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1. Introdução 

 

 

     Trata-se do Relatório de Ação e Resultados do IFRS Campus Viamão referente ao 

Plano de Ação elaborado para o exercício de 2018, período no qual se intensificou o 

processo de implantação do Campus e de implementação das políticas de educação e 

demais diretrizes de gestão do IFRS no município de Viamão. Para além da oferta dos 

primeiros cursos públicos e gratuitos de nível superior no município de Viamão em 

2017, no ano de 2018 foram implantadas as duas primeiras turmas de Ensino Técnico 

Integrado ao Ensino Médio em Meio Ambiente e Administração, bem como a 

realização de um conjunto significativo de projetos de ensino, pesquisa e extensão 

relacionados com a política de ações afirmativas do IFRS desenvolvida no Campus, 

visando a consolidação do projeto do IFRS no município. 

     O processo desenvolvido para a elaboração do Plano de Ação 2018 do Campus 

Viamão envolveu todos os segmentos da comunidade acadêmica por áreas de gestão, 

por segmentos, coordenações de áreas e uma plenária final para a validação do processo 

junto a comunidade do Campus Viamão.  

     Este relatório visa apresentar como o Campus Viamão empregou os recursos 

públicos aportados no seu orçamento na consecução das suas ações de ensino, pesquisa 

e extensão, assim como os resultados alcançados, os avanços conseguidos e, também, as 

dificuldades encontradas para atingir os objetivos planejados para o ano em análise. 

     Assim, as informações contidas neste documento procuram destacar a expansão da 

oferta de educação profissional e tecnológica para o município de Viamão; a política de 

inclusão social de estudantes de baixa renda por meio de cotas nos processos seletivos e 

do acesso aos diversos programas institucionais de assistência ao estudante, resultando 

na formação de profissionais aptos para o mundo do trabalho, e as ações de pesquisa e 

inovação e de extensão, contribuindo para o desenvolvimento local e regional. 
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2. Ações e Resultados – Exercício 2018 

 

2.1 Principais ações realizadas  
 

Quadro I - Objetivos traçados e principais ações realizadas 

CAMPUS: Viamão 

OBJETIVOS TRAÇADOS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

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. 

- Locação da Infraestrutura (Imóvel) 

- Locação de máquinas e equipamentos (Copiadoras 

e etc...) 

- Contratação de serviço de limpeza 

- Contratação de transporte 

- Fornecimento de energia elétrica 

- Fornecimento de serviço abastecimento de água 

- Manutenção de veículos 

 

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. 

- Alocação dos recursos planejados para a 

realização dos programas de capacitação dos 

servidores 

 

Fortalecer a governança, visando a melhor 

organização e funcionamento administrativo do 

IFRS. 

- Fornecimento de carteiras de identificação para 

alunos e servidores do Campus 

- Contratação de serviços de correio 

- Contratação de seguro para Veículos do Campus 

- Contratação de serviços de telefonia 

- Realização de Publicações Diário Oficial 

- Contratação de serviços de abastecimento veicular 

- Pagamento de diárias e passagens 

- Aquisição de material de limpeza 

 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e 

gestão de bens e serviços, observando os critérios 

de sustentabilidade e os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

- Compra de Material de consumo para o Campus 

- Aquisição de equipamentos de informática 

- Aquisição de mobiliário 

 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de 

pessoas para aprovação junto às instâncias 

superiores. 

- Auxiliar e fomentar a realização de ações de 

ensino , pesquisa e extensão 

 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

Planejar e coordenar a implantação dos campi 

novos do IFRS. 

- Solicitação e acompanhamento da nomeação de 

servidores para o Campus 

- Apoio a consolidação do Campus e ao 

fortalecimento da oferta de ensino dentro dos eixos 

estabelecidos no PDI 

- Fomento ao empreendedorismo dos alunos do 

Campus e ao desenvolvimento do Núcleo de Ações 

Empreendedoras 

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 o processo de planejamento e - Elaboração dos Relatórios de Desenvolvimento 
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acompanhamento dos planos institucionais. Institucional dos novos cursos 

- Fomento a inserção do Campus Viamão na 

promoção do processo de desenvolvimento regional  

 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do 

IFRS 

-Acompanhamento do processo de 

desenvolvimento da infraestrutura física e 

tecnológica do Campus 

 

ENSINO 

 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do 

IFRS 

- Contratação de seguro para os alunos do Campus 

- Dar continuidade ao zelo pelo cumprimento aos 

princípios e objetivos da Política de Assistência 

Estudantil (Resolução nº 086, de 03 de dezembro 

de 2013). 

- Implementação e manutenção da sala de 

convivência dos alunos 

 

Aperfeiçoar a gestão do ensino no âmbito do IFRS 

- Lançamento de edital para desenvolvimento de 

projetos de ensino 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos 

os níveis e modalidades da EPT 

- Aquisição de acervo bibliográfico 

- Aquisição de materiais pedagógicos para o 

desenvolvimento de aulas dos componentes 

curriculares das áreas de gestão e negócios e meio 

ambiente 

- Manutenção dos cursos técnicos e superiores 

- Realização de ações de ensino vinculadas às 

temáticas das ações afirmativas 

- Realização e fomento à mostra técnica e científica 

do Campus Viamão 

- Elaboração dos PPCs para cursos a serem 

ofertados em 2019 

- Implantação de cursos técnicos e  médio integrado 

- Promoção da participação de alunos e servidores 

em Semanas Acadêmicas 

- Realização de formaturas 

- Contratação de palestras/empresas para a 

realização de serviços, em eventos do Campus 

- Fomentar a implementação e a manutenção da 

Representação Estudantil 

- Realização de formação pedagógica semestral 

- Implantação de laboratório de ensino 

 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do 

IFRS 

- Divulgação do processo de ingresso discente 

 

 

EXTENSÃO 

 

Estimular ações que visam o desenvolvimento 

local e regional. 

- Lançamento de edital 2018 para Bolsistas de 

Projetos de Extensão 

- Lançamento de edital 2018 de Apoio Institucional 

à a projetos de Extensão 

- Auxilio a realização e participação em eventos 

Científicos 

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.  

- Estruturação de espaços para a realização de ações 

de extensão e eventos 
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Realizar o acompanhamento de egressos. 

- Ampliar estratégias de acompanhamento de 

egressos. 
 

Intermediar estágios e empregos. 

- Acompanhamento dos estágios obrigatórios e não 

obrigatórios. 

 

Promover a integração entre a instituição e a 

sociedade. 

- Realização e fomento a mostra técnica e científica 

do Campus Viamão 

 

 

PESQUISA 

 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada 

focada nas linhas de atuação dos campi, associada 

à demanda e pertinência regional 

- Execução do edital para contratação de bolsistas 

em projetos de Iniciação Científica e/ou 

Tecnológica do IFRS 

- Auxílio a participação em eventos científicos 

- Realização e fomento a mostra científica do 

Campus Viamão 

Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, 

mediante parcerias efetivas e concretas com a 

iniciativa pública e privada 

- Execução de edital de Apoio Institucional à 

Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT)  

 

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 

- Realização de ações de formação científica 

voltadas aos bolsistas do Campus Viamão 

 

 

2.2 Principais resultados alcançados (texto: apenas inserir o Quadro II) 
 

                   Quadro II – Principais resultados alcançados no período 

CAMPUS: Viamão 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

-Manutenção de curso técnico concomitante ao 

ensino médio de meio ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Manutenção de cursos técnicos subsequente ao 

ensino médio em administração, meio ambiente, 

cooperativismo e serviços públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-o último processo seletivo para ingresso no curso 

Técnico em Meio Ambiente concomitante ao 

ensino médio foi realizado em 2017/I com a oferta 

de 36 vagas, período no qual foi promovida a 

alteração do PPC do curso, promovendo a 

ampliação da duração do mesmo de três para 

quatro semestres. Com a oferta de vagas para 

cursos técnicos em meio ambiente e administração 

integrados ao ensino médio no ano de 2018, a 

modalidade de curso técnico concomitante ao 

ensino médio deixa de ser oferecida, restando a 

conclusão das atividades acadêmicas relacionadas a 

turma 2017/I, com a formatura de 15 alunos. 

 

-Realização de processo seletivo no primeiro 

semestre de 2018 com a oferta de 36 vagas para o 

curso técnico em administração subsequente ao 

ensino médio, 36 vagas para o curso técnico em 

meio ambiente subsequente a ensino médio,36 

vagas para o curso técnico em serviços públicos 

subsequente ao ensino médio e 36 vagas para o 

curso técnico em cooperativismo subsequente ao 

ensino médio. Foram mantidas as atividades 

acadêmicas relacionadas aos cursos da modalidade 

subsequente ao ensino médio oferecidos em anos 

anteriores. 
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-Manutenção dos cursos superiores em Gestão 

Ambiental e Processos Gerenciais e ampliação da 

oferta de vagas 

 

 

 

 

 

-Implantação das primeiras turmas de cursos 

técnicos em Meio Ambiente e Administração 

integrados ao ensino médio do IFRS Campus 

Viamão 

 

 

 

 

-Desenvolvimento do programa de assistência 

estudantil 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-Constituição de acervo bibliográfico do Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Melhorias Continuas no Sistema de informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Além da manutenção dos cursos superiores em 

Gestão Ambiental e Processos Gerenciais, de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2014/2018, foram ofertadas mais 40 

vagas em cada um destes cursos superiores, 

visando a integralização da oferta dos mesmos no 

ano de 2019. 

 

-Oferta de 30 vagas para o curso técnico em Meio 

Ambiente integrado ao ensino médio e 30 vagas 

para o curso técnico em Administração integrado 

ao ensino médio. 

 

 

 

 

-Foram pagos 454 benefícios a 297 alunos ao longo 

do ano de 2018, sendo 216 alunos beneficiados no 

primeiro semestre (representando 63,52% do total 

de matrículas do Campus no período) e 196 alunos 

no segundo semestre (representando 72,77% do 

total de alunos matriculados no Campus no 

período), atingindo um investimento total de 

R$448.151,10 no ano, com R$435.841,10 

destinado à auxílio permanência e R$12.310,00 à 

auxílio moradia. 

 

-No ano de 2016 foi empenhado o valor de 

R$80.240,00 para constituição do acervo 

bibliográfico do Campus Viamão. Em 2017 a 

execução financeira desta ação chegou a 

R$64.213,00 permitindo a aquisição de 323 títulos 

e 957 exemplares, sendo que o restante do valor 

empenhado, R$16.027,00, ainda está em execução. 

Ao longo de 2016 e 2017 recebemos doações de 

235 título e 322 exemplares.  Atualmente o cervo 

do Campus é constituído de 1075 títulos e 2016 

exemplares, sendo que 397 títulos e 855 

exemplares são oriundos de doações. No ano de 

2018 foram incorporados 320 títulos e 548 

exemplares ao acervo do Campus Viamão do IFRS. 

 

 

 

-Objetivando ofertar condições adequadas para a 

realização das atividades educacionais no Campus 

Viamão do IFRS, a área de informática promoveu a 

renovação do parque de computadores. Realizou-se 

a atualização dos servidores de rede para adequa-

los às novas demandas do Campus, aumentando em 

100% a capacidade de processamento dos 

servidores de rede. Para a obtenção deste resultado 

foi adquirido 01 servidor Dell R450 de 

R$36.000,00 em substituição ao equipamento 

doado pela Justiça Federal do RS em 2015. 

Também executou-se a redistribuição das maquinas 

virtuais, a ampliação da cobertura do sinal Wi Hi 

no Campus e a substituição  do parque de máquinas 

de uso individual dos servidores lotados no 
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-Constituição de laboratório de ciências da natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participação no III Salão de Pesquisa, Extensão e 

Ensino do IFRS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Realização de visitas técnicas 

 

 

 

 

Campus Viamão (em substituição aos 

computadores doados pelo TRF 4 em 2015, já 

obsoletos). Foi realizado ainda a atualização dos 

sistemas de segurança da rede local de 

computadores, a implantação de sistema de 

controle de demandas do setor de informática e o 

aumento da banda de internet de 20 Mbs para 100 

Mbs. 

 

-Em complementação ao processo de aquisição de 

equipamentos necessários para o funcionamento do  

laboratório de ciências da natureza iniciado em 

2016, foi empenhado neste ano o valor de 

R$40.082,54 para a compra de auto clave, banho 

maria, esqueleto para estudo de anatomia, medidor 

de condutividade, turbidímetro, destilador de agua, 

cinco microscópios, purificador de agua, cofre anti-

chama azul, cofre anti-chama vermelho e tampa de 

granito com pia. Estes equipamentos somam-se aos 

adquiridos em 2017 (Capela de exaustão, chuveiro 

lava olhos, balança semi analítica, balança 

analítica, bomba de vácuo e compressor de ar, 

medidores de PH de bancada, mantas de 

aquecimento, estufa de cultura bacteriológica, 

expectrofotômetro digital, turbidímetro digital 

portátil e um condutivímetro digital portátil(O 

investimento nestes equipamento chega a 

aproximadamente R$20.000,00). 

 

 

 

 

 

-No ano de 2016 foram apresentados 14 projetos de 

ensino, pesquisa e extensão no I Salão de Pesquisa, 

Extensão e Ensino do IFRS. Em 2017, no II Salão 

de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS, o número 

de projetos apresentados pelo Campus ampliou-se 

para 21, com a participação 21 alunos bolsistas, 

acompanhados de 14 orientadores (03 técnico e 09 

docentes) proponentes de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão do Campus Viamão. Em 2018 

o Campus Viamão participou com 37 projetos 

selecionados para o 3° Salão de Pesquisa, Extensão 

e Ensino do IFRS. Foram 13 trabalhos selecionados 

para o 7° Seminário de Iniciação Científica e 

Tecnológica (SICT), 11 para o 6° Seminário de 

Extensão (SEMEX), 12 para o 5° Seminário de 

Educação Profissional e Tecnológica (SEMEPT) e 

01 para a Mostra de Inovação e Tecnologias. 

Participaram 37 alunos acompanhados por 23 

orientadores (16 docentes e 07 técnicos) 

proponentes de projetos de pesquisa, ensino e 

extensão. 

 

-Foram realizadas 15 visitas técnicas ao longo de 

2018.  
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-Realização da III Mostra de Pesquisa, Ensino e 

Extensão do IFRS - Campus Viamão: Ciência para 

Redução da Desigualdades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Realização de formaturas dos alunos dos cursos 

técnicos subsequente e concomitante do Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Realização de ações de formação e capacitação de 

servidores do Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aquisição de mobiliário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-Foram apresentados 122 trabalhos envolvendo 

aproximadamente 400 alunos e orientadores, com 

participantes oriundos dos Campus Viamão, 

Alvorada, Bento Gonçalves, Caxias, Ibirubá, 

Osório, Rolante e Restinga do IFRS, 09 instituições 

de ensino do município de Viamão  e 06 escolas 

estaduais de ensino médio localizadas no município 

de Viamão. 

 

 

 

 

 

 

-Esta previsto para o mês de fevereiro de 2019 a 

cerimônia de formatura de 40 formandos do curso 

técnico subsequente em Administração da turma 

2017/II, 21 formandos do curso técnico 

subsequente em Cooperativismo da turma 2018/I,  

15 formandos do curso técnico em meio ambiente 

concomitante ao ensino médio da turma 2017/I e de 

04 formandos do curso técnico em meio ambiente 

subsequente ao ensino médio remanescentes de 

turmas de anos anteriores que não integralizaram o 

curso no tempo mínimo previsto.  

 

 

 

- Ao longo do ano de 2018 quarenta e cinco 

servidores foram liberados e tiveram custeadas 

(inscrições, diárias e passagens) suas participações 

em ações de capacitação de curta duração no Brasil 

em diversos cursos de aperfeiçoamento profissional 

na modalidade presencial com um total de 796 

horas de cursos ofertadas. O Campus tem 

atualmente 05 docentes em afastamento integral 

para realização de doutorado. Tivemos ao longo do 

ano, 10 servidores com horário especial para 

estudantes, sendo 03 em cursos de graduação, 03 

em cursos de especialização, 03 em cursos de 

mestrado e 02 em cursos de doutorado. 

 

 

 

-Em complementação a aquisição de mobiliário 

realizado para o funcionamento do Campus 

Viamão, em 2018 foi empenhado R$102.183,46 

para aquisição de armários de escritório, estações 

de trabalho com ilhas, sofa de três lugares, carteiras 

escolares, estantes para biblioteca, ventiladores 

para as salas de aula, cadeiras de escritório,  

gaveteiros, e placa externa para identificação do 

IFRS. 
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-Locação do imóvel para instalação do campus 

 

 

 

 

 

 

 

-Atividades do Núcleo de Ações Afirmativas em 

2018  

 

-Foi empenhado o valor de R$711.856,68 para a 

locação de 1.363,71 m² em condomínio do 

Tecnopuc, envolvendo todos os serviços de 

manutenção e conservação nas áreas de uso 

coletivo, inclusive o serviço de segurança. 

 

 

Atividades relacionadas às questões de Gênero / 

Março de 2018 

- Volta as aulas sem Machismo 

- Palestra Mulheres na ciência 

- Palestra com Elika Takimoto 

- Sarau cultural 

- Ciclo de cinema 

Atividades relacionadas com os povos indígenas: 

Abril de Lutas dos Povos Indígenas / Abril de 2018 

- Roda de conversa com alunos Mbyá Guarani do 

Campus Viamão 

- Vivência do Mbyá Reko (Modo de ser Guarani) 

na Tekoá Jata’ity (Terra Indígena do Cantagalo) 

- Sarau Cultural com foco na temática indígena; 

- Ciclo de cinema; 

- Palestra com cineasta Eugênio Barbosa, diretor 

do filme “NHEMONGUETÁ: Os conselhos 

entoados pelas crianças Mbyá Guarani”, filmado 

integralmente nas três Terras Indígenas de Viamão; 

Atividades relacionadas às ações de afirmação do 

direito à diversidade sexual / Maio de 2018  

- Realização de mini curso “Introdução aos 

estudos Queer” de 15/5 a 17/5; 

- Sarau cultural em 22.5.2018; 

- Palestra sobre diversidade sexual e de gênero, 

proferida por mulheres transgênero e conduzida por 

aluno do campus que inicia a atividade realizando 

performance como Drag Queen; 

- Ciclo de cinema; 

 

III Semana do Direitos Humanos do IFRS Campus 

Viamão / Agosto de 2018 

- Cine Diversidade – 15/8 

- Cine Diversidade na Escola Estadual de Ensino 

Médio Setembrina de Viamão – 21/8; 
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- Roda de conversas sobre movimento estudantil – 

tarde de 27/8; 

- Produção de cartazes sobre o que são Direitos 

Humanos – tarde de 27/8; 

- Painel “Violência, sexualidade, gênero e Mídia” 

– noite de 27/8, 19 h00; 

- Palestra sobre Direitos Humanos com o 

professor Ramaìs Castro, ex Secretário de Direitos 

Humanos da Presidência da República; 

- Sarau Cultural sobre a Temática Direitos 

Humanos; 

- Cine Diversidade- Projeção do filme “Olga” – 

29/8.    

III Semana da Consciência Negra do IFRS Campus 

Viamão / Novembro de 2018 

-14/11 - CineDiversidade e Ciclos de Cinema 

"Pantera Negra", às 10h, em frente à Biblioteca; 

-19 a 23/11 - Exposição audiovisual permanente 

"Novembro Negro", no 2º e 3º andar; 

-20/11 (TARDE) - Oficina "Um olhar sobre as 

religiões de matriz africana", com as estudantes 

Gabriela Gomes e Helena Oliveira. Atividade para 

as turmas do turno da tarde 

-20/11 (NOITE) - Palestra "Religiões de matriz 

africana: mitologia e sincretismo", com o estudante 

Lucas Freitas (Òmó Bòkún Elefãm). Atividade 

para as turmas do turno da noite, as quais serão 

dividas em dois grupos, conforme divulgação da 

Direção de Ensino (GRUPO A - 18h50 às 

20h20/GRUPO B - 20h30 às 22h10); 

-28/11 - Sarau Cultural, às 17h40, em frente à 

Biblioteca. 

 

 

 

 

 

2.3 Justificativas para a não execução de ações planejadas 

      

      

     A execução do Plano de Ação 2018 do Campus Viamão do IFRS chegou a 96,66%. 

De um conjunto de sessenta ações propostas para o exercício de 2018, duas não foram 

executadas.  

Entre as ações propostas e não realizadas, havia previsão de recursos para o 

pagamento de assinaturas de periódicos na área do ensino, no entanto como não houve 
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nenhuma contratação que envolvesse o pagamento deste tipo de atividade, esta ação foi 

cancelada. Na área de administração, entre as ações não executadas consta a contratação 

de estagiários de nível superior. Esta ação não pode ser realizada devido ao corte de 

recursos ao qual o Campus foi submetido em decorrência das medidas de contenção de 

gastos promovidas pelo Governo Federal.  

           

 

2.4 Alterações no planejamento 

      

     A principal alteração promovida no Plano de Ação 2018 está relacionada ao atraso 

na execução da obra de edificação de um dos prédios previstos para a estruturação da 

sede definitiva do Campus Viamão, fato este repetido do ano de 2017. Esta ação foi 

executada parcialmente em 2017, na medida em que foi concluído o processo licitatório 

para a realização da obra, bem como a contratação do agente executor da mesma, no 

entanto a ordem de início não pode ser expedida em decorrência da impossibilidade de 

acesso a área na qual o prédio deverá ser edificado. O acesso a esta área está vinculado 

ao compromisso assumido pela Prefeitura Municipal de Viamão em promover obras 

para abertura de ruas, ainda não realizadas. Ação do munícipio de Viamão estava  

prevista para o início de 2018 e foi reprogramada para o primeiro trimestre de 2019. 

      

 

      

2.5 Aprendizados adquiridos e superações conquistadas 

 

     No ano de 2017, quando da elaboração do Plano de Ação para 2018, concolidou-se 

um modelo de consultas e de tomada de decisões envolvendo todos os segmentos que 

constituem a comunidade acadêmica, fortalecendo assim uma metodologia de 

participação e comprometimento nas decisões que envolvem o planejamento e a gestão 

do Campus Viamão, superando as experiências desenvolvidas em anos anteriores, mas 

tomando-as como referência positivas e a serem superadas. 

     A manutenção e o aprimoramento da política de assistência ao educando do IFRS 

demonstrou-se indispensável e extremamente adequada no sentido de garantir o acesso, 

a permanência e o êxito do público alvo instituição. Foram repassados R$448.151,10 

através de 454 benefícios a 297 alunos em 2018, ofertando condições mínimas para que 

estes pudessem desenvolver com plenitude as suas atividades educacionais no âmbito 

do Campus Viamão do IFRS.  

     O custo da locação do imóvel, pelo fato de incluir as despesas de segurança, 

manutenção e limpeza de áreas de uso comum dentro do condomínio do TECNOPUC, 

tem se demonstrado em um elemento de gestão bastante significativo, gerando  redução 

dos custos projetados, em comparação aos custos de manutenção, conservação e 

segurança dos demais Campi do IFRS com áreas próprias.  

     Entre os aprendizados mais significativos, destaca-se a oportunidade gerada pelo 

processo de elaboração do PDI 2019-2023 ao longo do ano e o cruzamento com o 

processo de elaboração do Plano de Ação 2019 e a consequente influencia das 

metodologias  destes dois processos no aprofundamento do debate democrático para a 

realização planejamento do Campus Viamão. Assim como está em curso uma nova 

proposta de metodologia para acompanhamento do PDI 2019-2023, resta também a 

necessidade de acompanhamento permanente do Plano de Ação do Campus como forma 

de viabilização plena do planejamento previsto. 
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2.6 Quantitativos de execução das ações planejadas 
 

Quadro III – Quantitativos da execução das ações planejadas 

CAMPUS: 

ÁREAS 

Nº TOTAL 

(Ações 

Planejadas) 

CONCLUÍDAS INICIADAS ATRASADAS  CANCELADAS 

Administração 22 21 - - 01 

Desenvolvimento 

Institucional 

07 07 - - - 

Ensino 16 01 - - - 

Extensão 07 07 - - - 

Pesquisa 05 05 - - - 

 

 

 

3. Conclusão 

 

 

     

     Desde 31 de agosto de 2016, momento no qual o Senado Federal chancelou a 

destituição da Presidenta da República, eleita com mais de 54 milhões de votos, a 

população brasileira tem assistido a desestruturação de importantes políticas públicas 

constituidas no Brasil nas duas últimas décadas.  

As restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal ao sistema de educação 

pública nacional ao longo dos últimos anos, associadas a promoção de profundas 

mudanças constitucionais, provocadoras de graves alterações nas políticas publicas da 

área de educação,  tais como o congelamento das despesas públicas pelas duas próximas 

décadas, refletem-se não só na limitação das ações cotidianas dos Institutos Federais de 

Educação e Universidades Federais brasileiras, como também apontam para a 

desconstituição do papel histórico que cumprem estas instituições  no sentido de reduzir 

a profunda desigualdade presente no processo de desenvolvimento social, cultural e 

econômico do pais. A redução dos recursos para a educação pública e o consequente 

desatendimento de camadas da sociedade que somente poderão ter oportunidade de 

romper as duras barreiras da exclusão a qual estão submetidas com o fortalecimento das 

políticas pública voltadas para segmentos populares, apontam para um quadro de 

instabilidade e desconstituição das perspectivas de futuro da rede federal educação 

pública até então projetadas em seus documentos de planejamento estratégico. 

     As medidas adotadas pelo Governo Federal ao longo do último período provocaram 

uma execução financeira mais lenta ao longo dos dois últimos anos, e limitações severas 
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na execução do Plano de Ação 2018 do Campus Viamão, como pôde ser vislumbrado 

ao longo deste relatório.  

     As ações relacionadas ao fortalecimento e a consolidação da oferta de cursos em 

todos os níveis e modalidades da EPT, através da manutenção da oferta dos cursos 

técnicos e da expansão das vagas ofertadas à comunidade viamonense, bem como da 

oferta de cursos de nível superior públicos e gratuitos (Tecnólogo em Processos 

Gerenciais e Tecnólogo em Gestão Ambiental), fato inédito na história do município de 

Viamão, e particularmente a constituição das duas primeiras turmas de ensino médio 

integrado ao ensino profissional (Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em Meio 

Ambiente e Administração) no ano de 2018, apontam para um importante momento do 

desenvolvimento das políticas públicas na área da educação constituidas nas duas 

últimas décadas, e que apesar das restrições do presente momento político brasileiro, 

foram plenamente executados no Campus Viamão.. 

     Embora a política de educação atualmente desenvolvida pelo MEC coloque em risco 

a continuidade das indispensáveis ações de assistência ao educando para o próximo 

período, o repasse de R$448.151,10 através de 454 benefícios a 297 alunos em 2018, 

ofertando condições mínimas para a permanência e o êxito dos alunos no IFRS, 

buscaram a consolidação do modelo de educação cidadã, inclusiva e de formação 

integral que o IFRS representa. 

     Por fim, destaca-se para além do previsto no Plano de Ação 2018 do Campus 

Viamão, a realização de um conjunto de atividades para a promover a aproximação da 

instituição, de segmentos socialmente vulneráveis tais como indígenas, quilombolas e 

moradores de bairros populares, bem como a consolidação de parcerias com segmentos 

públicos e privados da estrutura sócio econômica local, tais como a Prefeitura 

Municipal de Viamão, escolas públicas estaduais e municipais sediadas no município e 

representações dos assentados da reforma agrária Filhos de Sepé. A realização do 

Seminário de Desenvolvimento Territorial: “Discutindo a contribuição do IFRS Campus 

Viamão”, durante o processo de elaboração do PDI 2019-2023 do IFRS, e realização do 

primeiro curso de formação inicial e continuada em cooperativismo com a Comunidade 

indígena da Tekoá Jata’ity localizada na região do Cantagalo, no interior de Viamão, 

sintetizam os compromissos mais profundos da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica, representados na missão do IFRS recentemente concebida em seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional: “Ofertar Educação Profissional, Científica e 

Tecnológicas, inclusiva, gratuita e de qualidade, promovendo a formação integral de 

cidadãos para enfrentar e superar  desigualdades sociais, econômicas, culturais e 

ambientais, garantindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e em 

consonância com potencialidades e vocações regionais”. 

 

       

 

 

 


