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1 INTRODUÇÃO1 

 

O Campus Osório oferece atualmente dois cursos técnicos integrados ao ensino médio, três 

cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, quatro cursos superiores e uma pós-graduação. 

Conta com cerca de 900 estudantes nos turnos da manhã, tarde e noite, oriundos de diversos 

municípios da região, entre os quais, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Maquiné, Santo Antônio 

da Patrulha e Cidreira. 

 

A instituição tem atuado com grande empenho para proporcionar aos estudantes, além das aulas, 

a participação em atividades extracurriculares, das áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão que 

contribuem para o desenvolvimento social da comunidade na qual o Campus está inserido. 

 

É promovendo a educação científica, tecnológica e humanística de qualidade, visando à formação 

de cidadãos críticos, conscientes e atuantes, competentes técnica e eticamente, comprometidos 

efetivamente com as transformações sociais, políticas, culturais e ambientais, que o Campus 

Osório transforma vidas há oito anos na região. 

 

 

1.1 Ensino Para Ampliar Conhecimentos 

 

A qualidade do ensino ofertado pelo Campus Osório é sua marca registrada. A trajetória 

acadêmica dos estudantes é ampla, indo muito além dos conteúdos de sala de aula. O objetivo é 

formar cidadãos críticos, conscientes e atuantes, competentes técnica e eticamente. Essa cultura 

de tornar os alunos protagonistas de suas próprias histórias faz com que jovens, criem ações 

transformadoras. 

Alunos do Campus ofertaram curso de Braille Básico para ensinar a utilizar a reglete e a punção - 

instrumentos usados para a escrita manual do alfabeto, números e pequenos textos em Braille. O 

primeiro estudante cego do campus, fez da sua condição uma oportunidade de compartilhar seus 

conhecimentos. O curso, pioneiro no IFRS por ser ministrado apenas por estudantes, tinha um 

objetivo maior do que a aprendizagem do Braille: buscava sensibilizar as pessoas quanto às 

necessidades de mobilidade e inclusão. 

 

 

1.2 Pesquisa Destaque Nacional e Internacional 

Diversos trabalhos de pesquisa do Campus Osório foram premiados em eventos científicos do 

país e de instituições internacionais. O mais recente destaque foi da estudante do 4º ano do curso 

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, que recebeu, no final de outubro de 2018, 

o Prêmio Jovem Cientista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 

 

                                                
1 Texto de Gabriela Morél e Vitória Pimentel 
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O protótipo de plástico biodegradável para armazenar mudas de plantas, utilizando a casca do 

maracujá, que representa 70% do total do fruto. A inovação reduz a poluição causada pelos sacos 

plásticos convencionais, se decompõe em 20 dias e não precisa ser retirada no momento do 

plantio. Seria uma forma de reduzir consideravelmente o consumo dos tradicionais saquinhos 

plásticos pretos, utilizados em grande escala pelos agricultores e floriculturas. 

 

Sua pesquisa também foi premiada na Intel ISEF (2017), na Genius Olympiad (2018) e na 

Mostratec (2018). O trabalho foi orientado pela Diretora de Pesquisa e Inovação do Campus 

Osório, professora da área de alimentos, que já representou a instituição em 7 edições de eventos 

no exterior, sendo premiados em todas as participações. 

 

 

1.3 Extensão e Transformação da Comunidade 

Todo o conhecimento produzido dentro da instituição pelas áreas do Ensino e da Pesquisa precisa 

ser difundido, socializado e democratizado, a fim de apontar ações transformadoras para a 

sociedade. É esse, basicamente, o importante papel desenvolvido pela Extensão. No Campus 

Osório, diversas atividades abertas à participação da comunidade são realizadas ao longo do ano 

pela área da extensão, articulando teoria e prática e produzindo novos saberes. 

 

São oficinas, palestras, cursos e eventos que abordam temas do cotidiano ou de interesse geral 

das áreas dos cursos, promovendo o debate, a atualização e o aperfeiçoamento. Entre as 

temáticas mais recorrentes estão as relacionadas aos princípios e diretrizes norteadores da 

Política de Ações Afirmativas do IFRS, colocados em prática pela Assessoria de Ações Inclusivas.  

 

Nos campi, são os núcleos Napne, Neabi e Nepgs os responsáveis por promover ou apoiar essas 

ações voltadas ao atendimento das legislações vigentes para promover o respeito à diversidade 

socioeconômica, cultural, étnico-racial, de gênero, de necessidades específicas e para a defesa 

dos direitos humanos. 

 

Entre as ações de mais destaque estão as oficinas de Libras, que desde 2013 já atenderam cerca 

de 200 pessoas interessadas em aprender a 2ª língua oficial do Brasil e o programa Vivenciando 

Educação Inclusiva, que busca fortalecer o pensamento crítico, o entendimento e a aceitação 

acerca das pessoas com necessidades educacionais específicas, transmitindo noções de 

cidadania, identidade, respeito e aceitação. 

 

O voluntariado também já foi incentivado por meio da extensão com o projeto Trabalho Voluntário 

como estratégia para o desenvolvimento de competências e a formação de vínculos, realizado em 

2015. Nos relatos os bolsistas do projeto, dizem que: “a experiência foi a prova de que sempre é 

possível ajudar”; “Vi que ações simples, muito fáceis de serem realizadas, fazem toda a diferença 

para quem as recebe”. 

 

A participação em eventos culturais também é estimulada e, nessas oportunidades, o projeto 

Música no IFRS - Campus Osório se sobressai, apresentando a Banda, o Coro Jovem e o Grupo 

Instrumental como uma referência quando o assunto é extensão. 

  



5 

 

 

2 AÇÕES E RESULTADOS – EXERCÍCIO 2018 

 

2.1 Principais Ações Realizadas 

 

No Quadro I estão apresentadas as principais ações realizadas pelas diretorias e coordenadorias 

do Campus Osório, de acordo com os objetivos traçados pelas pró-Reitorias do IFRS. 

 

2.1.1 Quadro I - Objetivos traçados e principais ações realizadas 

 

CAMPUS:OSÓRIO 

OBJETIVOS TRAÇADOS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

ENSINO 

Fortalecer e consolidar a oferta de 

cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT - Superior 

- Aquisição de acervo bibliográfico para todos os cursos do Campus. 

-Fortalecer as ações de ensino voltadas ao nível superior, ofertando 

atendimento especializado aos alunos desse nível. 

- Fortalecer a formação dos alunos, através do incentivo a palestras, 

cursos e semanas acadêmicas. 

Fortalecer e consolidar a oferta de 

cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT - Ensino Técnico 

e Educação Profissional 

- Oferta de curso FIC em convênio e/ou com parcerias públicas 

- Aquisição de acervo bibliográfico para todos os cursos do Campus. 

Consolidar a Política de Assistência 

Estudantil do IFRS 

- Manter o PIBEN (1,5%), conforme resolução 22/2015. 

- Viabilizar a Assistência Estudantil dos cursos EAD. 

- Qualificar a distribuição da merenda escolar para alunos dos cursos 

de nível médio. 

- Fortalecer as ações universais da assistência estudantil, 

desenvolvendo ações bimestrais nos diferentes níveis de ensino. 

- Manter o Programa de Monitoria Acadêmica. 

Consolidar o Processo de Ingresso 

discente do IFRS 

- Elaborar um cronograma para revisão dos PPCs dos cursos ofertados 

pelo Campus. 

- Manter e acompanhar a política de auxílio e permanência de 

estudantes. 

Criar Observatório da evasão e 

retenção discente no IFRS 

- Implementar ações de enfrentamento à evasão. 

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 

- Elaborar e divulgar edital de fomento interno para utilização de 

recursos  em eventos de pesquisa com apresentação de trabalhos (IN 

08 e 09 PROPI para Servidor e Discente). 

- Consolidar a oferta de curso de Pós-Graduação (Especialização). 

Incentivar o desenvolvimento de 

pesquisa aplicada focada nas linhas 

de atuação dos campi, associada à 

- Manter o PROBICT (1,5%), conforme resolução 32/2015. 

- Manter o AIPCT (1%), conforme resolução 32/2015. 

- Incentivar a divulgação dos projetos de Pesquisa desenvolvidos no 



6 

demanda e pertinência regional Campus, por meio da colaboração na organização da MOEXP. 

- Incentivar a produção de Projetos de pesquisa. 

- Fomentar a participação de servidores em eventos no país e no 

exterior. 

- Fomentar a participação de alunos em eventos no país e no exterior. 

Fomentar a consolidação da Inovação 

Tecnológica, mediante parcerias 

efetivas e concretas com a iniciativa 

pública e privada 

- Não foram estabelecidas propostas. 

Fomentar propostas integradas entre 

os campi do IFRS na pesquisa, pós-

graduação e inovação 

- Não foram estabelecidas propostas. 

Coordenar o processo de elaboração, 

implementação e aprovação de 

propostas de Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu e Cursos de 

Especialização Lato Sensu em 

consonância com as políticas 

nacionais de pós-graduação 

- Não foram estabelecidas propostas. 

Ampliar a captação de fomento 

externo para a pesquisa, pós-

graduação e inovação 

- Não foram estabelecidas propostas. 

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 

- Estabelecer convênios entre a comunidade externa e a Instituição. 

Incentivar a ampliação da produção 

científica e tecnológica dos grupos de 

pesquisa, tendo como parâmetro os 

indexadores definidos pela CAPES 

- Não foram estabelecidas propostas. 

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.  

- Promover a participação de servidores em  edital interno para bolsas 

de extensão. 

- Promover a participação de servidores em edital interno para custear 

as ações de extensão. 

- Potencializar a participação de estudantes voluntários nos Projetos e 

Programas de Extensão. 

- Realizar eventos culturais com a comunidade interna e externa. 

Desenvolver as políticas de 

comunicação do IFRS. 

- Divulgar as ações de extensão desenvolvidas no Campus. 

Gerenciar o fluxo de informações 

externas e internas da Reitoria e dos 

campi do instituto. 

- Não foram estabelecidas propostas. 

Intermediar estágios e empregos. - Não foram estabelecidas propostas. 

Realizar o acompanhamento de 

egressos. 

- Não foram estabelecidas propostas. 

Qualificar servidores, discentes e 

membros da sociedade. 

- Fomentar ações do NAPNE;  

- Fomentar a participação de servidores em eventos no país e no 

exterior 

- Fomentar a participação de alunos em eventos no país e no exterior 
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- Aderir aos editais de fomento interno para participação em eventos de 

extensão e apresentação de trabalhos das ações  realizadas na 

Extensão. 

 

Promover a integração entre a 

instituição e a sociedade. 

- Organizar Moexp. 

- Ampliar o número de cursos e programas de extensão visando a 

qualificação da comunidade externa. 

- Fomentar maior número de ações do NEABI frente a comunidade 

externa 

- Fomentar maior número de ações do NEPGES frente a comunidade 

externa. 

- Participar dos Jogos do IFRS. 

Estimular ações que visam o 

desenvolvimento local e regional. 

- Manter o PIBEX (1,5%), conforme resolução 18/2015. 

- Articular com as demais direções a revisão dos PPCs de cursos, de 

modo a ampliar a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

- Manter o PAIEX (1%), conforme resolução 21/2015. 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com 

instituições públicas, privadas e 

demais órgãos da sociedade civil. 

- Estabelecer convênios entre a comunidade externa e a Instituição. 

Promover a internacionalização do 

IFRS 

- Não foram estabelecidas propostas. 

ADMINISTRAÇÃO 

Fortalecer a governança, visando a 

melhor organização e funcionamento 

administrativo do IFRS. 

- Manter a oferta de estagiários, conforme disponibilidade orçamentária 

e financeira. 

- Viabilizar transporte para viagens técnicas, seminários, jogos e 

eventos. 

- Viabilizar a participação de colaboradores eventuais em eventos, 

seminários,aulas inaugurais. 

Aprimorar a gestão do patrimônio 

imobiliário do IFRS. 

- Realizar a manutenção e conservação das instalações do Campus. 

- Realizar a manutenção e conservação dos equipamentos e máquinas 

do Campus. 

- Viabilizar a pavimentação do Campus. 

- Viabilizar adequação de espaço para arquivo administrativo 

- Viabilizar aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos diversos  

para os  setores do Campus. 

- Executar melhoria das instalações do Campus. (Plano de prevenção 

Incêndios) 

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. 

- Manter a oferta de estagiários, conforme disponibilidade orçamentária 

e financeira. 

- Viabilizar transporte para viagens técnicas, seminários, jogos e 

eventos. 

- Viabilizar a participação de colaboradores eventuais em eventos, 

seminários,aulas inaugurais. 

Viabilizar a elaboração das políticas 

de gestão de pessoas para aprovação 

junto às instâncias superiores. 

- Não foram estabelecidas propostas. 

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 

- Promover capacitações gerais e específicas dos servidores conforme 

resolução 114/2014. 

- Manter bolsas de qualificação dos servidores conforme resolução 

114/2014. 
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interesses institucionais. 

Aprimorar o gerenciamento logístico 

para atendimento das demandas do 

IFRS previstas no PDI e Planos de 

Ação. 

-  Otimizar a distribuição de merenda escolar para os alunos 

- Realizar aquisição de mobiliário para os diversos setores do Campus. 

- Aquisição de equipamento para curso em implementação. 

- Aquisição de equipamento para qualificação dos cursos. 

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. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Vigilância. 

- Conservação de Veículos. 

- Viabilizar a participação de servidores em reuniões, convocações e 

missão à serviço. 

- Viabilizar contratação de serviços terceirizados em caráter 

emergenciais. 

- Viabilizar licitações para aquisições de materiais de consumo  para 

todos os setores do Campus – Material de Expediente. 

- Viabilizar licitações para aquisições de materiais de consumo  para 

todos os setores do Campus – Material de Processamento de Dados. 

- Viabilizar licitações para aquisições de materiais de consumo  para 

todos os setores do Campus. 

-  Viabilizar publicações de Atos (Diário Oficial da União). 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Limpeza. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Correios. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Seguro dos 

Alunos/Veiculos. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Copiadoras. 

-  Viabilizar a concessão de espaço para serviço de reprografia. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Aluguel Ginásio 

Esportivo. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Abastecimento de 

Energia Elétrica. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Abastecimento de Água. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Telecomunicação. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Combustíveis. 

- Manter contratos de serviços terceirizados. - Manutenção de Veículos. 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Planejar e coordenar a implantação 

dos campi novos do IFRS. 

- Não foram estabelecidas propostas. 

Modernizar a infraestrutura física e 

tecnológica do IFRS. 

- Assessorar na elaboração do PDTI 2018-2019. 

Implantar um sistema para a 

elaboração e acompanhamento do 

Planejamento Estratégico e Planos de 

Ação. 

- Auxiliar prospecção e justificativa para novos cursos. 

Implantar um Sistema Integrado de 

Gestão (ERP). 

- Não foram estabelecidas propostas. 

Consolidar a estrutura administrativa 

do IFRS. 

- Auxiliar na organização e revisão dos diversos regimentos do 

Campus. 

Consolidar o processo de 

planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais. 

- Acompanhar a execução do Plano de Ação. 

- Coordenar a elaboração do Plano de Ação. 

- Coordenar a elaboração do Relatório Anual (RAR). 

- Acompanhar/ auxiliar na execução do PA, PDI e PDTI. 

Elaborar um repositório de 

informações estratégicas para o IFRS. 

- Não foram estabelecidas propostas. 
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2.2 Principais Resultados Alcançados 

No Quadro II estão apresentados os principais resultados das ações realizadas pelas diretorias e 

coordenadorias, de acordo com os objetivos traçados no Plano de Ação 2018 do Campus Osório. 

 

2.2.1 Quadro II – Principais resultados alcançados no período 

CAMPUS:OSÓRIO 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

1. Planejamento dos espaços a serem 

ocupados com as atividades de ensino; 

1.1. Realização de licitação de projetos 

de obras para ampliação da 

infraestrutura. 

1.2. Execução de projetos de obras 

para ampliação da infraestrutura, 

conforme disponibilidade orçamentária 

e financeira: 

- Pavimentação de 4.800m2 do 

Campus. 

- Reforma do Bloco “C” 

disponibilizando: 

- duas (2) salas de aula; 

- um (1) laboratório de  letras; e 

- um (1) laboratório de 

matemática. 

- Adequação do laboratório de 

panificação.  

 

2. Avaliação da oferta dos FIC em convênio 

com parcerias públicas; 

2.1. Realização de convênio entre a 

comunidade externa e a Instituição; 

2.2. Oferta de vinte e cinco (25) vaga 

em curso de formação inicial, para 

alunos matriculados no EJA de escola 

estadual.  

 

 3. Manutenção dos contratos de serviços 

terceirizados vigentes; 

3.1.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Vigilância 

3.2.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Limpeza 

3.3.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Copiadoras 

3.4.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Aluguel Ginásio 

Esportivo 

3.5.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Abastecimento de 

Energia Elétrica 

1. Valores Executados nos Editais Ensino, Pesquisa e 

extensão: 

1.1.Assistência Estudantil R$ 409.198,79; 

1.2.Bolsa Monitoria R$ 1.600,00; 

1.3Auxílio Aluno Extensão R$ 1.236,80; 

1.4.Bolsa PROPPI Aluno R$ 16.005,45; 

1.5.Bolsa Extensão Aluno R$ 22.200,00; 

1.6.Bolsa Alunos Apoio - Projetos R$ 9.600,00; 

1.7.Bolsa Ensino R$ 27.700,00; 

1.8.Olimpíada Matemática R$ 3.600,00; 

1.9.PAIEX (Rubrica 33902001) R$ 15.202,20; 

1.10.PAIEX (Rubrica 44902001) R$ 3.034,80; 

1.11.AIPCT (Rubrica 33902001) R$ 12.400,00; 

1.12.AIPCT (Rubrica 44902001) R$ 7.595,00; 

 

2. Serviços de apoio ao ensino: 

2.1.Técnicos Intérpretes em LIBRAS R$ 

266.375,48; 

2.2.Transporte e viagens p/ visitas técnicas, 

mostras, jogos R$ 14.1337,20; 

2.3.Aquisição de livros R$ 2.157,12; 

2.4.Ginásio Esportivo R$ 34.096,00; 

2.5.Merenda R$ 137.340,00; 

2.6.Copeiragem R$ 28.500,00; 

2.7.Copiadoras R$ 50.005,20; 

2.8.Seguro Alunos R$ 389,05; 

 

3. Manutenção e serviços do Campus: 

3.1.Vigilância R$ 239.866,52; 

3.2.Limpeza R$ 275.385,18; 

3.2.1. Desratização e desinsetização R$ 

3.042,00 

3.2.2. Fossa/esgoto R$ 5.500,00; 

3.4.Abastecimento de Energia Elétrica R$ 

204.047,68; 

3.5.Abastecimento de Água R$ 35.737,61; 

3.6.Telecomunicações R$ 10.341,75; 

3.7.Combustíveis R$ 13.051,60; 

3.8.Manutenção de Veículos R$ 2.625,34; 

3.9.Conservação dos Veículos R$ 2.500,87; 

3.10.Material de expediente R$ 19.490,90; 

3.11.Material processamento de dados R$ 

3.232,32; 
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3.6.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Abastecimento de Água 

3.7.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Telecomunicação 

3.8.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Combustíveis 

3.9.Manter contratos de serviços 

terceirizados. - Manutenção de 

Veículos 

3.10.Viabilizar a conservação dos 

Veículos. (Aquisição de peças) 

 

 

4. Realização das capacitações gerais e 

específicas dos servidores conforme resolução 

114/2014 e disponibilidade orçamentária. 

4.1. Incentivo a qualificação de 

servidores, através do apoio à 

organização de formações 

pedagógicas. 

4.2.Realização de atividades 

integradoras entre alunos e servidores; 

4.3. Integração entre os setores 

vinculados ao Ensino, implementando 

reuniões bimestrais com os servidores 

vinculados ao ensino; 

 

5. Manutenção das bolsas de qualificação dos 

servidores conforme resolução 114/2014 e 

disponibilidade orçamentária. 

 

6. Realização das licitações para aquisições de 

materiais de consumo  para todos os setores 

do Campus, conforme disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

6.1. Aquisição de acervo bibliográfico; 

 

7. Realização das licitações para aquisições de 

materiais permanente  para todos os setores do 

Campus Osório, conforme disponibilidade 

orçamentária e financeira. 

 

8. Fortalecimento das ações universais da 

assistência estudantil, desenvolvendo ações 

bimestrais nos diferentes níveis de ensino; 

8.1. Manutenção do PIBEN (1,5%), 

conforme resolução 22/2015; 

8.2.Manutenção do PIBEX (1,5%), 

conforme resolução 18/2015; 

8.3. Manutenção do PAIEX (1%), 

conforme resolução 21/2015; 

8.4.Participação nos Jogos do IFRS 4ª 

Edição; 

8.5. Manutenção do acompanhamento 

3.12. Material de consumo R$ 65.857,52; 

3.13. DOU Imprensa nacional R$ 15.900,00; 

3.14. Manutenção predial R$ 18.148,32; 

3.15. Correios R$ 1.735,10; 

 

4.Diárias: 

4.1.Capacitações: 

4.1.2.Treinamento  R$ 15.256,79; 

4.1.3.Encontro/Seminário R$ 9.171,70; 

4.4.3.Congressos R$ 2.569,64; 

4.2.Convocações e serviços: 

4.2.1. Convocações R$ 18.375,66; 

4.2.2. A Serviço R$ 9.654,08; 
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da política de auxílio e permanência de 

estudantes; 

8.6.Manutenção do Programa de 

Monitoria Acadêmica; 

8.7.Promoção eventos culturais com a 

comunidade interna e externa; 

8.8.Promoção da participação de 

servidores em  edital interno para 

bolsas de extensão; 

8.9. Promoção a participação de 

servidores em edital interno para 

custear as ações de extensão; 

8.10. Promoção da participação de 

estudantes voluntários nos Projetos e 

Programas de Extensão; 

8.11. Promoção dos editais de fomento 

interno para participação em eventos 

de extensão e apresentação de 

trabalhos das ações  realizadas na 

Extensão; 

8.12. Promoção das ações do NAPNE; 

8.13. Promoção e divulgação das 

ações de extensão desenvolvidas no 

Campus. 

8.14. Realização da  Moexp; 

8.15. Ampliação dos cursos e 

programas de extensão visando a 

qualificação da comunidade externa. 

8.16. Promoção das ações do NEABI 

frente a comunidade externa; 

8.17. Promoção das ações do 

NEPGES frente a comunidade externa. 

8.18.Manutenção do PROBICT (1,5%), 
conforme resolução 32/2015; 
8.19.Manutenção do AIPCT (1%), 
conforme resolução 32/2015; 
8.20.Elaboração e divulgar edital de 
fomento interno para utilização de 
recursos em eventos de pesquisa com 
apresentação de trabalhos (IN 08 e 09 
PROPI para Servidor e Discente); 
8.21.Divulgação dos projetos de 
Pesquisa desenvolvidos no Campus, 
por meio da colaboração na 
organização da MOEXP; 
 

 

9.Articulação com as direções para revisão dos 

PPCs de cursos, de modo a ampliar a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

9.1.Revisão dos PPCs dos cursos 

ofertados pelo Campus; 

9.2.Fortalecimento das ações de 

ensino voltadas ao nível superior, 

ofertando atendimento especializado 
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aos alunos desse nível; 

9.3.Promoção do fortalecimento da 

formação dos alunos, através do 

incentivo a palestras, cursos e 

semanas acadêmicas; 

9.4.Divulgação dos projetos de ensino 

desenvolvidos no Campus, por meio da 

colaboração na organização da 

MOEXP; 

9.5.Consolidação do curso de Pós-

Graduação ; 

9.5.1. Incentivo a produção de 

Projetos de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Justificativas Para a Não Execução de Ações Planejadas 

As ações de custeio do campus, como: água, luz, vigilância, limpeza e conservação, manutenção 

predial, entre outros, consomem quase a totalidade do orçamento. Devido a esta condição 

orçamentária e principalmente a falta de capital de investimento, a equipe diretiva teve que decidir 

pela suspensão, supressão ou cancelamento de ações. 

 

Com a impossibilidade de obras e reformas, há ocorrência de problema de estrutura física, os 

espaços são insuficientes e inadequados em tamanho, sendo requisitados para várias atividades 

simultâneas. Ocorreu, também, a inviabilidade de aquisição de novos equipamentos para os 

cursos existentes. São necessários novos prédios e adequação dos prédios em uso para oferta de 

novas vagas. 

2.4 Alterações no Planejamento 

As alterações realizadas nas ações previstas no Plano de Ação 2017 visam o melhor andamento 

da Instituição, assim como, a adequação a disponibilidade de orçamentária para a execução das 

atividades previstas. 

 

A Diretoria de Administração concluiu vinte e sete (27) das trinta e cinco (35) ações propostas em 

seu planejamento. 

Atrasou uma (01), com previsão de conclusão em 2019: 

32. Executar melhoria das instalações do Campus. (Plano de prevenção Incêndios). 

Cancelou  sete (7), devido à falta de investimento orçamentário: 

 

28.Viabilizar adequação de espaço para arquivo administrativo 

29.Adquirir mobiliário para os diverso setores do Campus. 

30. Adquirir máquinas, utensílios e equipamentos diversos  para os  setores do Campus. 

31. Viabilizar a concessão de espaço para serviço de reprografia. 

33. Adquirir equipamento para curso em implementação. 
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34.Adquirir equipamentos para qualificação dos cursos. 

35. Acompanhar e executar o PDTI, mediante disponibilidade orçamentária. 

 

Na Diretoria de Ensino das vinte e três (23) ações propostas, treze (13) estão concluídas. 

Foram iniciadas oito (08), mas que possuem caráter permanente devendo ter continuidade em 

2019: 

3. Fortalecer as ações universais da assistência estudantil, desenvolvendo ações 

bimestrais nos diferentes níveis de ensino. 

4. Fortalecer as ações de ensino voltadas ao nível superior, ofertando atendimento 

especializado aos alunos desse nível. 

5. Buscar maior integração entre os setores vinculados ao Ensino, implementando 

reuniões bimestrais com os servidores vinculados ao ensino. 

6. Fomentar a articulação entre a assistência estudantil e os núcleos de ações afirmativas, 

através de atendimentos conjuntos. 

14. Elaborar um cronograma para revisão dos PPCs dos cursos ofertados pelo Campus. 

15. Compilar as informações do mapeamento feito dos processos referentes às atividades 

de ensino. 

22. Aquisição de acervo bibliográfico para todos os cursos do Campus. 

23. Implementar ações de enfrentamento à evasão. 

 

E duas (02) ações canceladas por falta de infraestrutura e impossibilidade no momento de 

investimento orçamentário: 

 

20. Implementar os novos cursos subsequentes; 

21. Planejar  e implementar oferta de Curso PROEJA. 

 

No que se refere à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, apesar das restrições  e do 

contingenciamento orçamentário, executou todas as nove (09) ações propostas no Plano de Ação. 

 

Das dezenove (19) ações previstas pela Diretoria de Extensão, foram concluídas dezoito 

(18),apenas uma (01) cancelada devido às restrições orçamentárias: 

4.PIMEI (Programa Institucional de Mobilidade Estudantil Internacional). 

 

A Coordenação de Desenvolvimento Institucional concluiu sete (07) das oito (08) ações propostas 

em seu planejamento, e atrasou uma (01) devido concluir em 2019: 

8. Implementar ações de conscientização de economia de recursos. 

 

2.5 Aprendizados Adquiridos e Superações Conquistadas 

Considerando as limitações impostas pelas restrições orçamentárias, foi possível a execução de 

obras importantes para o andamento das atividades do Campus. Estas obras foram possíveis 

devido a descentralização de recursos extraorçamentários. 

 

A pavimentação de 4.800m2 melhoraram não só o aspecto estético do campus, mas 

principalmente beneficiam o trânsito a mobilidades e acessibilidades para alunos e servidores. 

 

A reforma do Bloco “C” disponibilizando mas duas (2) salas de aula, a implementação do 

laboratório de  letras e matemática, bem como a adequação dos laboratórios de Panificação, 

Química e Física, qualificaram as atividades de ensino. 
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Iniciou-se a execução, com previsão de conclusão em 2019, do Plano de Prevenção e Proteção 

contra incêndios (PPCI) o que indica a busca da permanente busca da melhoria das instalações 

do Campus. 

 

Neste ano a equipe diretiva manteve o foco, na medida do possível, na estruturação física, 

manutenções, reformas e finalização de obras, pois entende que esta é uma das forma de 

atingirmos o objetivo de ampliar e manter a qualidade do ensino. 

 

 

2.6 Quantitativos de Execução das Ações Planejadas 

No Quadro III estão apresentados os quantitativos das ações planejadas e executadas nas 

diretorias do Campus Osório. 

 

2.6.1 Quadro III – Quantitativos da execução das ações planejadas 

CAMPUS: OSÓRIO 

ÁREAS Nº TOTAL CONCLUÍDAS INICIADAS ATRASADAS CANCELADAS 

Administração 35 27 00 01 07 

Desenvolvimento 

Institucional 

08 07 00 01 00 

Ensino 23 13 08 00 02 

Extensão 19 18 00 00 01 

Pesquisa 09 09 00 00 00 

TOTAL 94 74 08 02 10 

 

 

 

3 CONCLUSÃO 

Neste ano foram concluídas setenta e quatro (74) das noventa e quatro (94) ações previstas. Elas 

contemplaram a maioria dos Objetivos Estratégicos do IFRS, perfazendo 69,5% do total de 

objetivos traçados. Indica-se que ações não foram todas executadas por restrições impostas pelas 

restrições orçamentárias. 

 

A equipe diretiva procurou garantir, na medida do possível, a Assistência ao Educando, as bolsas 

de monitoria, de pesquisa e extensão, que foram disponibilizada a todos os alunos selecionados 

em editais específicos.O Campus Osório, embora tenha enfrentado, neste exercício de 2018, 

severas restrições orçamentárias, procurou preservar as ações que impactam diretamente sobre 

os alunos e a qualidade do ensino. 

 


