
 

 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande Do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES E RESULTADOS 2018 – VERSÃO: CAMPUS VACARIA 

Coordenação de Desenvolvimento Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacaria, 14 dezembro de 2018. 



2 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 3 

2. AÇÕES E RESULTADOS - EXERCÍCIO 2018 ..................................................................... 3 

2.1 PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS ............................................................................... 3 

2.2 PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS ................................................................ 8 

2.3 JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO EXECUÇÃO DE AÇÕES PLANEJADAS ............. 8 

2.4 ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO ............................................................................ 8 

2.5 APRENDIZADOS ADQUIRIDOS E SUPERAÇÕES CONQUISTADAS ................... 9 

2.6 QUANTITATIVOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS ............................. 9 

3. CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 9 

 

 



3 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório de Ações e Resultados foi elaborado pelo Campus Vacaria com o 
objetivo de descrever os resultados alcançados frente às principais ações realizadas no exercício, 
de forma a propiciar a síntese de suas realizações, bem como as informações referentes à execução 
do Plano de Ação 2018, contribuindo com a elaboração do Relatório de Gestão – Exercício de 2018. 

2. AÇÕES E RESULTADOS - EXERCÍCIO 2018 
 

2.1 PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 
 

Quadro I - Objetivos traçados e principais ações realizadas 
 

CAMPUS: Vacaria 

OBJETIVOS TRAÇADOS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

ENSINO 

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

- Ampliação da bibliografia para os cursos superiores 
de Ciências Biológicas e Agronomia.  

- Oferta de bolsas PIBEN no valor de R$ 20.800,00. 
Foram contemplados 12 alunos. 

- Realização de palestras no Campus Vacaria com 
temas relacionados ao ensino. 

- Realização do II Salão de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do IFRS – Campus Vacaria. 

- Apresentação de relatórios dos projetos de formação 
e integração dos cursos integrados. 

- Desenvolvimento de parcerias para a realização de 
visitas técnicas vinculados aos cursos do Campus 
Vacaria. 

- Participação em eventos organizados pelo IFRS. 

- Realização do Curso de Motivação e Relações 
Interpessoais em parceria com a prefeitura municipal 
de Vacaria para pessoas em situações de 
vulnerabilidade social.  

- Atendimento aos estudantes em situação de 
vulnerabilidade social: atendimento psicológico, 
suporte à família, entre outros.   

- Implantação de espaços nas mídias socias e 
divulgação constante das ações realizadas pelos 
cursos vigentes. 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do 
IFRS 

- Execução de ações da assistência estudantil de: 
permanência e êxito, projetos sociais e a efetivação 
dos auxílios legais aos estudantes. 

- Desenvolvimento de projetos socioculturais 
relacionados aos grupos marginalizados da 
sociedade. 
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- Desenvolvimento do projeto CINE IF. 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do 
IFRS 

- Realização de palestras nas escolas municipais e 
estaduais apresentando as ações de ensino, pesquisa 
e extensão do Campus Vacaria. 

- Realização do evento Vem Pro IF. 

- Divulgação das ações desenvolvidas no Campus. 

- Criação de espaços de proatividade dos alunos do 
Campus Vacaria.  

Criar Observatório da evasão e retenção discente 
no IFRS 

- Implementação da comissão de permanência e êxito 
CIAAPE.  

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 

- Realização de encontros periódicos de orientação 
aos bolsistas para instruí-los sobre a elaboração de 
resumos, pôsteres e apresentações orais. 

- Realização de minicurso sobre tratamento estatístico 
de dados. 

- Realização de oficina sobre Plataforma Lattes e 
Portal de Periódicos da Capes. 

- As ações de pesquisa em andamento na instituição 
vêm sendo acompanhadas mediante apresentação 
dos resultados pelos bolsistas em eventos. 

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

- Oferta de oficina sobre Evapotranspiração de 
referência pelo método de Penman-Monteith/FAO. 

- Oferta de oficina sobre o uso e qualificação de 
índices para análise estatística. 

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

- Elaboração, aprovação e implementação de curso 
de pós-graduação lato sensu em Produção Vegetal 
em convênio com a UERGS.  

- Elaboração, aprovação e implementação de curso 
de pós-graduação lato sensu em Docência na 
Educação Básica.  

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

- Bolsa de Iniciação Científica PIBIC-EM do Fomento 
Externo para desenvolvimento de pesquisa sobre a 
estabilidade aeróbica de silagens de bagaço de maçã. 

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 

- Estabelecimento de parcerias para fins de pesquisa 
com o DDPA-SEAP e a UERGS. 

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

- Execução do Programa de Auxílio Institucional de 
Produção Científica e Tecnológica (AIPCT). Foram 
executados R$ 7.500,00 para a efetivação do objetivo 
traçado. Três pesquisadores solicitaram o auxílio e os 
três foram contemplados com R$ 2.500,00 cada.  

- Oferta de bolsas de Iniciação Científica (4 BICTES e 
4 BICET). Foram executados R$ 26.000,00 para a 
efetivação do objetivo traçado, montante superior ao 
inicialmente previsto. Um dos bolsistas recebeu 
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medalha de prata na Olimpíada Brasileira de 
Matemática (OBMEP). 

- Realização do II Salão de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do IFRS – Campus Vacaria. 

- Realização do Vem pro IF / 2018. 

- Participação do III Salão Pesquisa, Ensino e 
Extensão do IFRS. 

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.  

- Realização do Curso de Motivação e Relações 
Interpessoais em parceria com a prefeitura de 
Vacaria para pessoas em situações de 
vulnerabilidade social. 

Intermediar estágios e empregos. 
- Intermediação de estágios em empresas da região 
para os diversos cursos do Campus Vacaria. 

Qualificar servidores, discentes e membros da 
sociedade. 

- Qualificação de discentes para participar da CGAE. 

Promover a integração entre a instituição e a 
sociedade. 

- Realização de palestras e minicursos em eventos da 
região.  

- Realização do II Salão de Ensino, Pesquisa e 
Extensão do IFRS – Campus Vacaria. 

- Realização do Vem pro IF / 2018. 

- Participação de dias de campo com empresas 
privadas. 

- Realização de visitas técnicas relacionadas aos 
cursos do Campus, essas em organizações públicas 
e privadas. Exemplo: Rasip, Frutini, Rodoplast, Pomar 
Blueberry, Cooperval, Italbrás, Dalaio, entre outras. 

Estimular ações que visam o desenvolvimento 
local e regional. 

- Oferta de uma bolsa do Programa Institucional de 
Bolsas de Extensão (Pibex). Foram executados R$ 
2.800,00 para a efetivação do objetivo traçado.   

- Execução do Programa de Apoio Institucional à 
Extensão (PAIEX). Foram executados R$ 7.500,00 
em dois projetos.  

- Projetos de extensão: II salão de ensino, pesquisa e 
extensão (29/09/2018). 

- Semana acadêmica: I semana acadêmica do IFRS, 
II semana acadêmica de Ciências Biológicas e III 
Simpósio de Logística. 

- Formação de professores das redes publicas 
municipal e estadual na docência da educação básica 
(20 horas).  

- Cursos abertos a distância EAD – possibilidades 
pedagógicas dos blogs na educação. 

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

- Estabelecimento de dois acordos de cooperação: 
Empresa Agrimar e prefeitura municipal de Lagoa 
Vermelha. 
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ADMINISTRAÇÃO  

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

- Aquisição de combustível: Foram executados R$ 
24.991,08 para a efetivação da ação proposta.    

- Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos: 
Foram executados R$ 11.935,33 para a efetivação da 
ação proposta.    

- Serviços de telecomunicações (telefonia móvel e 
fixa): Foram executados R$ 3.383,33 para a 
efetivação da ação proposta.    

- Serviços de comunicação (correios): Foram 
executados R$ 1.700,33 para a efetivação da ação 
proposta. 

- Serviços de publicação (DOU - EBC): Foram 
executados R$ 14.400,00 para a efetivação da ação 
proposta. 

- Aquisição de mobiliário: Foram executados R$ 
29.834,68 para a efetivação da ação proposta. 

- Diárias e passagens (servidores e colaboradores 
eventuais): Foram executados R$ 49.681,38 para a 
efetivação da ação proposta. 

- Transporte em visitas técnicas: Foram executados 
R$ 57.535,18 para a efetivação da ação proposta. 

- Serviços de vigilância e limpeza: Foram executados 
R$ 359.483,01 para a efetivação da ação proposta. 

- Seguros em geral (alunos e frota): Foram 
executados R$ 5.304,66 para a efetivação da ação 
proposta. 

- Energia elétrica e água e esgoto: Foram executados 
R$ 74.800,00 para a efetivação da ação proposta. 

- Locação de impressoras: Foram executados R$ 
18.400,00 para a efetivação da ação proposta. 

- Taxas e obrigações tributárias: Foram executados 
R$ 2.498,76 para a efetivação da ação proposta. 

- Material de processamento de dados: Foram 
executados R$ 37.143,66 para a efetivação da ação 
proposta. 

- Gêneros alimentícios (merenda): Foram executados 
R$ 73.296,17 para a efetivação da ação proposta. 

- Material de Limpeza, elétrico e expediente: Foram 
executados R$ 54.475,84 para a efetivação da ação 
proposta. 

- Material e equipamentos de áudio, vídeo e foto: 
Foram executados R$ 22.207,11 para a efetivação da 
ação proposta. 

- Material para divulgação: Foram executados R$ 
15.548,10 para a efetivação da ação proposta. 
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- Sementes, mudas, plantas e insumos: Foram 
executados R$ 22.860,47 para a efetivação da ação 
proposta. 

- Material laboratorial: Foram executados R$ 3.329,84 
para a efetivação da ação proposta. 

- Ferramentas: Foram executados R$ 1.029,43 para a 
efetivação da ação proposta. 

- Manutenção e conservação de bens móveis e 
imóveis: Foram executados R$ 99.396,32 para a 
efetivação da ação proposta. 

- Equipamento de processamento de dados: Foram 
executados R$ 3.185,00 para a efetivação da ação 
proposta. 

- Elevador PNE: Foram executados R$ 40.000,00 
para a efetivação da ação proposta. 

- Máquinas e equipamentos agrícolas: Foram 
executados R$ 18.826,16 para a efetivação da ação 
proposta. 

- Equipamentos para laboratório: Foram executados 
R$ 45.425,50 para a efetivação da ação proposta. 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do 
IFRS. 

- Realização de inventário anual dos bens móveis e 
imóveis do Campus Vacaria. 

- Realização de controle mensal do patrimônio. 

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. 

- Realização de reuniões semanais buscando integrar 
as áreas do campus (Ensino, Pesquisa, Extensão, 
Administração, Desenvolvimento Institucional, Gestão 
de Pessoas e Direção Geral). 

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. 

- Pagamento de diárias, passagens e despesas de 
locomoção, bem como inscrição a fim de viabilizar a 
participação de servidores em capacitações. 

- Incentivo aos servidores na realização de 
capacitação. 

- Pagamento de bolsas de qualificação aos 
servidores. 

- Promoção de palestras e encontros no Campus. 

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. 

- Substituição de copos plásticos por canecas, 
diminuição das impressões (moodle, realização de 
coleta seletiva. 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

Consolidar o processo de planejamento e 
acompanhamento dos planos institucionais. 

- Realização de reuniões semanais buscando integras 
as áreas do campus (Ensino, Pesquisa, Extensão, 
Administração, Desenvolvimento Institucional, Gestão 
de Pessoas e Direção Geral). 
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- Planejamento da carga horária docente para os 
próximos anos considerando os cursos previstos no 
PDI 2019-2023. 

- Desenvolvimento de parcerias com as esferas 
municipal e estadual visando a obtenção de espaços 
físicos para novos cursos. 

 
 

2.2 PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS  
 

Quadro II – Principais resultados alcançados no período 
CAMPUS: VACARIA 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

- De forma geral as ações executadas apresentaram 
resultados satisfatórios. 

- Destaca-se o reconhecimento da Campus Vacaria 
na comunidade regional motivado pela diversidade 
de ações. 

- Ampliação do espaço para atividades de recreação 
dos alunos e implantação da cantina do Campus 
Vacaria. 

- Readequação do espaço físico do prédio visando 
a otimização do seu uso. 

- Inicio das tratativas com a prefeitura de Vacaria e 
a secretaria estadual da educação para seção de 
uso de suas escolas para novos cursos. 

- Consolidação dos cursos integrados e superiores, 
fato reconhecido pela comunidade. 

- A qualidade dos serviços prestados pelo Campus 
Vacaria impactou na consolidação da formação dos 
professores das redes municipal e estadual da 
região. 

- A execução do orçamento 2018 foi efetivada por 
todos os setores buscando a eficácia em suas 
ações. 

- Considerando ainda que o Campus se encontra em 
fase de implantação, com dificuldade no acesso a 
suas instalações, avalia-se o ano de 2018 como 
satisfatório.  

- Do total de 84 ações planejadas 77 foram 
concluídas, ou seja, 92% de sucesso na execução 
dos objetivos propostos. 
 
- 1,19% das ações estão atrasadas e, ou, foram 
postergadas para 2018, tendo como principal causa 
a limitação orçamentária. 
 
- Apenas 7,14% das ações planejadas foram 
canceladas, tendo como principal causa a 
impossibilidade de execução e os cortes 
orçamentários. 

2.3 JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO EXECUÇÃO DE AÇÕES PLANEJADAS 
 

De um total de 84 ações planejadas para o ano vigente de 2018, apenas 1 ação, o que 
corresponde a um percentual de 1,19%, não foi executada. A principal causa para o ocorrido é a 
limitação orçamentária.  

 

2.4 ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO 
 

Algumas ações tiveram a execução comprometida em função da limitação orçamentária 
destinada ao Campus Vacaria no ano de 2018. Houve dificuldade na execução de alguns processos 
internos em virtude do quadro de servidores incompleto e da estruturação dos setores considerando 
a fase de implantação do Campus. 
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2.5 APRENDIZADOS ADQUIRIDOS E SUPERAÇÕES CONQUISTADAS 
 

O Campus de modo geral atendeu as expectativas da comunidade em relação a oferta de 
cursos e matrículas. Ampliou-se o atendimento de formações específicas demandadas pela 
comunidade, bem como a efetivação de cursos FIC presencial e EaD. No ano de 2018 o Campus 
participou da elaboração do PDI 2019-2023, momento que demandou o planejamento para atender 
as demandas vinculadas aos arranjos produtivos locais. 

Uma conquista destacada é a abertura de dois cursos de pós-graduação lato sensu, 
Docência na Educação na Básica e Produção Vegetal. Além destes, foram encaminhados dois 
projetos pedagógico de cursos, PROEJA em Agroindústria e Licenciatura em Pedagogia. O Campus 
se empenhou na criação e na constituição da sua identidade, por meio  de três grandes projetos: 
SEMAC – Semana Acadêmica Integrada dos Cursos do Campus Vacaria, Avaliação Formativa 
Interdisciplinar integrando todos os componentes curriculares dos cursos e o PFI – Projeto de 
Integração e Formação para os cursos Integrados (desenvolvimento de projetos de pesquisa por 
parte de todos os alunos ao longo de todo ano).  

Algumas dificuldades foram vivenciadas com a substituição de parte dos coordenadores de 
cursos, essas em relação ao conhecimento e consolidação das atividades. No entanto, essa 
renovação possibilitou a ampliação e a qualificação das ações específicas de cada coordenação, 
bem como a abertura de projetos inovadores. 

Em relação as superações conquistadas, percebe-se que o Campus tem conseguido manter 
seu compromisso com a comunidade, mesmo com a limitação orçamentária. Outros desafios que 
se apresentam nessa fase de implantação são as dificuldades na execução de processos licitatórios 
a nível local e insuficiência no quadro de pessoal efetivo, tanto no segmento técnico administrativo, 
quanto docente. 

2.6 QUANTITATIVOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS  
 

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

ÁREAS 
Nº TOTAL 

(Ações 
Planejadas) 

CONCLUÍDA(s) INICIADA(s) 

ATRASADA(s) 
e 

PREVISTA(s) 
(Postergada 
para 2018) 

CANCELADA(s) 

Administração 42 37 - 1 4 

Ensino 21 21 - - - 

Pesquisa  7 6 - - 1 

Extensão 7 6 - - 1 

Desenvolvimento 
Institucional 

7 7 - - - 

TOTAL 84 77 - 1 6 

 

3. CONCLUSÃO 
 

Seguimos na caminhada pela qualificação da consolidação dos cursos existentes, 
principalmente, por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Destaca-se no ano de 2018 
a abertura de novos cursos em nível de pós-graduação e a construção de projetos pedagógicos em 
nível superior e técnico, além da efetivação de projetos que visam uma identidade do Campus 
Vacaria. Para o ano de 2019 o foco será na ampliação da oferta de cursos em todos os níveis, 
respeitando a verticalização por eixos formativos específicos do Campus. 


