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1. Introdução 
 
O Campus Farroupilha do IFRS iniciou suas atividades em 2010 e desde então, vem 

enfrentando diversos desafios, buscando se consolidar na região como instituição de ensino 
pública, gratuita e de qualidade. Neste ano, em especial, o que mais se destacou foi a 
escassez de recursos financeiros, em virtude de cortes orçamentários. Mesmo assim, a 
instituição soube contornar as dificuldades e continuou oferecendo um serviço de qualidade 
à sociedade. Desta forma, o objetivo deste Relatório de Ações e Resultados é relatar os 
resultados alcançados frente às principais ações realizadas no exercício, por meio da síntese 
das realizações e informações referentes à execução do Plano de Ação 2018. 
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2. Principais resultados alcançados 
 
2.1 Principais Ações Realizadas 

 
Quadro I - Objetivos traçados e principais ações realizadas 

 

CAMPUS: FARROUPILHA 

OBJETIVOS TRAÇADOS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

ENSINO 

 
 
 
 
 
 
Aperfeiçoar a Gestão do Ensino no 
âmbito do IFRS 

- Executar os recursos de 1,5% do 
orçamento do Campus em Bolsas para 
estudantes em Projetos de Ensino (PIBEN) 
por até 10 meses, conforme PIBEN/IFRS 
- Viabilizar o transporte dos alunos e 
servidores para a realização de visitas 
técnicas em empresas e espaços de ciência, 
tecnologia e cultura para estudos referentes 
às áreas de formação dos cursos, além do 
translado necessário a prática da Educação 
Física 
- Executar a oferta de merenda escolar diária 
(200 dias letivos) aos, aproximadamente, 
140 estudantes de curso técnico integrado 
ao ensino médio 
- Adquirir materiais e equipamentos para os 
laboratórios de aulas práticas 
- Adquirir periódicos e bibliografia básica 
para PPCs e atualização de acervo 
(incluindo o valor de R$ 6.831,00 de recursos 
próprios) 
- Adquirir Assinatura Biblioteca Virtual para 
atender demanda da Bibliografia 
Complementar PPCs 
- Em parceria com DI, criar observatório da 
evasão e retenção discente no Campus 

PESQUISA 

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

- Executar o Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica e/ou Tecnológica 
(PROBICT) 
- Conceder o Auxílio Institucional de 
Incentivo à Produção Científica e/ou 
Tecnológica (AIPCT) 
- Conceder auxílio à apresentação de 
trabalhos em eventos científicos e de 
inovação, no país e no exterior, por discentes 

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

- Conceder auxílio à apresentação de 
trabalhos em eventos científicos e de 
inovação, no país e no exterior, por 
servidores efetivos 

EXTENSÃO 

Promover e subsidiar ações de inclusão 
social, digital, etnia, racial, de gênero e de 
grupos em vulnerabilidade social buscando 

- Fomentar Ações NAPNE, NEABI e NEPGS 
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o respeito à diversidade, a valorização 
cultural e a equidade social.  

Qualificar servidores, discentes e membros 
da sociedade. 

- Conceder auxílio à apresentação de 
trabalhos em eventos científicos e de 
inovação, no país e no exterior, para 
servidores efetivos 
- Conceder auxílio à apresentação de 
trabalhos em eventos científicos e de 
inovação, no país e no exterior, para 
discentes 

Promover a integração entre a instituição e 
a sociedade. 

- Adquirir materiais de consumo para que o 
Setor de Comunicação Social execute ações 
de divulgação do Campus 

Estimular ações que visam o 
desenvolvimento local e regional. 

- Conceder Bolsas de Extensão 1,5% 
- Conceder bolsas PAIEX 1% 
- Auxílio Jogos IFRS 

ADMINISTRAÇÃO 

Aprimorar a gestão do patrimônio 
imobiliário do IFRS. 

- Reformas Gerais (telhado, etc) 
- Executar os serviços necessários a 
manutenção da infraestrutura física do 
Campus (dedetização, manutenção predial 
horista e manutenção de elevadores, central 
telefônica, aparelhos de ar condicionado e 
manutenção predial 

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. 

- Garantir as condições para plena utilização 
dos veículos 
- Promover a contratação de estagiários 
- Executar os serviços necessários a 
manutenção das atividades do Campus 
(vigilância, portaria,  limpeza e conservação, 
copeiragem) 
- Executar os serviços necessários a 
manutenção das atividades do Campus 
(água e esgotos, energia elétrica, 
impressoras, correios e telefonia) 
- Garantir os serviços seguro pessoal dos 
usuários do Campus 
- Proporcionar pagamento de diárias aos 
servidores em atividades profissionais 
- Proporcionar outros serviços de apoio 
administrativo (publicações oficiais) 
- Adquirir materiais de consumo em geral 
para viabilizar as atividades do Campus, 
inclusive os utilizados na manutenção dos 
bens  imóveis 
- Adquirir mobiliários e outros equipamentos 
necessários ao 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. 

- Promover junto a COA a qualificação, 
capacitação e o desenvolvimento 
profissional dos serviços 
- Auxiliar na execução e acompanhamento 
das demandas das bolsas de estudo para 
qualificação dos servidores 
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Modernizar a infraestrutura física e 
tecnológica do IFRS. 

- Material Processamento de Dados 
(Aquisição de consumíveis necessário ao 
funcionamento das atividades do setor de TI: 
Cabos, conectores, mouses, teclados, filtros 
de linha, memórias RAM, HDs, etc...) 
- Serviços Técnicos de Profissionais de TI 
(certificação digital dos Tolkens) 
- Manutenção de equipamentos de 
Processamento de Dados (Renovar a 
garantia do Storage  EMC VNX 5300) 
- Equipamentos de processamento de dados 
(Switch gerenciável) 
- Equipamentos de processamento de dados 
(Controladora de Wi-Fi) 
- Serviços Técnicos de Profissionais de TI 
(Cabeamento de fibra óptica para os Access 
Point Wi-Fi) 

Consolidar a estrutura administrativa do 
IFRS. 

- Auxiliar na consolidação da estrutura 
administrativa do Campus 

Consolidar o processo de planejamento e 
acompanhamento dos planos institucionais. 

- Consolidar o processo de planejamento e 
acompanhamento dos planos institucionais 

Elaborar um repositório de informações 
estratégicas para o IFRS. 

- Elaborar um repositório de informações 
estratégicas para o Campus. 

 
 
 
2.2 Principais Resultados Alcançados 
 

 
 

Quadro II – Principais resultados alcançados no período 

CAMPUS: FARROUPILHA 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

- Melhoramento nos fluxos de trabalho em 
virtude do aumento no quadro de servidores; 
- Capacitação e qualificação dos servidores. 
- Bolsas para projetos de Ensino, Pesquisa 
e Extensão; 
- Realização de pesquisas com fomento 
externo; 
- Participação de servidores e alunos em 
congressos e eventos, disseminando o 
conhecimento desenvolvido no Campus; 
- Inserção do Campus na Comunidade 
Farroupilhense por meio de projetos e 
releases; 
- Visitas as escolas Municipais e Estaduais 
divulgando o Campus, bem como, a 
presença de Escolas Municipais e Esta 
- Resultado Enem; 
- Resultado ENADE 
- Avaliação e Acompanhamento Docente. 

- 143 alunos com bolsa de Assistência 
Estudantil; 
- Investimento de R$ 25.864,91 em bolsas 
de estudo, sendo 09 bolsas para Pós 
Graduação e 01 para Graduação; 
- 12 alunos contemplados com Bolsa de 
Pesquisa com fomento Interno; 
- 10 alunos contemplados com Bolsa de 
Pesquisa com Fomento Externo; 
- 399 respondentes a pesquisa da CPA; 
- 15 alunos contemplados com Bolsa 
Extensão em 8 projetos;  
- 33 ações, 11 projetos, 11 cursos e 7 
eventos de Extensão; 
- 408 alunos de escolas municipais 
visitaram o campus (12 escolas) e 15 
escolas foram visitadas pelo projeto de 
Extensão – Conheça o Campus 
Farroupilha; 
- 14 projetos de Ensino; 
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- Melhorias na infraestrutura física, com 
reformas prediais 
- Adequações para o PPCI 
- Finalização da pavimentação do Campus 
- Durante o 3º Salão de Pesquisa, Ensino e 
Extensão, ao final da apresentação das 
bolsistas dos projetos Campus da Gente e 
Núcleo de Comunicação, houve 
comunicadores que solicitaram o projeto 
escrito para basear novos projetos em 
outros campi, como em Alvorada e na Feliz 
- A banda Entre Tantos, criada através do 
projeto Música na Escola: do IFRS à 
Comunidade participou de dois eventos 
municipais além de realizar atividades de 
integração com as escolas de Farroupilha 
- O projeto Meninas nas Ciências - 9º ano 
coordenado pela professora Delma Tânia 
Bertholdo foi tema de reportagem na mídia 
local sendo divulgada na capa do jornal 
Informante do dia 13/04/2018 
 

- 23 bolsistas em projetos de Ensino, sendo 
2 voluntários; 
- 12 projetos de Pesquisa com fomento 
interno; 
- 01 projeto de Pesquisa com Fomento 
Externo; 
- 44 alunos receberam, orientação 
pedagógica (de agosto a dezembro, pois, 
período anterior a servidora estava de 
licença); 
- 96 alunos receberam orientação 
psicológica  

 
 
2.3 Justificativas para a não execução de ações planejadas:  
 

As ações Planejadas e não executadas necessitavam de recurso extra orçamentário 
e não foram consideradas na análise do presente relatório, tendo em vista que elas 
apareceram no Plano de Ação, somente, para fins ciência das necessidades para o IFRS. 
 
2.4 Alterações no planejamento:  

 

No ano de 2018 não houve mudanças no planejamento.  
 
2.5 Aprendizados adquiridos e superações conquistadas:  

 

Neste exercício, diversas ações foram realizadas no intuito de fortalecer a estrutura da 
instituição. A maioria delas diz respeito ao quadro de servidores, que hoje está mais completo 
e principalmente, mais capacitado. Apesar da escassez de recursos financeiros a constante 
busca pela redução de custos, o que resulta em uma gestão mais assertiva, o Campus 
conseguiu realizar as ações programadas. A cada ano, percebemos uma organização mais 
estruturada e organizada, fatores estes, fundamentais para o desenvolvimento e crescimento, 
e como consequência, melhor preparada para oferecer um ensino de qualidade e que 
responda aos anseios da população e do setor produtivo local. 
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2.6 Quantitativos de execução das ações planejadas  
 

Quadro III – Quantitativos da execução das ações planejadas (Matriz Orçamentária) 

CAMPUS: FARROUPILHA 

ÁREAS 

Nº TOTAL 
(Ações 

Planejada
s) 

CONCLUÍDA(
s) 

INICIADA(
s) 

ATRASADA(
s)  

CANCELADA
(s) 

Administração 12 12 0 0 0 

Desenvolvime
nto 
Institucional 

9 6 3 0 0 

Ensino 6 5 1 0 0 

Extensão 7 7 0 0 0 

Pesquisa 4 4 0 0 0 

TOTAL 38 34 4 0 0 
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3 Conclusão 
 

 
Podemos dizer que 2018 foi um ano repleto de dificuldades, desafios e superações. 

Certamente hoje, somos uma instituição mais madura e mais preparada para enfrentar os 
desafios impostos pelo ambiente em que estamos inseridos. O quadro de servidores está 
mais completo propiciando à instituição uma estrutura mais completa e consolidada. A 
preocupação da gestão em proporcionar ações de capacitação e qualificação aos servidores 
faz com que as atividades do dia a dia sejam melhor desempenhadas, resultando em melhora 
na qualidade dos serviços oferecidos a população. Em síntese, a cada dia, temos um ensino 
com mais qualidade. Isso fica comprovado ao observarmos a crescente procura pelos cursos 
oferecidos, com aumento da relação candidato/vaga no processo seletivo. Nosso curso 
técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio obteve desempenho exemplar na edição 
de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com a melhor média entre as escolas 
do município de Farroupilha e a melhor entre os Institutos Federais do Sul do país. 

Dentro das dificuldades, outro fator complicador no ano de 2018 foi a redução e atraso 
da liberação dos recursos, bem como, pouco tempo para executá-los. A aprendizagem nessa 
situação é de maior organização e integração das equipes para que na liberação seja possível 
a utilização.  

Buscamos permanentemente ampliar a abrangência das atividades educacionais, 
focando na geração de novas tecnologias, respondendo de forma ágil às demandas 
crescentes por formação profissional e dando suporte aos arranjos produtivos regionais. É 
interessante notar que todas as ações e atividades desencadeadas no campus têm o objetivo 
de criar uma escola contemporânea e comprometida com a sociedade, buscando formar, não 
apenas profissionais para o mercado, mas acima de tudo, cidadãos para o mundo do trabalho. 
Desta forma, o IFRS Campus Farroupilha como jovem instituição de interesse comunitário 
procura a cada dia se consolidar como alternativa de ensino público, gratuito e de qualidade. 
 Com relação ao processo de planejamento da instituição, em 2018 houve um 
aprimoramento na metodologia de elaboração, com consultas e debates envolvendo todos os 
segmentos da comunidade interna, assim como a comunidade externa, visando elencar as 
demandas de forma democrática, fortalecendo o processo decisório no campus. 
Conseguimos proporcionar agilidade e transparência na gestão dos recursos e elaboração do 
orçamento, que, de forma racional, observa as peculiaridades e demandas de cada setor, e 
procura da melhor maneira possível, buscar a eficácia e a eficiência de suas ações. 

Tendo como foco as diretrizes traçadas, podemos afirmar que as ações foram 
cumpridas em 2018. Para 2019, o desafio maior é continuar crescendo e se desenvolvendo, 
mesmo frente a previsão de um cenário econômico nacional desfavorável, o que deve resultar 
em um exercício de muitas dificuldades para o campus. A previsão orçamentária da instituição 
deve suprir apenas as despesas com custeio e manutenção das atividades e alguns poucos 
investimentos em equipamentos.  
 


