, inclusive internacionais 
-Capacitação para Líderes de Grupos de pesquisa 
e servidores já participantes com projetos e 
participação em formação de pesquisadores e 
extensionistas promovido pela Reitoria 
- Apoio a publicações e eventos 
 

 - Realização em conjunto com ensino e extensão – 
evento interno Jepex e Mostra Científica 

 
- 01 projeto de curso de pós-graduação lato sensu 
entregue para PROPPI em 2018 e com previsão de 
início em agosto de 2019 
 
 
- 05 momentos de encontros e palestras 
relacionadas a pesquisa 
 
 
- Editais do Campus beneficiaram 07 participantes 
(entre servidores e discentes) 
- Por parte da pesquisa, 31 trabalhos foram 
apresentados. 

-Projetos PAIEX e Fluxo Contínuo; 
-Estágios obrigatórios; 
-Estágios não-obrigatórios; 
-Visitas gerenciais; 
-Internacioanlização(PIMEI); 
- 7°JEPEx e 1° Mostra Cultural; 
-Convênios realizados (estágios); 

-49 ações 
-50 estudantes 
-28 estudantes 
-77 visitas 
-3 estudantes 
-1039 participantes 
-13 convênios 
 
- Implementação de 5 projetos de ensino com bolsa 
(PiBEn) 
- Implementação de 19 bolsas de monitoria em 17 
áreas de atendimento acadêmico. 
- 65 projetos de ensino incluindo visitas técnicas, 
palestras e minicursos. 

2.3 Justificativas para a não execução de ações planejadas 

As justificativas para o cancelamento de ações planejadas dizem respeito a três 

aspectos principais: ajustes orçamentários que inviabilizaram investimentos; aumento da 

demanda de trabalho dos servidores, dado o incremento no número de discentes, com a 

concomitante existência de servidores em gozo de direitos como a redução de carga horária 

e afastamentos legais; além das dificuldades inerentes a entidades do qual as atividades 

eram dependentes, como prefeitura e bancos. 

Numa análise a priori, seriam necessários mais servidores técnicos em alguns 

setores e cargos específicos, para haver maiores avanços nos resultados e para uma 

melhoria no atendimento às necessidades dos discentes e da comunidade externa que 

demanda muito do Campus Erechim do IFRS. 

A ação do setor de Pesquisa, prevista como “Incentivo à produção científica 

qualificada através do reconhecimento do pesquisador destaque do ano no campus e por 

área de conhecimento”, foi cancelada por considerar que este incentivo visava a produção 

de materiais de reconhecimento para produção científica, como medalhas e placas, porém 

não foi possível de desenvolver/implementar em 2018. 



2.4 Alterações no planejamento 

Não houve alterações significativas no planejamento do IFRS Campus Erechim, 

tendo sido buscado somente trabalhar com as ações planejadas. Nos casos em que houve 

necessidade de execução de atividades não planejadas, o direcionamento foi dado a fim 

de atender à necessidade institucional de manutenção do campus, ou demandas da 

comunidade externa. 

2.5 Aprendizados adquiridos e superações conquistadas 

A equipe de servidores do Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS pode adquirir novas competências no 

decorrer do ano de 2018, em especial pela necessidade de ajustar ainda mais a execução 

de atividades com recursos financeiros proporcionalmente menores, o que exigiu um 

consistente esforço institucional. Ao longo de 2018, foi possível estabelecer uma relação de 

planejamento bem mais efetiva uma vez que o corpo de servidores e corpo discente estava 

também envolvido com a elaboração do PDI 2019-2023. 

2.6 Quantitativos de execução das ações planejadas 

Quadro III – Quantitativos da execução das ações planejadas 
CAMPUS: Erechim 

ÁREAS 
Nº TOTAL 

(Ações 
Planejadas) 

CONCLUÍDA(s) INICIADA(s) 
ATRASADA(s) 
(Postergada 
para 2019) 

CANCELADA(s) 

Administração 24 24 0 0 0 

Desenvolvimento 
Institucional 

12 12 0 0 0 

Ensino 46 46 0 0 0 

Extensão 57 49 0 0 8 

Pesquisa 20 19 0 0 1 

TOTAL 159 150 0 0 9 
      

 

3 Conclusão 

O Campus Erechim do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul – IFRS manteve sua ênfase na busca de melhoria de seus processos e 

evolução da qualidade dos cursos existentes. Essa meta exigiu grandes esforços na 

organização do quadro de servidores e o seu planejamento pedagógico. Contudo, apesar 

das dificuldades enfrentadas, houve significativa evolução das atividades e ações de 

extensão, pesquisa e ensino. 



Houve um aumento pela procura por bolsas de extensão e pesquisa por parte dos 

discentes, bem como um incremento positivo no número de ações de extensão. O diálogo 

informal e mais direto com a comunidade demonstra que ainda existe um potencial ainda 

maior para o aumento de projetos, tornando a instituição ainda mais ativa junto à 

comunidade externa.  

Como maior preocupação está a escassez de recursos para investimento, o que 

prejudica o cumprimento do PDI, e impacta negativamente a oferta de uma melhor 

infraestrutura aos discentes e a comunidade externa. Todas essas consequências 

comprometem o alcance das expectativas iniciais da região através dos seus arranjos 

produtivos. 


