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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 2017, 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. A oferta dos primeiros cursos 

públicos e gratuitos de nível superior no município de Viamão 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, apontam para a 

consolidação do projeto do IFRS no município. 

     No ano de 2015, em decorrência do desenvolvimento de ações visando à implantação 

do Campus Viamão e o recente ingresso de integrantes do segmento discente, o processo 

constituído para a elaboração das propostas que redundariam na confecção do Plano de 

Ação para o exercício de 2016, conduzido pela coordenação de desenvolvimento 

institucional, envolveu majoritariamente o conjunto de servidores alocados no campus 

naquele momento, em uma reunião geral com o propósito de planejar ações buscando 

alcançar objetivos previstos e encaminhados pela Reitoria. Já no ano de 2016, o processo 

desenvolvido para a elaboração do Plano de Ação 2017 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. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ações e Resultados – Exercício 2016 
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2.1 Principais ações realizadas  

 

Quadro I - Objetivos traçados e principais ações realizadas 

CAMPUS: Viamão 

OBJETIVOS TRAÇADOS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Fortalecer a governança, visando a melhor 

organização e funcionamento 

administrativo do IFRS. 

- Locação da Infraestrutura (Imóvel) 

- Locação de máquinas e equipamentos 

(Copiadoras e etc..) 

- Contratação de serviço de limpeza 

- Contratação de transporte 

- Seguro da Viatura 

- Serviços de correio 

- Fornecimento de energia elétrica 

- Fornecimento de serviço abastecimento 

de água 

- Manutenção de veículos 

- Manutenção de imóveis 

- Suporte de TI 

- Serviço de telefonia 

- Publicações Diário Oficial 

- Serviço de abastecimento de combustível 

veicular 

- Promover a participação em reuniões 

 

Viabilizar a elaboração das políticas de 

gestão de pessoas para aprovação junto 

às instâncias superiores. 

- Contratar estagiários de nível técnico e 

superior 

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. 

- Alocar os recursos planejados para os 

programas de capacitação dos servidores 

 

Aprimorar o gerenciamento logístico para 

atendimento das demandas do IFRS 

previstas no PDI e Planos de Ação. 

- Manutenção do SIGAA 

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. 

- Alocar os recursos orçamentários e 

financeiros para a compra de Material de 

consumo 

- Aquisição de equipamentos de 

informática 

- Aquisição de equipamentos para 

escritório 
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- Aquisição de mobiliário 

 

 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

Planejar e coordenar a implantação dos 

campi novos do IFRS. 

- Solicitar e acompanhar a nomeação de 

servidores para o campus 

- Apoiar a consolidação do Campus 

Viamão e o fortalecimento da oferta de 

ensino dentro dos eixos 

- Fomentar o empreendedorismo dos 

alunos do campus e desenvolver o Núcleo 

de Ações Empreendedoras 

Implantar um sistema para a elaboração e 

acompanhamento do Planejamento 

Estratégico e Planos de Ação. 

 

- Apoiar a PRODI a implantar um sistema 

para a elaboração e acompanhamento do 

planejamento estratégico e plano de ação 

Consolidar o processo de planejamento e 

acompanhamento dos planos 

institucionais. 

- Acompanhar e auxiliar a elaboração dos 

Relatórios de Desenvolvimento 

Institucional dos novos cursos 

- Fomentar a inserção do Campus Viamão 

na promoção do processo de 

desenvolvimento regional do município 

 

Modernizar a infraestrutura física e 

tecnológica do IFRS 

- Apoiar e acompanhar o processo de 

desenvolvimento da infraestrutura física e 

tecnológica do campus 

Consolidar a estrutura administrativa do 

IFRS. 

 

Elaborar um repositório de informações 

estratégicas para o IFRS. 

 

 

ENSINO 

 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos 

em todos os níveis e modalidades da EPT 

- Manter os cursos técnicos e superiores 

- Adquirir materiais pedagógicos para o 

desenvolvimento de aulas dos 

componentes curriculares das áreas de 

gestão e negócios e meio ambiente 

- Montar acervo bibliográfico 

- Implantar o laboratório de apoio didático 

- Propor ações que promovam o acesso e 

a permanência dos estudantes 

- Lançar edital de projetos de ensino 

- Participação em eventos temáticos 

relacionados aos eixos/cursos 
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- Organizar um calendário de eventos 

relacionados às temáticas pedagógicas 

abordadas nos cursos 

- Criação dos PPC para cursos 2018 

- Implantar os cursos técnicos e superiores 

- Semanas Acadêmicas 

- Formaturas 

- Serviços Gráficos e Editoriais 

- Contratação de palestras/empresas para 

serviços em eventos do campus 

- Fornecer carteiras de identificação para 

alunos e servidores 

- Assinatura de periódicos 

Consolidar a Política de Assistência 

Estudantil do IFRS 

- Seguro de alunos 

- Implementação e manutenção da sala de 

convivência dos alunos 

 

Criar Observatório da evasão e retenção 

discente no IFRS 

-Dar continuidade ao zelo pelo 

cumprimento aos princípios e objetivos da 

Política de Assistência Estudantil 

(Resolução nº 086, de 03 de dezembro de 

2013). 

 

 

 

EXTENSÃO 

 

Desenvolver as políticas de comunicação 

do IFRS. 

- Elaborar materiais gráficos e de 

divulgação 

 

Intermediar estágios e empregos. 

- Acompanhar os estágios obrigatórios e 

não obrigatórios. 

 

Realizar o acompanhamento de egressos. 

- Ampliar estratégias de acompanhamento 

de egressos. 

 

Promover a integração entre a instituição 

e a sociedade. 

- Estruturar espaços para realização de 

ações de extensão e eventos. 

 

Estimular ações que visam o 

desenvolvimento local e regional. 

- Auxiliar a realização e participação em 

eventos Científicos 

- Executar o edital 2017 para Bolsas de 

Projetos de Extensão 

- Executar o edital 2017 de Apoio 

Institucional à Extensão 
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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 

- Realizar ações de formação científica 

voltadas aos bolsistas do Campus Viamão 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa 

aplicada focada nas linhas de atuação dos 

campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

- Executar o edital 2017 para Bolsas de 

Iniciação Científica e/ou Tecnológica do 

IFRS 

- Realizar e fomentar a mostra científica do 

Campus Viamão 

 

 

Fomentar a consolidação da Inovação 

Tecnológica, mediante parcerias efetivas 

e concretas com a iniciativa pública e 

privada 

- Executar o edital 2017 de Apoio 

Institucional à Produção Científica e/ou 

Tecnológica (AIPCT) 

 

Incentivar a ampliação da produção 

científica e tecnológica dos grupos de 

pesquisa, tendo como parâmetro os 

indexadores definidos pela CAPES 

- Auxiliar a realização e participação em 

eventos Científicos 
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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 

subsequentes ao ensino médio em 

administração, meio ambiente, 

cooperativismo e serviços públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desenvolvimento do programa de 

assistência estudantil 

 

 

 

 

  

 

-Constituição de acervo bibliográfico do 

campus 

 

 

 

 

-Alteração do PPC do curso técnico 

concomitante ao ensino médio 

promovendo a ampliação da duração do 

mesmo de três para quatro semestres. 

Realização de processo seletivo em 2017/I 

com a oferta de 36 vagas para o curso 

Técnico em Meio Ambiente concomitante 

ao ensino médio e conclusão das 

atividades acadêmicas relacionadas a 

turma 2016/I, com a formatura de 12 

alunos. 

 

-Realização de processo seletivo no 

primeiro semestre de 2017 com a oferta de 

36 vagas para o curso técnico em 

administração subsequente ao ensino 

médio, 36 vagas para o curso técnico em 

cooperativismo subsequente ao ensino 

médio e 36 vagas para o curso técnico em 

meio ambiente subsequente a ensino 

médio. Em 2017/II, foi realizado novo 

processo seletivo, com a oferta de mais 36 

vagas para o curso técnico em 

administração e 36 vagas para o curso 

técnico em serviços públicos, na 

modalidade subsequente ao ensino médio. 

Foram mantidas as atividades acadêmicas 

relacionadas aos cursos da modalidade 

subsequente ao ensino médio ofertados no 

ano de 2016. 

 

-Foram pagos 400 benefícios a 258 alunos 

ao longo do ano de 2017, sendo 204 

alunos beneficiados no primeiro semestre 

e 196 alunos no segundo semestre, 

atingindo um investimento total de 

R$345.042,88 no ano, com R$342.142,88 

destinado a auxílio permanência e 

R$2.900,00 à auxílio moradia. 
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-Constituição de laboratório de informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Constituição de laboratório de ciências da 

natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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, será executado ainda neste 

ano. Ao longo deste período recebemos 

doações de 235 título e 322 exemplares, 

fazendo com que o acervo bibliográfico do 

campus atualmente tenha 787 títulos com 

um total de 1585 exemplares. Ainda assim, 

a bibliografia básica que deveria compor o 

acervo do Campus Viamão está 

incompleta e este fato deve-se também às 

restrições orçamentárias e financeiras 

impostas pelo Governo Federal nos anos 

de 2016 e 2017. 

 

-Constituição do segundo laboratório de 

informática do Campus Viamão composto 

por 20 maquinas AMD X2 550 com 4 giga 

de memória ram e Windows 7, que estará 

disponível a comunidade acadêmica do 

campus a partir do primeiro semestre de 

2018. A constituição deste laboratório 

conta com ação de colaboração 

empreendida entre o Campus Viamão do 

IFRS e o Executivo Municipal de Viamão 

que disponibilizou mão de obra para a 

instalação do referido laboratório através 

de sua secretaria de educação.  

-O laboratório de ciências da natureza 

constituído em 2016 a partir da cedência 

ao Campus Viamão de um caminhão com 

laboratório móvel de padrão ETEC cedido 

pela Reitoria do IFRS foi utilizado ao longo 

de 2017 em parceria com o Campus Porto 

Alegre, que inclusive disponibilizou sua 

dependência para usou da comunidade 

acadêmica de Viamão. Como a utilização 

deste modelo de laboratório oferece 

limitações para o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas, e 

implementaremos o ensino médio 

integrado no próximo ano, foi realizado a 

aquisição dos seguintes equipamentos 
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-Participação no II Salão de Pesquisa, 

Extensão e Ensino do IFRS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Realização de visitas técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Realização da II Mostra de Pesquisa, 

Ensino e Extensão do IFRS-Campus 

Viamão: Incluir para Transformar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para a instalação permanente de um 

laboratório de ciências da natureza no 

Campus Viamão no ano de 2018: 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 neste 

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 amplia-se para 21, com a 

participação 21 alunos bolsistas, 

acompanhados de 14 orientadores (03 

técnicos e 09 docentes) proponentes de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão 

do Campus Viamão. 

 

-Foram realizadas 25 visitas técnicas ao 

longo de 2017. Destas visitas técnicas, 06 

foram dirigidas aos cursos de nível 

superior sendo 05 para o Curso Superior 

em Gestão Ambiental e 01 para o Curso 

Superior em Processos Gerenciais. Aos 

cursos de nível técnico e formação inicial 

foram direcionadas 15 visitas técnicas, 

distribuídas da seguinte forma: 08 para o 

Curso Técnico em Meio Ambiente, 02 para 

o Curso Técnico em Cooperativismo, 02 

para o Curso Técnico em Administração, 

01 para o Curso Técnico em Serviços 

Públicos e 02 para o Curso de Formação 

Inicial Mulheres Mil.   Entre as visitas 

técnicas, ainda foram realizadas 04 

atividades envolvendo a comunidade 

indígena Mbya Guarani da Tekoá Jata`ity 

(aldeia do Cantagalo no município de 

Viamão). 
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-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Locação do imóvel para instalação do 

campus 

 

 

 

-Foram apresentados 072 trabalhos 

envolvendo aproximadamente 400 alunos 

e orientadores, com participantes oriundos 

dos Campus Viamão, Alvorada, Canoas e 

Porto Alegre do IFRS, da   Escola Técnica 

Agrícola do Estado - ETA, Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Rui Barbosa, 

Escola Estadual Técnica em Saúde do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre e de  

05 instituições de ensino do município de 

Viamão (E.M.E.F Zeferino Lopes de 

Castro, E.M.E.F São Jorge, E.M.E.F Santa 

Isabel, E.M.E.F. Jerônimo Porto, E.M.E.F. 

Frei Pacífico). 

 

 

-Está previsto para o mês de fevereiro de 

2018 a cerimônia de formatura de 25 

formandos do curso técnico subsequente 

de Administração da turma 2016/II, de 10 

formandos do curso técnico subsequente 

em Cooperativismo da turma 2017/I e de 

12 formandos dos cursos técnicos 

concomitantes em meio ambiente da turma 

2016/II.  

 

 

 

- Ao longo do ano de 2017 cinquenta 

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 com um total de 1498 horas de 

cursos ofertadas. O campus tem 

atualmente 04 docentes em afastamento 

integral para realização de doutorado e 

outros dois docentes que utilizaram horário 

especial de estudante com a mesma 

finalidade. Tivemos ao longo do ano, 02 

servidores com horário especial para 

estudantes em cursos de graduação a 

distância, 02 em cursos de graduação 

presencial, 03 em cursos de pós-

graduação em nível de especialização e 01 

em nível de mestrado. 

 



12 

 

-Em complementação a aquisição de 

mobiliário realizado em 2014, 2015 e 2016 

foi gasto R$7.920,00 para aquisição de 40 

cadeiras universitárias para atender a 

ampliação do número de alunos 

ingressantes no Campus Viamão. 

 

 

 

 

 

-Foi empenhado o valor de R$564.208,02 

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. 

 

 

 

 

2.3 Justificativas para a não execução de ações planejadas 

      

     A criação de cursos ETEC, prevista no Plano de Ação de 2017, não pôde ser 

concretizada em decorrência da mudança da política do Governo Federal voltada às 

atividades em educação à distância e da consequente redução de recursos orçamentários 

e financeiros para este fim. 

     No Plano de Ação 2017, na área de pesquisa, entre as ações propostas, havia previsão 

de recursos para o pagamento de direitos autorais, no entanto como não houve 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 aquisição de 

equipamentos de som, vídeo e fotografia. 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.  

     Ainda entre as ações propostas encontram-se os itens relativos à contratação de 

serviços técnicos profissionais, de Web torpedos e assinaturas de periódicos, que por não 

se serem utilizadas pelo campus no ano de 2017, também foram canceladas. 

      

 

2.4 Alterações no planejamento 

      

     A principal alteração promovida no Plano de Ação 2017 está relacionada ao atraso na 

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

definitiva do Campus Viamão. Esta ação foi executada parcialmente, 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 
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Viamão em promover obras para abertura de ruas, ainda não realizadas, mas com previsão 

para o início de 2018. 

     Ainda em decorrência da movimentação de servidores para a complementação da 

equipe funcional do Campus, e consequentemente da necessidade de preparação dos 

mesmos para a realização de tarefas de natureza administrativa, tais como as de pregoeiro 

para atuação em processos de compras, esta unidade dependeu de outras unidades do 

IFRS, enfrentando atrasos que provocaram alterações nas previsões originais na execução 

do Plano de Ação 2017. 

 

      

2.5 Aprendizados adquiridos e superações conquistadas 

 

     No ano de 2016, quando da elaboração do Plano de Ação para 2017, desenvolveu-se 

um processo 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 a experiência desenvolvida no período anterior, mas tomando-a como 

ponto de partida. 

     A política de assistência ao educando do IFRS demonstrou-se extremamente adequada 

no sentido de garantir o acesso, a permanência e o êxito do público alvo instituição. Foram 

repassados R$345.042,88 através de 400 benefícios a 258 alunos em 2017, 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, 

consumo de agua e manutenção de área externa, acabou por gerar uma significativa 

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

dos demais Campi do IFRS com áreas próprias.  

     Destaca-se ainda a necessidade de acompanhamento permanente do Plano de Ação 

do Campus como forma de viabilização plena do planejamento previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

2.6 Quantitativos de execução das ações planejadas 

 

Quadro III – Quantitativos da execução das ações planejadas 

CAMPUS: 

ÁREAS 
Nº 

TOTAL 

CONCLUÍDA

S 

INICIADA

S 

ATRASADA

S 

CANCELADA

S 
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(Ações 

Planejad

as) 

(Postergada 

para 2018) 

Administraçã

o 

25 22 - 01 02 

Desenvolvime

nto 

Institucional 

07 07 - - - 

Ensino 22 17 - 02 03 

Extensão 07 07 - - - 

Pesquisa 06 05 - - 01 

 

 

2.7 Impactos gerados pela redução do orçamento 

Quadro IV – Impactos da Redução de Orçamento 

Ano PA / 

Exercício 

Ação Valor do 

Corte 

Impacto (indicadores quantitativos ou 

qualitativos) 

 2017 Montar acervo 

bibliográfico  

 40.000,00  - Quando da elaboração do Plano de 

Ação 2017, o valor necessário para a 

complementação do acervo bibliográfico 

(518 títulos e 1514 exemplares) era de 

R$148.002,08, no entanto em virtude da 

redução orçamentária promovido pelo 

MEC e MPOG para o OGU no exercício 

de 2017; restringiu-se a R$40.000,00, 

mas que em função de novos cortes 

orçamentários não foi executado, 

gerando prejuízo no processo de ensino 

aprendizagem para 450 alunos no ano 

de 2017 e 560 em 2018. 

 2017 Criação de cursos Etec  1.000,00  - O valor previsto inicialmente não seria 

suficiente para a criação de cursos Etec, 

mas em virtude das mudanças na 

política educacional para a área 

promovidas pelo Governo Federal, nem 

este valor foi executado, gerando a 

impossibilidade de criação de 02 turmas 

de cursos técnicos nas áreas de meio 

ambiente e administração visando o 

atendimento de 40 alunos.  
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3. Conclusão 

 

 

     As restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal ao sistema de educação 

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

mudanças constitucionais, provocadoras de graves alterações nas políticas públicas 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 de 2017 provocaram uma 

execução financeira mais lenta ao longo do ano, e limitações severas na execução do 

Plano de Ação 2017 do Campus Viamão, como pôde ser vislumbrado ao longo deste 

relatório. Como forma de exemplificação, podemos citar as ações relacionadas à aquisição 

de componentes para a complementação do acervo bibliográfico do Campus, que no 

primeiro semestre de 2018 passará a ofertar dois novos cursos de ensino médio integrado, 

e mais duas novas turmas de cursos superiores, sem ainda ter seu acervo bibliográfico 

completo. 

     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, foram 

executadas plenamente. 

     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$345.042,88 através de 400 benefícios a 258 alunos em 2017, 

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 2017 do Campus Viamão, 

a realização de um conjunto de atividades para a promoção da 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, com destaque para a Prefeitura Municipal de 

Viamão, escolas públicas estaduais e municipais sediadas no município e representações 

dos assentados da reforma agrária Filhos de Sepé.  
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