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1. Introdução:
No ano em que o Campus Santo Augusto completou 10 anos de implantação, foram
realizadas importantes ações para dar seguimento ao processo de consolidação do IFFar Campus
Santo Augusto no Município e Região.
De um modo especial, o ano de 2017 foi o ano que o Campus Santo Augusto após uma
década de estudos, discussões, muito trabalho, dedicação e comprometimento de seu quadro de
Servidores e Equipe de Gestão, consegue viabilizar e garantir a oferta de dois novos cursos
superiores que atendem uma forte demanda dos arranjos produtivos locais, que é a oferta dos
Bacharelados em Administração e Agronomia. Esta oferta, somada aos cursos já existentes, permite
ao IFFar Campus Santo Augusto cumprir com seu compromisso com a sociedade, assegurando uma
referência não somente no ensino médio integrado dos cursos técnicos, mas também no ensino
superior.
Com a ampliação da oferta dos cursos superiores, consegue-se oportunizar a inclusão de
uma parcela da população que tem dificuldade de acesso ao ensino público, gratuito de qualidade,
pois esta é a única oferta na região em que o Campus está inserido.
Ainda, em relação ao ensino, o ano que passou foi marcado pela discussão das mudanças no
Ensino Médio e formas de ingresso dos estudantes. É fundamental para a manutenção de nossa
identidade que as mudanças ocorram de forma orgânica, e num formato que aprimorem e
qualifiquem as atividades desenvolvidas para que obtenhamos êxito em nossas ações.
Cabe destacar ainda, que o IFFar Campus Santo Augusto além de ser referência na oferta de
ensino de qualidade, tem sido reconhecido também como uma instituição de referência no
desenvolvimento de projetos de extensão.
Destacamos algumas das nossas atividades de extensão, que são ampliadas e aprimoradas a
cada ano: Espanhol e Inglês para crianças da comunidade de Santo Augusto-RS, Biblioteca em
Ação - Festival de Histórias, Encontros educacionais com professores da educação básica para
discussão de filmes nacionais na perspectiva da (re)significação conceitual dos conteúdos escolares,
Iniciação a prática das lutas no ensino fundamental, Sistema de gestão da qualidade Boas Práticas
de Fabricação (BPF) em indústrias e Agroindústrias localizadas na região noroeste do estado do RS,
Pé na Estrada: Rumo ao IFFAR Campus Santo Augusto, Informática no ensino fundamental:
estratégias de ensino para contribuir com a aprendizagem, Pequenos espaços sustentando a vida:
apoio a produção sustentável e ao consumo saudável de famílias em situação de pobreza extrema na
Região Celeiro do RS, Grupo Reflexivo para Professores de Matemática dos Anos Iniciais, entre
outros.
Mesmo num contexto de retração orçamentária, a gestão do IFFar Campus Santo Augusto
buscou captação de recursos extraorçamentários que garantiram a ampliação da estrutura física. Em
2017 o Campus iniciou a construção do novo prédio da Biblioteca, execução da urbanização, com a
pavimentação do acesso interno, melhorias na rede de tecnologia da informação, além da aquisição
de máquinas, equipamentos para estruturação dos laboratórios e aquisição significativa de acervo
bibliográfico.
No Desenvolvimento Institucional foram executados diversos projetos de relevância
Institucional, no entanto procuramos dar ênfase nas ações que envolvem a formação e a qualidade
de vida dos Servidores. Nesse sentido, destacamos a realização da 1 ª Semana do Servidor do IFFar
Campus Santo Augusto.
As ações de Pesquisa tiveram uma melhora significativa quando comparada ao ano de 2016.
No entanto, para que possamos avançar e qualificar essas ações se faz necessário um maior aporte
orçamentário dos recursos disponibilizados via IFFar e pelas Instituições fomentadoras da pesquisa.
Não poderia deixar de fazer uma referência às dificuldades enfrentadas em 2017, sendo a
principal, a restrição orçamentária, e esta tem relação direta com as demais dificuldades.
Enfrentamos ainda a demora na conclusão de alguns processos licitatórios, demora na aprovação de
projetos de ampliação do espaço físico em órgãos externos, quadro reduzido de Servidores, alto

índice de evasão nas licenciaturas. Em função disso muitas atividades administrativas ficaram
prejudicadas. Além de dificuldades pontuais como atrasos nas entregas de produtos licitados.
No entanto, a grande maioria dos problemas relatados foi solucionada pela equipe diretiva,
ainda, durante o ano de 2017.
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Líderes
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Coordenadores
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Eixo
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Proeja
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Planilha
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Discussão,
planejamento
e
elaboração de planejamento para o
início do ano letivo de 2017



Melhora na comunicação entre
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pares.
Democratização
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informações,
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rápido
às
informações



Facilidade no agendamento e
reserva de salas, laboratórios e reuniões


Socialização semanal das ações
realizadas pelo ensino oportunizando

Elaboração de
aos servidores melhor organização e
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Criação
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início do ano letivo de trabalho escolar funcional.
2017.


Consolidar
,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Acesso
e
Permanência do IF
Farroupilha
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estudantes: do Ensino
Médio, Superior e
Proeja – Apresentação
dos
cursos,
coordenadores,
professores e demais
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Apresentação
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utilizando-a para orientar as ações
da
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didático-pedagógicas dos cursos e ou
institucional.
eixos.

Reuniões
didático-pedagógicas
com a presença dos
Coordenadores de eixo
e de cursos com os
docentes.




Fortalecimento da comunicação 
entre os docentes.

Assistência à coordenação dos
cursos juntamente às atividades dos
docentes.

Planejamento de ações através
de discussões coletivas.


Ensino Médio - Apresentação de
servidores, atividades de integração com
apresentação artística teatral

Ensino Superior – Apresentação
das coordenações e do organograma do
Campus com palestra de acolhida



Gincana
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Integração entre os calouros e
Acolhida do Grêmio
veteranos do Ensino Médio Integrado
Estudantil
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Instituição,
visita
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conhecimento do funcionamento de
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coordenador(a) de eixo e visitação em
Médio
estações de trabalho para realização de
oficinas

Disponibilizar

o Caderno Acadêmico
dos cursos superiores

Divulgação de informações
do Campus (elaborado
sobre os cursos e da Instituição.
pelas
coordenações
dos
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aos
acadêmicos.
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Formação

Fortalecer a inovação da prática
Pedagógica
aos
educativa.
Docentes e Servidores

Capacitação.
TAE´s.


Projetos
Ensino


Projetos
Monitoria


Reconhecimento dos saberes dos 
alunos, oportunizando a ampliação dos
de aprendizados, através de processos
significativos com temas propostos.
Além disso, possibilitou aprofundar
conceitos escolares em outros contextos.

de


Cinema
Brasileiro

Elaboração de
planilha para que os
estudantes
possam
organizar, junto aos
seus professores, as
atividades
de
atendimento
individual, monitorias
ou
recuperação
paralela.

Realização das
propostas elaboradas
para
melhora
do
desempenho
e
permanência
dos
estudantes,
implementadas,
no
primeiro semestre de
2017.

Organização de
formulário
para
acompanhar
os


Aperfeiçoamento do processo de
formação do ensino e da aprendizagem
dos alunos.


Discussão de temas relevantes
do cinema nacional para formação
integral dos estudantes, tal como
preconizam os documentos oficiais dos
IF.






Estudantes fazem o controle dos
seus atendimentos.



Execução
das
atividades
previstas no Programa Permanência e
Êxito.

Aplicação do questionário do
perfil dos estudantes do IF Farroupilha
ingressantes em 2017.

Aproveitamento
do 
espaço/tempo docente disponível na
RAD para qualificar o rendimento
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atendimentos
estudantes.

aos escolar dos estudantes.


Organização de
planilha no Google

Maior agilidade e qualidade na
Drive – ficha de
disponibilidade de informações sobre o
acompanhamento
andamento das atividades
individual
dos
estudantes.


Viagens
Técnicas.


Conselho
de
Classe Intermediário,
no qual os pais
conversam
individualmente com
os professores.
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de
classe, no qual os
professores,
CAE,
setor
de
apoio
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e
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o
desempenho,
envolvimento
e
aproveitamento
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estudantes ao longo do
ano letivo;

Informar
os
pais,
por
contato
telefônico,
dos
estudantes
que
provavelmente
não
atingirão a média 7,0
da necessidade de
intensificar estudos.




Aproximação da teoria e da 
prática no que se refere ao ensinoaprendizagem adquiridos pelos alunos
na instituição de ensino;

Proporcionar que o aluno
conheça in loco os aspectos do mercado
de trabalho, produtos, processos,
serviços e a integração entre os mesmos.

Oportunidade de aprimoramento
em relação à formação profissional e
pessoal.

Comunicar aos pais que mesmo 
os estudantes tendo notas baixas em
algumas disciplinas, o grupo de
professores tem oportunizado meios
para recuperação, visto que os alunos
tem potencial para demonstrar melhor
desempenho.

Envolvimento da família como
corresponsáveis pelo processo de
ensino-aprendizagem dos seus filhos.



Socializar, entre docentes e
setores ligados ao ensino, o desempenho
dos estudantes e, pensar estratégias para
o melhor aproveitamento acadêmico.

Melhorar a comunicação entre a
escola e a família no sentido de unir
esforços e diminuir, ao máximo, a
reprovação e retenção.
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Socialização de conhecimentos 
na busca de habilidades e competências
necessárias para a atuação profissional.

Articular a integração de todos
os eixos e cursos em busca de uma
visão ampla dos cursos oferecidos pelo
Campus, bem como a inter-relação de
conhecimentos de cada um deles.

Promoção de palestras, oficinas
e discussões nos eixos.

Refletir sobre o processo ensino- 
aprendizagem dos alunos.

Melhoramento da aplicação
das avaliações, onde as mesmas
são mais completas. Para que os

Operacionalizar
estudantes e o próprio docente, tenham
os Pré- Conselhos de
um espaço de reflexão sobre o trabalho
Classe e os Conselhos
que
está
sendo
realizado
e
de Classe.
possibilitando um novo olhar para o
fazer
pedagógico;
favorecendo
mudanças para estratégias mais
adequadas à aprendizagem de cada
aluno e de cada turma.

Apresentação de dança, teatro,

V
Mostra 
Cultural
do
IF música e artes visuais.
Farroupilha – Campus 
Socialização,
integração
e
Santo Augusto
recreação entre os alunos.

Convidar
os
docentes
e
representantes
de
setores
ligados
à
Direção de Ensino
para
as
reuniões
pedagógicas.


Discussão
das
ações
desenvolvidas ao longo do semestre,
junto a todos os cursos e eixos;

Possibilitar maior participação a
todos nas decisões de gestão do ensino.


Organização das atividades
referentes ao setor de apoio pedagógico,

Reuniões
semanais
com
os contribuído, assim, para facilitar o
servidores do SAP.
trabalho
desenvolvido
pelos
coordenadores e professores.








Festa junina


Vivenciar as festas juninas,
como manifestação cultural brasileira.


Organização

Qualificar o atendimento aos 
Sala das Coordenações discentes dos cursos noturnos
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de Cursos.


Recepção
de
calouros na biblioteca:
As atividades iniciam
com recepção dos
calouros e visitas
orientadas.
Em
seguida, cadastramos
todos os alunos novos
no sistema Pergamum
e confeccionamos suas
carteirinhas.
Confeccionamos um
Vídeo com várias
ações da biblioteca
para apresentação do
setor na recepção dos
calouros.





Depois que este trabalho
começou a ser feito, nossa biblioteca
começou a funcionar como deveria.
Com respeito e admiração por todos
seus usuários.


Eleição
de
Coordenadores
de 
Atendimento
Eixo e Cursos Superior vigente
e Proeja


a

legislação



Torneio
de

Integração dos estudantes e
Integração do Ensino
incentivo a prática de atividades
Médio Integrado no 1º
desportivas
e 2º semestre

Aprofundamento da utilização 

Capacitação em
dos recursos do Studio de TV para
audiovisual para uso
elaboração de vídeos aulas e outras
do Studio em EAD
produção de áudio e vídeo

Mostra Técnica

Integrada
com
a
realização de VIII,
Mostra Técnica, Feira
de Ciências, Mostra de

Iniciação científica, integração
Foguetes, Projeto de
dos estudantes e socialização dos
Extensão
Pé
na
trabalhos desenvolvidos no Instituto.
Estrada, I Festiva de
Arte,
Cultura
e
Literatura,
IX
Comunidade
no
Campus e BUG CUP
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,

Consolidar
ampliar
e


Noite campeira
com apresentação do 
Integração dos estudantes por
grupo de dança gaúcha meio da vivência das tradições
do campus e gincana gauchescas.
campeira





Imersão dos

1º Festival de
produção textual e
Hipercontos
hipertextos na rede

estudantes
elaboração

na
de



Participação no

Incentivo a produção de curtas e
CINEST
com
cinema
premiação


Saudades
e

Fortalecimento do Programa e
Conquistas, 10 anos de
relato de experiência
PROEJA


Dia de Venda 
Oportunizar aos estudantes dos
para
os
cursos terceiros anos a comercialização de
Técnicos Integrado
produtos, marketing entre outros.

Encontro para socialização dos 
estudos realizados sobre Avaliação aos
Docentes do Campus.

Grupo
de 
Encontro para análise do
Estudos
sobre questionário sobre Avaliação aplicado
Avaliação
aos alunos dos cursos técnicos
integrados ao Ensino Médio

Estudos
sobre
interdisciplinareidade

Reorganização do Núcleo


Elaboração de ações e metas
para 2017

Carta Aberta sobre o processo

Fortalecimento
seletivo do Superior
do NPI

Discussão da equalização

Emissão de parecer sobre a RAD

Emissão de Parecer sobre os
códigos de vagas

Projeto

Propocionou para estudantes de 
Biblioteca em Ação escolas próximas de Santo Augusto o
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com Contação
Histórias

de contato com a leitura e a literatura
infantil


Reorganização
do CRA


Consolidar
,
ampliar
e
promover
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Políticas
de
Ensino do IF
Farroupilha

Reorganização
do SAP


Consolidar
,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Acesso
e
Permanência do IF
Farroupilha

Consolidar
,
ampliar
e
aprimorar
as
Reorganização
Políticas
de 
Inclusão do IF da CAE
Farroupilha


Melhora no arquivo passivo


Reforma e ampliação do setor

Melhora no atendimento e no
bem estar dos servidores

Conscientização dos estudantes
quanto ao uso do SIGAA

Entrosamento entre os servidores
lotados no setor

Socialização e democratização
das tarefas do setor de modo que todos
sabem fazer tudo

Organização do Setor


Melhora na organização do
ensino

Fluidez das informações do setor

Redução do fluxo de e-mails
para lista

Apoio pedagógico

Atendimento individual aos
docentes sobre o SIGAA

Aquisição de programa para
elaboração de Horários

Ótimo desempenho do bolsista

Bom relacionamento com a DE,
servidores e docentes


Análise
socioeconômica do 
grupo familiar dos estudantes para
concessão de auxílios estudantis.

Auxílios:
transporte,
permanência e atleta;

Atendimentos Psicológicos;

Atendimento Pedagógico;

Acompanhamento e fiscalização
da empresa responsável pelo preparo e
fornecimento da alimentação escolar;

Registros, diálogos e demais
ações solicitadas através da Ficha de
Encaminhamento de Aluno, com
alunos, pais e professores;

Oficina fotografando com o
celular;

Coparticipação na coordenação
do projeto IF Musical;

Palestra para discentes sobre
cuidados com higiene pessoal e saúde
bucal;


Consolidar
,
ampliar
e
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Políticas
de
Inclusão do IF
Farroupilha

Reorganização
da CAI



Consolidar
,
ampliar
e
aprimorar
as
Políticas
de
Inclusão do IF
Farroupilha


Fortalecimento
das ações do NAPNE


Atendimento em saúde para
discentes;

Recebimento de atestados de
discentes e encaminhamentos para
regime domiciliar;

Processos
de
saúde
dos
servidores: Atestados,
faltas
justificadas,
perícias, acidentes
de
trabalho, licenças gestante...

Atendimento
Médico
e
Odontológico

Atendimento
nutricional,
planejamento e readaptação de cardápio

Melhora
na
comunicação,
organização e fluxo das atividades
dentro do setor


Reconstituição do Núcleo;

Apadrinhamento pelo NAPNE
dos alunos incluídos

Promoção de atividades através
dos núcleos para acesso e permanência
dos alunos incluídos

Participação e organização do
SEDI – Seminário de Educação,
Diversidade e Inclusão
Participação da CAI e seus núcleos
na Comunidade no Campus,
apresentando ao público interno e
externo suas ações.

Reconstituição do Núcleo;

Organização de um livro com as
atividades realizadas no grupo de
estudos do NAPNE;

Definição das atividades a serem
realizadas em 2017;

Organização para o Evento da
CAI que acontece em São Vicente;

Análise e envio dos dados dos
alunos PNEs para reitoria;

Reunião com os professores da
Biologia inerente a ações a serem
realizadas com aluna inclusa;

Organização e apadrinhamento
dos alunos que compõe o NAPNE;

Acompanhamento dos alunos
PNEs;

Conversar com os coordenadores
dos cursos;

Conversa com professores;

Conversa com pais de alunos do

NAPNE.

Consolidar
,
ampliar
e
aprimorar
as
Políticas
de
Inclusão do IF
Farroupilha


Fortalecimento
do NUGEDIS

Objetivo
Estratégico PDI

Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Pesquisa,
Pós
Graduação
e
Inovação do IF
Farroupilha

Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Pesquisa,
Pós
Graduação
e
Inovação do IF
Farroupilha


Reuniões mensais para estudo e 
planejamento das atividades:

Cine Nugedis - De gravata e
Unha Vermelha;

Cinema Nacional - Mostra de
Curtas (Eu não quero voltar sozinho;
leve-me para sair; Amanda e Monick) e
discussão de dados estatísticos sobre a
violência contra LGBTT;

Organizado para o mês de agosto

# reunião de pais para discutir a
temática, por meio da exibição e
discussão de curtas;

# criação de um blog para que os
estudantes possam interagir com o
Nugedis;

# criação de um painel
interativo;

# Cine Nugedis com o
documentário
"Outrage"
um
documentário sobre políticos gays (no
armário) no congresso americano e que
patrocinam legislação antigay.

2.2 Área institucional: PESQUISA
Ação Realizada
Resultado Alcançado


Promover a
pesquisa científica e
tecnológica
no
Câmpus


Possibilitar a
Iniciação Cientifica e
Tecnológica
dos
alunos do Câmpus
através
a
disponibilização de
bolsas de pesquisa


07
projetos
de
Pesquisa
Aprovados em 2016 e cadastrados na
PRPPGI com continuidade no ano de
2017

17
projetos
de
Pesquisa
Aprovados em 2017 e cadastrados na
PRPPGI com continuidade no ano de
2018

01 bolsa de Iniciação Científica
do programa PAIT-ES iniciadas em
2016 com continuidade em 2017

01 bolsa de Iniciação Científica
do programa PAIC-ES iniciadas em
2016 com continuidade em 2017

05 bolsas de Iniciação Científica
do programa PAIT-ET1 iniciadas em
2016 com continuidade em 2017

03 bolsas de Iniciação Científica
do programa PAIC-ET1 iniciadas em
2016 com continuidade em 2017

02 bolsas de Iniciação Científica

Vinculação
PPA*


Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Pesquisa,
Pós
Graduação
e
Inovação do IF
Farroupilha


Promover a
produção cientifica
através da publicação
de livros, capítulos de
livros,
artigos
e
resumos científicos e
tecnológicos


Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Pesquisa,
Pós
Graduação
e 
Promover a
Inovação do IF pesquisa através de
Farroupilha
cursos
de
pósgraduação

Objetivo
Estratégico PDI

Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Extensão do IF
Farroupilha

do programa PIBIC-EM CNPQ iniciadas
em 2016 com continuidade em 2017

03 bolsas de Iniciação Científica
do programa PAIC-ET1 iniciadas em
2017 com continuidade em 2018

01 bolsa de Iniciação Científica
do programa PIBITI CNPQ iniciadas em
2017 com continuidade em 2018

07 bolsas de Iniciação Científica
do programa PIBIC-EM CNPQ iniciadas
em 2017 com continuidade em 2018

03 bolsas de Iniciação Científica
do programa PROBIC Fapergs iniciadas
em 2017 com continuidade em 2018

08 capítulos de livro publicado

15 artigos publicados em
periódico científico indexado

18 artigos publicados em evento
científico indexado.

19
resumos
expandidos
publicados em anais de congressos

13 resumos publicados em
evento científico indexado.

Curso de Especialização em
Espaços Alternativos do Ensino e da
Aprendizagem - 01 turma encerrada com
21 alunos concluintes em Dezembro de
2017

Curso de Especialização em
Informática Aplicada na Educação com
30 alunos matriculados, com previsão de
conclusão em Dezembro de 2018

Estudo de viabilidade de oferta e
elaboração do projeto de uma nova pósgraduação a ser ofertada no 2º semestre
de 2018 nos eixos de Recursos Naturais
e Gestão e Negócios

2.3 Área institucional: EXTENSÃO
Ação Realizada
Resultado Alcançado

Promover
prospecção
de
oportunidades
de
estágio/emprego e a 
52
contatos
com
partes
operacionalização
concedentes de estágio e 232 alunos
administrativa
do contemplados diretamente
estágio: Convênio de
estágio;
Encaminhamento de

Vinculação
PPA*

alunos para estágio
obrigatório;
Encaminhamento de
alunos para estágio
não
obrigatório;
Defesas de estágio.

Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Extensão do IF
Farroupilha


Visita técnica da disciplina de
Educação Física das turmas do 2º e 3º
anos do Curso Técnico em Informática

Visita técnica ao II Simpósio de
Produtos Lácteos

Visita técnica dos cursos de
Tecnologia em Alimentos (5 e 7º Sem.)
e Curso Técnico em Alimentos (3º ano)
às indústrias de alimentos

Visita técnica à Expodireto
Cotrijal com alunos do Curso Técnico
em Agropecuária e Tecnologia em
Gestão do Agronegócio

Visita técnica ao 4º Fórum
Itinerante do Leite com alunos do Curso
Técnico em Agropecuária

Visita ténica ao IFFar - Campus
Panambi para integração esportiva com
alunos dos diversos cursos do IFFar Campus Santo Augusto

Visita técnica ao IFFar - Campus

Participação
Santa Rosa para participar de mostra
em eventos e visitas cultural com alunos de diversos cursos
técnicas.
do IFFar - Campus Santo Augusto

Visita técnica ao InterpDay, com
alunos dos cursos Técnico em
Informática
e
Licenciatura
em
Computação

Visita técnica à Indupropil, com
alunos do curso de Gestão em
Agronegócio
e
Tecnologia
em
Alimentos, para conhecer processos
produtivos

Visita técnica à Cotricampo para
visualização
de
rotinas
de
industrialização de cereais com alunos
do Curso Superior de Tecnologia em
Alimentos e Técnico em Alimentos

Visita técnica com alunos do
Curso Técnico em Agropecuária à
Sementes Costa Beber, para conhecer os
processos produtivos de uma sementeira.

Participação na MEPT, Mostra
de Foguetes, Inovação e Bugcup do
IFFar, com o intuito de oportunizar a

participação de discentes e servidores do
Campus, para divulgação de ações
desenvolvidas no âmbito do DPEP Campus Santo Augusto.

Visita técnica com alunos do 1º
ano do Curso Técnico em Administração
ao Lar da Criança Henrique Liebich e
ExpoIjuí para relacionar conteúdos
teóricos com a prática desenvolvida em
empresas/instituições.

Visita técnica com alunos do
Curso Técnico em Agropecuária para
conhecer uma propriedade com foco na
piscicultura e unidade experimental de
produção de leite.

Visita técnica dos alunos de
diversos cursos de nível médio do
Campus Santo Augusto ao IFFar Campus Frederico Westphalen para
participar de campeonato de lutas.

Participação no XXVI Encontro
Cultural e Tradicionalista dos Campi dos
Institutos Federais da Região Sul do
Brasil.

Visita técnica à empresas para
conhecimento de processos produtivos
da área de bebidas e panificação

Visita técnica para conhecer a
estrutura agrícola do IFFar - Campus
São Vicente do Sul, com alunos do
Curso Técnico em Agropecuária.

Visita técnica com alunos dos
cursos técnicos de nível médio do
Campus à O2 Ecoesporte, para propiciar
práticas de Educução Físca.

Visita técnica para visitação das
ruínas
missioneiras,
oportunizando
vivências e imersão histórica aos alunos
do Curso Técnico em Agroindústria
(Proeja) do Campus

Visita técnica com alunos dos
cursos técnicos de nível médio do
Campus à O2 Ecoesporte, para propiciar
práticas de Educução Físca.

Visita
técnica
à
APAE/Crissiumal para desenvolvimento
e visibilidade de projeto desenvolvido
nas turmas de ensino médio técnico Proeja, na área de linguagens.

Visita técnica dos alunos dos
cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e Gestão do Agronegócio ao

parque dos Aparatos da Serra para
conhecimento da diversidade biológica
da região

Participação na 1ª Mostra
Estudantil de Audiovisual

Atividade de campo com
estudantes do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas

Visita às instalações da Corsan e
Citresu

Visita técnica à Chopp Ijuhy com
alunos do Curso Superior de Tecnologia
em Alimentos

Visita técnica do curso técnico
em
Agroindústria
(PROEJA)
à
Agroindústria RK para visualização de
processo de fabricação de queijos

Participação no Seminário de
Educação, Diversidade e Inclusão

Participação no 4º Festival
Internacional de Cinema Estudantil, com
apresentação de curtas produzidos pelos
alunos do Campus

Participação
na
fase
Coordenadoria do JERGS

Participação de discentes e
servidores no debate "A educação no
desenvolvimento regional"

Participação
na
fase
Coordenadoria do JERGS

Visita à I Feira Regional de
Matemática

Participação na VII Mostra
Integrada

Participação no II Seminário
Internacional de Educação Intercultural

Visita ao Parque Estadual do
Turvo com alunos do Curso Superior de
Licenciatura em Ciências Biológicas

Participação no MOBREC com
apresentação de trabalhos

Participação em evento UFRGS
de Portas Abertas e Museu da PUC

Visita técnica a empresas do
ramo alimentício com alunos do curso
superior de Tecnologia em Alimentos

Visita técnica à frigorífico

Participação no I Encontro
Regional de Ensino de Ciências

No
total,
1103
pessoas
contempladas em alguma atividade.


Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Mostra
Extensão do IF 
Técnica
Farroupilha
Comunidade
Campus


Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
I
Extensão do IF 
Ciências
Farroupilha
Campus
Augusto

e
no

Feira de
IFFar –
Santo


Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Extensão do IF
Farroupilha

IV Fórum de
Segurança Alimentar
e Nutricional Região
Celeiro


Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Extensão do IF
Farroupilha

XIII Fórum
Municipal
de
Educação Ambiental
do Município de
Santo Augusto, RS


A Mostra Técnica e a
Comunidade no Campus são eventos
promovidos pelo IFFar - Santo Augusto,
definido no calendário escolar e conta
com a participação dos servidores e
estudantes da Instituição e abrange parte
da comunidade escolar local e regional.

100 estudantes voluntários;

500 pessoas do publico interno;

500 pessoas da comunidade
externa.

A I Feira de Ciências do IFFar é
evento promovido pelo Instituto Federal
Farroupilha Campus Santo Augusto, em
parelelo à Mostra Técnica, com o
objetivo de incentivar o estudo e a
produção científica de estudantes de
Ensino Médio.

1 estudantes voluntários;

300 pessoas do publico interno;

100 pessoas da comunidade
externa.

Evento regional promovido pelo
Campus Santo Augusto em parceria com
a Emater/Ascar - RS, Prefeitura de Santo
Augusto e FETAG-RS, buscando
promover um espaço de debate sobre a
produção e consumo de alimentos
saudáveis tendo como público alvo
produtores
rurais,
acadêmicos,
manipuladores da indústria e da
alimentação escolar.

06 estudantes voluntários;

40 pessoas do publico interno;

150 pessoas da comunidade
externa.

O ano de 2017 foi marcado por
ações globais de educação ambiental.
Matéria pela qual, todos os cidadãos
interagem com o conhecimento em meio
ambiente. Não diferente, o Município de
Santo Augusto, RS, promoveu, mais
uma vez, o Fórum Municipal de
Educação Ambiental, com o lema ”Meio
Ambiente e Saúde” em sua XIII edição.
Fator, este que vem esclarecer os
principais problemas ambientais e suas
repercussões na saúde populacional local
e regional.

01 estudantes voluntários;

50 pessoas do publico interno;


Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Extensão do IF
Farroupilha


Outros
projetos de Extensão


100 pessoas da comunidade
externa.

Espanhol e Inglês para crianças
da comunidade de Santo Augusto-RS

Biblioteca em Ação - Festival de
Histórias

Encontros educacionais com
professores da educação básica para
discussão de filmes nacionais na
perspectiva
da
(re)significação
conceitual dos conteúdos escolares.

Iniciação a prática das lutas no
ensino fundamental

Sistema de gestão da qualidade
Boas Práticas de Fabricação (BPF) em
indústrias e Agroindústrias localizadas
na região noroeste do estado do RS.

Boas Práticas de Manipulação
em Serviços de Alimentação localizados
na cidade de Santo Augusto-RS

Pé na Estrada: Rumo ao IFFAR
campus Santo Augusto

Física de Aluno para Aluno.

Informática
no
ensino
fundamental: estratégias de ensino para
contribuir com a aprendizagem

Eixo de Produção Alimentícia: o
Blog

Pequenos espaços sustentando a
vida: apoio a produção sustentável e ao
consumo saudável de famílias em
situação de pobreza extrema na Região
Celeiro do RS.

Workshop integrando saberes

Oficina
de
formação
de
lideranças

Aproximando Gerações-Era Uma
Vez...

Grupo
Reflexivo
para
Professores de Matemática dos Anos
Iniciais

Peça Teatral "O Médico E O
Monstro"

189 estudantes voluntários;

389 pessoas do publico interno;

3705 pessoas da comunidade
externa.

Objetivo
Estratégico PDI

Consolid
ar, ampliar e
promover
as
Políticas
de
Acesso
e
Permanência
do
IF
Farroupilha

Consolid
ar e ampliar as
políticas
de
qualificação,
capacitação
e
promoção
continuada dos
servidores
do
IF Farroupilha



Consolid
ar, ampliar e
promover
as
Políticas
de
Expansão
do
IF Farroupilha.


Consolid
ar, ampliar e
aprimorar
as
Políticas
de
Inclusão
do
IF Farroupilha.

Assegur
ar a Gestão
Democrática e a
Transparência

2.4 Área institucional: ADMINISTRAÇÃO
Ação Realizada
Resultado Alcançado

Processo
licitatório
para
aquisição de materiais
odontológicos

Processo
licitatório
para
fornecimento
de
alimentação para os
discentes

Capacitação
dos
Fiscais
de
Contratos. Foi uma
ação conjunta com a
DPDI.

Capacitação
dos servidores das
Coordenações
e
Licitações
e
Contratos,
Coordenação
de
Orçamento
e
Finanças, e Setor de
Engenharia.

Execução do
novo
Prédio
da
Biblioteca.

Contratação
de
empresa
especializada
para
elaboração de projetos
para a construção de
um Prédio de salas de
aula, auditório, espaço
de convivência para
discentes, servidores e
terceirizados, cantina.

Execução do
Projeto
de
urbanização
do
Campus (rede pluvial,
pavimentação,
sinalização,
iluminação externa e
acessibilidade)

Manutenção
dos contratos com
EBC e Fundo da
Imprensa Nacional


A aquisição dos materiais
odontológicos
viabilizou
o
funcionamento
do
consultório
odontológico.

Fornecimento de alimentação
contribuiu para a permanência dos
discentes na Instituição.

As
ações
viabilizaram
a
capacitação dos servidores envolvidos na
área administrativa,
objetivando a
melhoria da eficiência dos processos
internos e das ações de fiscalização dos
serviços
prestados
por
empresas
terceirizadas.


O novo prédio da biblioteca está
em execução, com previsão de término
para o 2º semestre de 2018;

Elaboração
do
Projeto
Arquitetônico em 2017, os demais serão
elaborados em 2018. Esta ação visa à
ampliação e melhoria da infraestrutura do
Campus.


A
execução
deste
projeto
viabilizou a pavimentação das ruas e
acessos
internos
do
Campus,
proporcionando
a
melhoria
da
acessibilidade e segurança dos usuários.


A ação garantiu a publicação dos
editais e extratos no DOU, bem como a
utilização dos serviços da EBC,
Objetivando a transparência aos atos e

Vinculação
PPA*

dos
atos
Administrativos

Todos os 
Manutenção
objetivos
dos
contratos
referentes a prestação
de serviços


Todos os 
Realização dos
objetivos
processos licitatórios
para a contratação de
serviços, e aquisição
de
materiais
e
equipamentos.

atividades da Instituição.

A ação garantiu o atendimento
dos serviços de: limpeza, manutenção
(predial e equipamentos), vigilância,
energia elétrica, internet, transporte,
serviços gerais e outros, com o objetivos
de manter o funcionamento e viabilizar
as atividades administrativas, de ensino, e
pesquisa, extensão e produção.

Atendimento das demandas de
materiais e serviços para manter o
funcionamento e viabilizar as atividades
administrativas, de ensino, de pesquisa,
extensão e produção do campus.

2.5 Área institucional: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo
Ação Realizada
Resultado Alcançado
Vinculação
Estratégico PDI
PPA*

Consolidar 
Promover a 
05
projetos
cadastrados,
e
ampliar
as capacitação
de aprovados e executados.
políticas
de servidores através do 
Prospecção tecnológica por meio
qualificação,
Programa
de busca em bancos de patentes
capacitação
e Institucional
de 
Treinamento de força para os
promoção
Desenvolvimento
servidores e alunos do Campus Santo
continuada
dos
Augusto
servidores do IF

Projeto IF MUSICAL
Farroupilha

Vídeo Comemorativo aos 10
anos do Campus Santo Augusto

Curso de Fiscalização de
Contratos Administrativos

Consolidar 
Promover a 
770 horas de aperfeiçoamento
e
ampliar
as capacitação
de para Dirigentes, Gerentes e Assessores
políticas
de servidores através de em cursos presenciais e EaD capacitando
qualificação,
Ações
de 28 pessoas.
capacitação
e Aperfeiçoamento e 
880 horas de aperfeiçoamento
promoção
de Educação Formal
para servidores em cursos presenciais
continuada
dos
capacitando 39 servidores.
servidores do IF

06 servidores contemplados com
Farroupilha
ações institucionais para conclusão da
graduação, especialização ou mestrado.

Foram investidos R$34.895,00
em ações de aperfeiçoamento, e
R$27.334,00 em ações de educação
formal em 2017.

Consolidar, 
Realização de 
03 concursos realizados para
ampliar
e concursos públicos professor
substituto:
Economia,
promover
as para contratação de Informática e Letras.
Políticas
de professores

36 candidatos inscritos para 03

Expansão do IF
Farroupilha

Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Acesso
e
Permanência do IF
Farroupilha

Promover
políticas
de
qualidade de vida
e bem estar do
Servidor do IF
Farroupilha


Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas de T.I. do
IF Farroupilha


Consolidar
e
ampliar
as
políticas
de
qualificação,
capacitação
e
promoção
continuada
dos
servidores do IF
Farroupilha

Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas de T.I. do
IF Farroupilha

Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Expansão do IF
Farroupilha.

substitutos
temporários.

e vagas.


Divulgação do PS 2018/1 em
rádios
e
jornais;

Realização do
Apoio a execução do processo
Processo
Seletivo 
2018/1
para
os 
135 vagas disponibilizadas
Cursos Técnicos

774 candidatos inscritos com 623
candidatos homologados

1ª Semana do
Servidor do Campus
Santo Augusto


Promover e
aperfeiçoar o uso da
Tecnologia
da
Informação através
da modernização do
parque tecnológico;
implantação do novo
sistema de rede sem
fio
(WIFI);
manutenção
da
política de segurança.


Realização de palestras, oficinas
e mesa redonda, com temas sobre saúde,
alimentação, carreira e legislação.

Realização de um almoço de
confraternização envolvendo servidores
e familiares.

Readequação
lógica
da
infraestrutura de rede e novas políticas
de tráfego de internet.

Readequação das instalações dos
servidores de proxy (PFSense), para
atender o modelo de infraestrutura de
rede do Campus;

Adequação dos controles de
acesso à internet, visando melhor
segurança
e
confiabilidade
das
informações;

Integração da rede de internet
sem fio dos alunos, para se adequar ao
modelo proposto pela DTI da
Instituição, visando dar acesso ao
sistema IFFAR Mobile.


Promover a 
Agregado conhecimento em
capacitação
dos Linux, Segurança, Virtualização, e
servidores de TI.
Redes.


Promover o
Desenvolvimento
Institucional
do
Campus através de:
Auxílio
da
implantação
do
Sistema Integrado de
Gestão Acadêmica;

Divulgar
externamente
o
Campus
e
suas


Foram realizados treinamentos e
reuniões
para
continuidade
da
implantação do SIG;

Foram realizadas entrevistas e
divulgações nas rádios locais e jornais;

Participação na reunião para
realização do 3º Fórum Estadual de
Manejo e Conservação do Solo e Água a
ser realizado na Expodireto 2018 em
Não-Me-Toque

atividades; Participar
de eventos externos
representando
o
Campus.

Objetivo
Estratégico PDI

Assegurar
a
Gestão
Democrática e a
Transparência dos
atos
Administrativos


Assegurar
a
Gestão
Democrática e a
Transparência dos
atos
Administrativos

Assegurar
a
Gestão
Democrática e a
Transparência dos
atos
Administrativos

2.6 Área institucional: DIREÇÃO GERAL
Ação Realizada
Resultado Alcançado

Divulgação do instituto e
ampliação da participação do Campus
em demandas sociais.

Visita Técnica a Brasília a fim de
captar recursos junto aos deputados
federais da bancada gaúcha e Ministério
da Educação, visando viabilizar a
construção de um novo prédio de salas
de aulas, bem como, aquisição de
equipamentos, mobiliários e acervo
bibliográfico para atendimento dos

Representar o novos cursos. Como resultado houve a
Campus
junto
à inclusão de 3 milhões no orçamento de
comunidade externa. 2018 do IFFar Campus Santo Augusto,
para garantir o início da obra do novo
prédio de salas de aulas.

Através da articulação entre
Direção Geral, deputados da bancada
gaúcha e Pró-Reitoria de Administração,
foi
viabilizado
recursos
extra
orçamentários, no montante de R$
850.801,27 para implantação de
laboratórios e aquisição de acervo
bibliográfico para atendimento das
demandas dos cursos ofertados.

Participar
convocações
Reitoria.

de 
Efetiva participação nas decisões
da do instituto e maior integração com os
demais Campi.


Realizar
trabalhos de auditoria
na verificação e
acompanhamento de
cada certame com o
objetivo de examinar
e
comprovar
a
legalidade
e
legitimidade
dos
fatos
e
atos
administrativos
e


Os trabalhos de auditoria não
encontraram prejuízos ao erário público,
além de aprimorar as ações, técnicas e
métodos de trabalhos, bem como propor
melhorias para o fortalecimento do
controle interno em atendimento do
disposto nas Leis, Decretos, Acórdãos e
demais normas pertinentes.

Vinculação
PPA*


Assegurar
a
Gestão
Democrática e a
Transparência dos
atos
Administrativos

Consolidar,
ampliar
e
promover
as
Políticas
de
Expansão do IF
Farroupilha

avaliar os resultados
alcançados, quanto
aos
aspectos
de
eficiência, eficácia e
economicidade.

Articular com
as demais direções,
coordenação do eixo
tecnológico
de
Recursos Naturais e
Colegiado
de
Campus,
a
finalização
e
aprovação do projeto
pedagógico do curso
de Bacharelado em
Agronomia e, com o
eixo de Gestão e
Negócios
para
criação e aprovação
dos PCC e PPC do
curso de Bacharelado
em Administração


Assegurar
a
Gestão
Democrática e a
Transparência dos
atos

Estabelecer
Administrativos
parcerias com o
Poder
Público
Municipal.


Os projetos pedagógicos do curso
de Bacharelado em Agronomia e do
curso de Bacharelado em Administração
foram finalizados e aprovados para que a
primeira oferta de vagas ocorra no
processo seletivo 2018/1.


O Campus Santo Augusto atuou
conjuntamente com
a
Prefeitura
Municipal de Santo Augusto durante o
ano de 2017, em comissão especifica,
para definição dos parâmetros para
aquisição de uma área agrícola a ser
doada ao IFFar Campus Santo Augusto
no 1º semestre de 2018, destinada a
execução das aulas práticas dos cursos
de
Técnico
em
Agropecuária,
Bacharelado
em
Agronomia
e
Tecnologia em Agronegócio.

Assegurar

O
Campus
participou
da
a
Gestão
elaboração do Plano Municipal de
Democrática e a 
Participar de Desenvolvimento Rural de Santo
Transparência dos ações
demandadas Augusto em conjunto com a Emater e
atos
pelo Poder Público Prefeitura Municipal de Santo Augusto.
Administrativos
Municipal

Participação no Seminário de
Desenvolvimento
Econômico
do
Município.

Consolidar,

Estudo de viabilidade da oferta e
ampliar
e 
Promover a
elaboração do Projeto Pedagógico de
promover
as pesquisa através de
uma nova pós-graduação a ser ofertada
Políticas
de cursos
de
pósno 2º semestre de 2018 nos eixos de
Expansão do IF graduação
Recursos Naturais e Gestão e Negócios.
Farroupilha

3. Riscos identificados e alterações no planejamento
Dificuldades de execução das atividades diárias, tais como: execução financeira,
infraestrutura, contratos, compras e licitações, devido ao quadro reduzido de Servidores nestes
setores.
Devido aos atrasos de recursos financeiros alguns fornecedores não cumpriram com as
obrigações contratuais, tendo ocorrido paralização na obra de execução do prédio destinado as
novas instalações da Biblioteca Mario Quintana.
Redução dos serviços contratados para readequação a disponibilidade orçamentária, bem
como o adiamento de investimentos e realização de novas ações planejadas em virtude dos cortes
orçamentários.
Atraso em algumas nomeações de Servidores em virtude do IF Farroupilha não possuir
banco de concurso e demora na execução e finalização do edital do concurso para docentes e
técnicos administrativos em educação.
Atraso no cronograma de implantação do Sistema SIG, e dificuldades na implantação dos
módulos em virtude das adequações e ajustes necessários para o pleno funcionamento dos mesmos.
Embora tendo ocorrido uma melhora significativa nos números do ano de 2017, em relação
a 2016, ainda existe a necessidade de qualificar os grupos de pesquisa e ampliar o número de
publicações, bem como direcionar os projetos para a área de inovação, objetivando a geração de
novas tecnologias.
Dificuldade no fechamento das turmas de nível superior devido a baixa efetivação de
matriculas da 1ª chamada do SISU.
4. Planejamento tático e operacional.
O Campus não possui plano tático e operacional, sendo sua construção uma das metas para
2018. Até este momento, o planejamento considera o plano de ação desenvolvido anualmente pelo
Campus, sendo este alinhado com a missão institucional.
5. Formas e instrumentos de monitoramento.
O Campus acompanha e monitora o cumprimento dos objetivos traçados em seu plano de
ação anual, através de reuniões mensais e análise das ferramentas de pesquisa institucional
disponibilizadas pela Comissão Permanente de Avaliação.
6. Conclusão
Observa-se que as ações de manutenção e funcionamento das atividades essenciais
realizadas no exercício de 2017 foram prejudicadas em virtude dos cortes orçamentários.
Conseguimos atender parcialmente as demandas oriundas do ensino, pesquisa e extensão, refletindo
na redução dos atendimentos a toda comunidade acadêmica.
Observa-se a necessidade constante de expansão do Campus, melhorando as condições de
estrutura física, de equipamentos, de materiais e de valorização, formação e capacitação dos
Servidores para oportunizar um melhor ambiente de trabalho e proporcionar aos estudantes um
ambiente mais adequado para aprimorar e qualificar as ações de ensino e o aprendizado.
Essas necessidades estão referenciadas no plano de ação vigente para o exercício de 2018,
no qual foram destinados recursos para manutenção das atividades de funcionamento e ampliação
da nossa estrutura física. Atividades as quais ficaram prejudicadas no exercício de 2017 em virtude
dos cortes orçamentários e pela falta de profissionais.
Diante das dificuldades, foi necessária a busca de recursos orçamentários junto a outras
fontes governamentais, tendo sido o Campus contemplado com recursos extraorçamentários
oriundos da emenda da bancada gaúcha da assembleia legislativa, no valor de R$ 5.297.556,00,

destinados a garantir a execução da obra do novo prédio da biblioteca e parte da urbanização do
Campus.
Preocupados também com a estruturação dos laboratórios, biblioteca e eq uipamentos necessários para as aulas práticas do novo Curso de Bacharelado em Agronomia, a Direção Geral do
Campus, juntamente com a Pró-Reitoria de Administração, articulou com os deputados da bancada
gaúcha e, foi viabilizado recursos extraorçamentários, no montante de R$ 850.801,27 para
implantação de laboratórios e aquisição de acervo bibliográfico para atendimento das demandas dos
cursos ofertados.
Com a nomeação de novos servidores docentes, ocorrida no ano de 2017, conseguimos
garantir a oferta de dois novos cursos Superiores, o de Bacharelado em Administração e o de
Bacharelado em Agronomia.
A Direção de Ensino destaca, dentre as ações desenvolvidas, uma melhora nos diálogos com
os pais dos estudantes, particularmente os do ensino médio. Sempre que as coordenações
entenderam que havia necessidade de convocar os pais para discutirmos, juntos, alguma
problemática, isso foi realizado.
Houve uma preocupação em integrar os eixos e cursos oferecidos pela instituição, de modo a
divulgá-los de maneira mais satisfatória.
Outro aspecto importante foi o fortalecimento de atividades de recuperação paralela e
atendimento individualizado aos estudantes. Entretanto, ainda faz-se necessário discutir essa
proposta junto aos docentes, de modo a ampliar os atendimentos e, com isso, diminuir a reprovação
e a retenção. Entendemos que houve grandes avanços, mas ainda é necessário envolver de modo
mais efetivo os técnicos em assuntos educacionais, pedagogas e docentes. Essa é uma das metas
para o ano de 2018.
Vale destacar, ainda, o esforço realizado para dar conta de avançar na implementação do
currículo integrado, tal como preconizam documentos institucionais. Uma das maneiras pelo qual
isso foi possível foi através de uma cuidadosa seleção de filmes nacionais e do convite a pessoas
qualificadas para realizar, junto aos estudantes, o debate de temáticas como ditadura militar, direitos
humanos, saúde, direitos dos trabalhadores – leis trabalhistas, questão indígena, dentre outras, tal
como expresso em todos os PPCs dos cursos.
Ainda que tenhamos avançado em diversos aspectos didático-pedagógicos e de organização
de tempos e espaços qualificados de interação, precisamos avançar nesses aspectos, de modo a
contribuir, mais significativamente, com a permanência e o êxito dos estudantes. Frisamos ainda o
desconforto em relação à alteração do modelo nacional de ensino médio, diante das incertezas
quanto às mudanças que serão necessárias.
Na Pesquisa é possível observar um número importante de projetos cadastrados e
executados. Os resultados alcançados atenderam as expectativas iniciais, uma vez que a área de
pesquisa encontra-se em fase de consolidação.
A Coordenação de Extensão executou as atividades básicas inerentes a sua natureza, isto é,
viabilizou o desenvolvimento dos projetos aprovados no PIIEX/2017 e manteve em funcionamento
o setor de estágios.
Destaque para o projeto “Pequenos espaços sustentando a vida: apoio a produção sustentável
e ao consumo saudável de famílias em situação de pobreza extrema na Região Celeiro do RS” que
foi contemplado com recursos PROEXT, do Ministério da Educação.
O setor de estágios apresentou um bom grau de envolvimento de todos e consideramos os
seus resultados muito bons. Houve também um grande avanço no aspecto organizacional e de
comunicação com o público interno, o que facilitou o fluxo burocrático referente às atividades,
resultando em uma sensível melhora no número de alunos que concluem suas atividades de estágio
dentro do período regular do curso.
Há um planejamento para no ano de 2018, do setor continuar a buscar fortalecer as parcerias
estabelecidas permitindo assim a ampliação da oferta de vagas de estágios nas empresas já
conveniadas, além de buscar a ampliação da oferta de estágios remunerados pelas empresas da
região, considerada deficitária pelo setor.

Manteve-se uma participação ativa no Arranjo Produtivo Local da Região Celeiro, onde se
discutiu junto às entidades de classe, instituições de ensino, poderes públicos e pequenos produtores
a viabilidade econômica da região.
Para concluir, observam-se algumas dificuldades encontradas no exercício de 2017,
principalmente em questões burocráticas e orçamentárias, o que esperamos que sejam solucionadas
no decorrer de 2018.

