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1 - INTRODUÇÃO
O Câmpus Santo Augusto, no ano de 2014, realizou ações importantes para o
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, como: ampliação da estrutura física com o
início das obras do prédio de laboratórios de Ciências e Tecnologias, conclusão das obras de
construção do ginásio poliesportivo, ampliação e reforma da rede elétrica, e nova rede para
climatização; ampliação da assistência estudantil; melhorias na rede de tecnologia da informação;
bem como o desenvolvimento de projetos de pesquisa e ensino, com destaque para o aumento de
projetos voltados a educação.
Porém, também foram enfrentadas algumas dificuldades ao longo do ano de 2014, como:
demora na conclusão de alguns processos licitatórios; demora na aprovação de projetos de
ampliação do espaço físico em órgãos externos, o que inviabilizou a licitação no exercício; falta de
profissionais, principalmente de Técnicos Administrativos em Educação, sendo que o câmpus,
mesmo pertencendo a Fase 1 do programa federal de implantação dos Institutos Federais de Ensino,
ainda não completou o seu quadro administrativo, possuindo setores importantes para o
funcionamento da unidade, ainda sem Servidores designados para o serviço; além de dificuldades
pontuais como atrasos nas entregas de produtos licitados, rotatividade de servidores ainda existente
entre os Câmpus.
No entanto, a grande maioria dos problemas relatados foi solucionada pela equipe diretiva,
ainda, durante o ano de 2014.
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2 -AÇÕES E RESULTADOS – EXERCÍCIO 2014
2.1 Direção Geral
Área institucional: DIREÇÃO GERAL
Principais ações realizadas
Resultados alcançados
Representação do campus junto à comunidade Divulgação do instituto e ampliação da
externa.
participação do Câmpus em demandas sociais,
com participação na 12ª Expofesa na qualidade
de parceiro organizador e vice-presidência do
evento.
Participação nas convocações da Reitoria.
Efetiva participação nas decisões do instituto e
maior integração com os demais câmpus.
Participação de audiências públicas para Foram realizadas audiências nos municípios de
tratativas de expansão da rede de ensino federal, Crissiumal e Três Passos, objetivando
através da criação de centros de referência.
diagnosticar qual dos municípios apresenta
melhores condições para sediar o centro de
referência.
Rediscussão da oferta de cursos superiores no Após parecer negativo para a abertura do Curso
Câmpus
Superior de Licenciatura em Pedagogia, a oferta
de cursos superiores foi rediscutida, decidindose pela oferta de Licenciatura em Biologia no
ano de 2016 e Agronomia em 2017.
Expansão da área física do Câmpus
Através de tratativa com o poder público
municipal, efetivou-se a doação de duas áreas
adjacentes ao Câmpus, num total 8,3 ha.
Participação na 38ª REDITEC
A Direção Geral se fez presente durante todo o
evento realizado no município de Porto Alegre.
Participação nos trabalhos de elaboração do PDI Foram realizadas reuniões locais com os alunos,
2014 - 2018
professores e técnicos administrativos, além de
representantes da comunidade externa, com a
definição das metas e ações do Câmpus para o
quinquênio 2014-2018. Participou-se também
dos seminários realizados na Reitoria, com
representantes
dos
três
segmentos
da
comunidade do Câmpus.
Trabalhos de auditoria na verificação e Os trabalhos de auditoria não encontraram
acompanhamento de cada certame com o prejuízos ao erário público, além de aprimorar as
objetivo de examinar e comprovar a legalidade e ações, técnicas e de métodos de trabalhos, bem
legitimidade dos fatos e atos administrativos e como propor melhorias para o fortalecimento do
avaliar os resultados alcançados, quanto aos controle interno em atendimento do disposto das
aspectos de eficiência, eficácia e economicidade. Leis, Decretos, Acórdãos e demais normas
pertinentes.
Principais Ações Não Realizadas
Justificativas
Discussões para abertura do curso de agronomia A iniciativa foi cancelada, após verificação de
conjuntamente com a UERGS.
pontos negativos e inconsistentes para a
realização da parceria.
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2.2 Ensino
Área institucional: ENSINO
Principais ações realizadas
Resultados alcançados
Auxílio financeiro de assistência 207 estudantes beneficiados com auxílio financeiro via
estudantil para manutenção dos assistência estudantil.
diversos programas.
Auxílio de serviço social.
117 auxílios pontuais, 12 auxílios contínuos e 05 auxílios
coletivos.
Auxílio do técnico em enfermagem. 377 auxílios pontuais
Auxílio pedagógico estudantil.
112 auxílios pontuais, 16 auxílios contínuos e 10 auxílios
coletivos.
Auxílio Psicológico.
57 auxílios pontuais, 280 auxílios contínuos e 07 auxílios
coletivos.
Auxílio Odontológico.
10 auxílios pontuais
Auxílio Médico.
138 auxílios pontuais
Fornecimento de refeições e lanches Durante o ano de 2014 foram servidos pelo refeitório 35.394
aos estudantes.
lanches matutinos, 33.695 lanches vespertinos, 1.864
lanches noturnos e 38.722 almoços, num total de 109.675
refeições.
Reconhecimento do Curso Superior O Curso Superior de Tecnologia em Alimentos foi
de Tecnologia em Alimentos.
reconhecido com conceito 5, numa escala de 1 a 5.
Reconhecimento do Curso Superior O Curso Superior de Licenciatura em Informática foi
de Licenciatura em Informática.
reconhecido com conceito 5, numa escala de 1 a 5.
Divulgação do Resultado do O Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
ENADE 2013
conquistou conceito 4, numa escala de 1 a 5, e CPC 4
(conceito preliminar de curso).
Reformulação dos PPCs dos cursos Adequações realizadas com êxito nos PPCs.
Técnicos Integrados ao Ensino
Médio.
Recepção dos estudantes.
1º dia de aula para os estudantes dos cursos Técnicos
Integrados foi organizado recepção com a Equipe Show
Time Animações da cidade de Santa Rosa. Diversos
membros da equipe caracterizados de diferentes personagens
recepcionaram estudantes e servidores, apresentaram danças
com a participação dos estudantes. Além disso, foi
organizado café da manhã coletivo. Para os estudantes do
Ensino Superior organizamos show com bando local, além
de jantar de recepção aos estudantes.
Acompanhamento e organização Os Profissionais da Assistência Estudantil foram os
Grupo Musical IF Farroupilha.
idealizadores do Grupo Musical IFFarroupilha, desde a
organização, providencia de cabos e montagem de
equipamentos até as apresentação realizadas pelo grupo em
conjunto com professor responsável pelo ensaio e
apresentação das musicas.
Dia do Estudante.
Para o dia do estudante foi realizada gincana de
conhecimento com todos os estudantes do ensino médio.
Para os estudantes dos cursos superiores foi realizado jantar
com atividades artísticas no refeitório.
Gincana Semana Farroupilha.
Participação Gincana Semana Farroupilha para os estudantes
dos Curso Técnicos em Parceria com DTG Sinuelo
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Farroupilha e jantar com apresentações artísticas para os
estudantes do Ensino Superior.
Projeto “O Movimento da Dança O projeto de extensão O Movimento da Dança Educativa
Educativa”.
consiste em um grupo de estudantes de diferentes cursos e
turmas que tem interesse pela dança, que durante o ano de
2014 realizaram intervenções em diferentes escolas
municipais de Santo Augusto interagindo com alunos e
grupos de dança destas escolas, além de participar de
diferentes eventos representando a instituição. Foram
realizados encontros quinzenais. Este projeto tem
participação de profissional externo da área de educação
física.
Projeto
“Corpo,
Gênero
e Projeto desenvolvido em conjunto com Direção de Ensino
Sexualidades”.
envolvendo todos os estudantes do Câmpus. Diversas ações
fora realizadas, entre elas: apresentação grupo Étnico Madre
paulina de Crissiumal, palestras com diferentes profissionais
com experiência com ações e grupos que discutem
sexualidade.
Comunidade no Câmpus.
Anualmente é realizado no Câmpus Santo Augusto o
Comunidade no Câmpus, atividade que envolve todos os
servidores e estudantes, neste ano este evento ocorreu dia 23
de outubro. A equipe de Assistência Estudantil esteve
envolvida desde a organização a recepção das escolas e
orientação sobre os serviços prestados pela Assistência
Estudantil e pela instituição.
Cidadania na praça
Atendendo convite da Secretaria Municipal de Habitação
Assistência Social – SEHAS O Câmpus Santo Augusto
participou do dia da cidadania na praça, onde foi
demonstrado através de apresentações culturais (DTG,
Grupo de teatro, grupo de dança, Grupo musical) e de
organização de gazebos algumas formas através quais o
câmpus promove a cidadania.
MEPT
Nos dias 24 e 25 de novembro ocorreu no Câmpus Santo
Agusto Mostra de Educação Profissional e Tecnológica do
IF Farroupilha. Neste evento a Assistência Estudantil
participou com apresentação de trabalho desenvolvido a
partir do projeto de Extensão “O Movimento da Dança
Educativa”. Além disso esteve envolvida nas organização e
nas atividades realizadas durante o evento.
Participação na II Mostra Cultural A equipe de Assistência Estudantil esteve presente na II
do IF Farroupilha.
Mostra Cultural do IF Farroupilha que ocorreu no Câmpus
Jaguari no dia 21 agosto. O Câmpus Santo Augusto
participou com diversas apresentações artísticas.
Projeto de Orientação Profissional.
Foi desenvolvido com os estudantes concluintes. Parceria
realizada com os alunos do Curso de Psicologia da Unijui.
Foram realizados diversos encontros, com oficinas coletivas
– turmas – e encontro de todos os estudantes participantes
do Projeto para dialogar com diferentes profissionais das
áreas de interesse, ao final foi realizado um encontro
individualizado com a devolutiva da área de atuação de
interesse do estudante.
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Projeto “Minicurso De Word”

Muitos alunos do Ensino Médio do Instituto Federal
Farroupilha apresentam certa dificuldade na editoração de
seus trabalhos escolares solicitados pelos seus respectivos
professores, pensando nisso a Assistência Estudantil do
Instituto Federal Farroupilha Câmpus Santo Augusto
planejou o minicurso de Word para que os alunos consigam
desempenhar de forma mais completa e de acordo com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas a
editoração de seus trabalhos acadêmicos, artigos e relatório
de estágio. As oficinas foram desenvolvidas com aulas
praticas em laboratório de informática, cada aluno utilizava
um computador e assim realizar tarefas relativas ao
manuseio do software.
Realização de atividades vinculadas Intervenção com as turmas Concluintes dos Cursos Técnicos
a orientação nutricional voltada para Integrado ao Ensino Médio com diálogo sobre assuntos de
dietas para perda de peso, ganho de ligados a questão nutricional de interesse dos estudantes.
massa
muscular,
intolerâncias
alimentares e bulimia com diferentes
alunos.
Dentre as ações realizadas esta a A partir da pesquisa foram realizadas intervenções atingindo
pesquisa de interesse de assuntos principalmente os assuntos mais solicitados pelos estudantes
relacionados a saúde, assuntos estes na pesquisa através de palestra. Temas abordados: Primeiros
que os estudantes gostariam de Socorros, Clareamento Dental e Nutrição na Adolescência.
discutir, de ter mais conhecimento.
Palestra sobre o Câncer de Mama
Para alunos dos Cursos Superiores com a participação do
Grupo Imama.
Censo da Educação Básica - Cadastro de todos os cursos, turmas e alunos
Educacenso
Censo do ensino Superior - Censup
Cadastro de todos os cursos, turmas e alunos
Início da implantação do Sistema de Cadastro de todos os cursos, turmas e alunos dos cursos
Gerenciamento
Acadêmico
- técnicos ativos, presenciais e a distância, conforme
SIGAA, a partir de treinamentos cronograma de implantação.
recebidos pela AVMB
Desfile Cívico de 7 de Setembro
O Câmpus participou do Desfile Cívico Municipal, com
envolvimento dos servidores e alunos do Câmpus.
Não houve atividades planejadas e não desenvolvidas na área de ensino.

2.3 Pesquisa
Área institucional: PESQUISA
Principais ações realizadas
Resultados alcançados
Projetos de Pesquisa Aprovados em 2013 e 23 projetos com participação de 18 bolsistas
cadastrados na PRPPGI com continuidade no
ano de 2014
Taxas de bancadas iniciadas em 2013 com 10 servidores receberam taxa de bancada
continuidade no ano de 2014
Bolas de Iniciação Científica do programa 10 bosistas receberam a bolsa
PIBIC EM do CNPq iniciadas em 2013 com
continuidade em 2014

8
Bolsas do Progama de Apoio a IC do Ensino Téc
Conc ou Integrado PAIC-ET1 iniciadas em 2013
com continuidade em 2014
Bolsas do Progama de Iniciação Científica
PROBIC - FAPERGS iniciadas em 2013 com
continuidade em 2014
Bolsas do Progama de Apoio a IC do Ensino
Superior PAIC-ES iniciadas em 2013 com
continuidade em 2014
Bolsas do Programa de Apoio a IC na PósGraduação PAIC-PG iniciadas em 2013 com
continuidade em 204
Projetos de Pesquisa Aprovados e cadastrados na
PRPPGI em 2014
Bolas de Iniciação Científica do programa
PIBIC EM do CNPq iniciadas em 2014
Bolas de Iniciação Científica do programa
PIBIC do CNPq iniciadas em 2014
Bolsas do Progama de Apoio a IC do Ensino Téc
Conc ou Integrado PAIC-ET1 iniciadas em 2014
Bolsas do Progama de Apoio a IT do Ensino Téc
Conc ou Integrado PAIT-ET1 iniciadas em 2014
Bolsas do Progama de Apoio a IC do Ensino
Superior PAIC-ES iniciadas em 2014
V Mept, evento promovido pela PRPPGI e
realizado no câmpus Santo Augusto, nos dias 24
e 25 de setembro de 2014

02 bolistas receberam a bolsa

04 bolistas receberam a bolsa

01 bolsista recebeu a bolsa

01 bolsista recebeu a bolsa

11 projetos com participação de 18 bolsistas
03 bolsistas receberam a bolsa
01 bolsista recebeu a bolsa
05 bolsistas receberam a bolsa
02 bolsistas receberam a bolsa
07 bolsistas receberam a bolsa
Com participação de aproximadamente 590
pessoas entre servidores e alunos do
IFFarroupilha abrangendo todos os Câmpus.

Não houve atividades planejadas e não desenvolvidas na área de pesquisa.

2.4 Extensão
Área institucional: EXTENSÃO
Principais ações realizadas
Resultados alcançados
Cadastro dos egressos do Ensino Técnico 81 alunos cadastrados
(Tecnólogo em Administração, em Informática,
em Agropecuária e Alimentos)
Cadastro dos Egressos do Tecnólogo 11 alunos cadastrados
(Tecnologia em Alimentos)
Cursos de Extensão não incluídos no PIIEX
2 cursos, um envolveu a participação de 142
professores e o outro Pequenos Produtores da
Região Celeiro
Projetos de curta duração executados pelo PIIEX 5 projetos, envolvendo público interno (24
servidores e alunos) e público externo de 1105
pessoas
Projetos de longa duração executados pelo 5 projetos, envolvendo público interno (20
PIIEX
servidores e alunos) e público externo de 320
pessoas
Convênios de estágio
22 convênios realizados
Encaminhamentos de alunos para estágio 147 encaminhamentos
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obrigatório
Encaminhamentos de alunos para estágio não
obrigatório
Alunos com estágio concluído
Apresentação dos relatórios de estágio
V Mept, evento promovido pela PRPPGI e
realizado no câmpus Santo Augusto, nos dias 24
e 25 de setembro de 2014
Projetos culturais, Artísticos e Exportivo

Serviços Tecnológicos - Análise física do solo
Visitas técnicas e Gerenciais
Visitas recebidas
Projetos Ambientais
Programa Mulheres Mil

Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC

Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC
Principais Parcerias

14 encaminhamentos
116 alunos
129 alunos apresentaram o relatório de estágio
Com participação de aproximadamente 590
pessoas entre servidores e alunos do
IFFarroupilha abrangendo todos os Câmpus.
Comunidade no Câmpus com participação de
público externo (500 pessoas) e torneio de futsal
para integração (1200 alunos)
42 análises realizadas
28 visitas - público beneficiado (1078 alunos e
servidores)
07 visitas - público beneficiado 205 pessoas
02 projetos envolvendo a participação de 130
alunos
2 cursos de auxiliar de confeitaria e 1 de
operador de caixa - 107 matriculas nos
municípios de Alegria e Três Passos
13 cursos - 433 matriculas nos municípios da
região
2 cursos de auxiliar administrativo - 50 alunos
matriculados, 41 concluíram nos municípios de
Santo Augusto e São Martinho
1 curso de auxiliar de biblioteca - 30 alunos
matriculados, 20 concluíram no município de
Santo Augusto
3 cursos de auxiliar de confeitaria - 172 alunos
matriculados, 159 concluíram em Santo
Augusto, Alegria e Três Passos
1 curso de operador de caixa - 30 alunos
matriculados, 25 concluíram no município de
Três Passos
1 curso de agricultor familiar - 28 alunos
matriculados, 21 concluíram no município de
Humaitá
1 curso de Produtor de Frutas, Hortaliças e
Plantas Aromáticas Processadas por Secagem e
Desidratação, 26 alunos matriculados, 22
concluíram no município de Tenente Portela
1 curso de Bovinocultor e Leite - 30 alunos
matriculados, 22 concluíram no município de
Tenente Portela
1 curso de Técnico em Agropecuária - 30 alunos
matriculados, em andamento no município de
São Valério do Sul
2 cursos de Técnico em Informática - 40 alunos
matriculados, em andamento nos municípios de
Inhacorá e Nova Ramada
Secretaria da Educação de Santo Augusto,
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Prefeitura de Campo Novo, 21ª CRE, UFFS –
Campus Cerro Largo, Emater, Emacol –
Comércio de Insumos e Máquinas Agrícolas, J.
A. Teixeira Veterinária LTDA, Cotricampo,
Puro Trato.
Atuação do Grupo IF Musical e da Invernada Houve a participação ativa nos eventos de
Artística
Elaboração do PDI, MEPT, REDITEC e
Processo Seletivo 2015/1.
Não houve atividades planejadas e não desenvolvidas na área de extensão.

2.5 Administração
Área institucional: ADMINISTRAÇÃO
Principais ações realizadas
Resultados alcançados
Pagamentos a empresas prestadoras de Todos os compromissos assumidos com fornecedores
serviços – PJ
foram liquidados. Incluem todos os serviços para o
funcionamento do Câmpus, como: serviços de
limpeza, manutenção, vigilância, telefonia, energia
elétrica, internet, transporte, serviços gerais e outros
Aquisição de equipamentos e materiais Foram adquiridos diversos equipamentos e materiais
permanentes.
de permanentes para melhoria da infraestrutura do
Câmpus, tais como: novos computadores, veículos e
mobiliários em geral.
Aquisição de materiais de consumo
Foram adquiridos materiais de consumo diversos
para manutenção das atividades administrativas e
pedagógicas do Câmpus.
Fornecimento de passagens
Foram fornecidas passagens terrestres e aéreas que
oportunizaram os Servidores a buscar qualificação.
Recolhimento de tributos
Recollhimento de tributos na forma estabelecida na
legislação
Conclusão da obra do Ginásio Poliesportivo Com a conclusão do ginásio poliesportivo foi
oportunizado um espaço adequado para a
comunidade interna, para o desenvolvimento das
atividades relacionadas as aulas práticas de educação
física, como também para as atividades culturais
desenvolvidas pelo câmpus.
Estruturação do Ginásio Poliesportivo
Foram adquiridos materiais permanentes e
equipamentos para estruturação do ginásio
poliesportivo (sala de ginástica, quadra de esportes,
sala de dança....)
Conclusão da obra de reforma e ampliação Melhoria na infraestrutura da rede elétrica, sanando
da rede elétrica
os problemas com a queda de energia elétrica e
consertos de equipamentos.
Início da execução da obra de construção do A obra foi iniciada, estando com as fundações já
prédio de laboratórios de Ciências e concluídas ao final do ano de 2014.
Tecnologias
Investimentos na área de segurança e Foram instalados equipamentos de monitoramento e
vigilância
alarme, trazendo condições aprimoradas de vigilância
prevenindo furtos, depreciação e zelando pela
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segurança dos públicos que utilizada este espaço.
Foram adquiridos materiais e equipamentos Criação de condições de acessibilidade aos
de acessibilidade para PNE
Portadores de Necessidade Especiais, oportunizando
o fácil acesso aos espaços disponibilizados pela
Instituição.
Principais Ações Não Realizadas
Justificativas
Ampliação do prédio da biblioteca
Não conseguimos finalizar o projeto de engenharia
até o final do ano de 2014, devido a demora e
problemas técnicos de ajustes na elaboração do
projeto arquitetônico e complementares.
Finalização do projeto de urbanização
Não conseguimos finalizar devido a demora por parte
da empresa contratada para elaboração dos projetos,
e também por não termos no Câmpus um responsável
técnico para acompanhamento dos projetos em
andamento.

2.6 Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Área institucional: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Principais ações realizadas
Resultados alcançados
Participação nos trabalhos de elaboração do PDI Foram realizadas reuniões locais com os alunos,
2014 - 2018
professores e técnicos administrativos, além de
representantes da comunidade externa, com a
definição das metas e ações do Câmpus para o
quinquênio 2014-2018. Participou-se também
dos seminários realizados na Reitoria, com
representantes
dos
três
segmentos
da
comunidade do Câmpus.
Realização de capacitação de servidores.
Foram realizadas 82 ações de capacitação, com
um total de 53 servidores contemplados.
Realização de concursos públicos para Foram realizados 4 concursos, para as áreas de
contratação de professores substitutos e Alimentos,
Informática,
Biologia,
temporários.
Filosofia/Sociologia e História/Geografia, com
um total de 58 candidatos inscritos.
Participação no Concurso Público TAE´s e O Câmpus participou ativamente na realização
Docentes IFFarroupilha
do concurso público efetivado, com cedência de
servidores para atuação nas comissões centrais e
de servidores nas elaborações de provas.
Modernização do Parque Tecnologico de TI
Aquisição de Notebooks, Tables, Servidores e
Computadores para gerencia de TI
Melhoria do Sinal de Internet
Aquisição de 60Mb de banda RNP
Melhoria do Sinal de Internet
Reformulação de sub-redes e politicas de tráfego
Melhoria do Sinal de Internet
Instalação de fibra otica
Melhoria da Infraestrutura de Redes
Recabeamento, Gerenciamento de Switches com
cascateamento identificado em cores.
Melhoria da Infraestrutura de Redes
Incremento das aplicações com Zen Server, AD
e PFSense
Implantação de Politica de Segurança
AD, Perfil de usuário comum em 100% dos
clientes e monitoramento 24hs via CAIS
Melhoria em Sistemas
Migração de atividades para sistema "SIG"
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Aperfeiçoamento e capacitação de Pesssoal Agregado conhecimeto em Linux, Segurança,
Técnico
Virtualização, Rdes, Ciencia da Computação
Melhoria do Parque de Impressão
Impressão terceirizada, com controle de copias
por usuários e/ou equipoamento
TV Corporativa
Implementação de serviço de TV Corporativa
interna ao Câmpus para melhoria da
comunicação
Segurança - Monitoria
Gerenciamento de contrato de monitoria através
de câmeras de segurança e alarmes.
Sistema de gerenciamento de refeitório
Gerenciamento de sistema e equipamentos de
gerenciamento de refeitório.
Contrato de manutenção de equipamentos
Gerenciamento de contrato de manutenção de
equipamentos diversos de TI e audiovisual.
Migração de e-mails institucionais
Migração de contas de e-mail institucionais de
todos servidores e setores do Câmpus.
Fechaduras biométricas
Instalação e gerenciamento de fechaduras
biométricas para as salas de aula, laboratórios e
auditório do Câmpus.
Principais ações não realizadas
Justificativas
Modernização e ampliação da rede WiFi
Não aquisição de gerenciador de pontos de
presença/clientes
Modernização e ampliação da rede WiFi
Não aquisição de APs de mais capacidade e
potencia
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3 - RISCOS IDENTIFICADOS E ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO
Toda execução de obra deve ser muito bem acompanhada e fiscalizada para evitar atrasos.
Enfrentamos sérios problemas por não termos engenheiro civil em nosso quadro de servidores para
acompanhar de forma mais adequada a execução das obras, pois durante a execução surgem vários
problemas técnicos de projetos e planilhas, que poderiam ser resolvidos de uma foram mais ágil,
não dependendo de análise da Coordenação de engenharia da Reitoria. Uma das consequências
negativas para o Câmpus foi a não realização da expansão física do prédio da biblioteca. Além
disto, ficamos a mercê da disponibilidade e qualidade de serviços terceirizados de engenharia, para
a realização das obras necessárias para a expansão estrutural do Câmpus.
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.
Uma atividade que acabou absorvendo boa parte do tempo foi o Pronatec. Atividades como
acompanhamento de egressos, por exemplo, não estavam estruturadas no ano anterior e acabaram
sendo realizadas neste ano.

4 - CONCLUSÃO
Diante dos fatos relatados, podemos concluir que as ações realizadas no exercício de 2014
foram atendidas em quase sua totalidade. Observa-se um acréscimo no atendimento das demandas
oriundas do ensino, pesquisa e extensão em relação ao exercício de 2013, refletindo na melhoria do
atendimento aos alunos, proporcionando um ensino de maior qualidade e a expansão da
infraestrutura do Câmpus.
Mesmo tendo sido observado um aumento no atendimento das demandas no exercício de
2014, faz-se necessário, em virtude da expansão do Câmpus, melhorarmos as condições de estrutura
física, de equipamentos e de materiais para oportunizar um melhor ambiente de trabalho para os
servidores e proporcionar aos alunos um ambiente mais adequado para o aprendizado.
Essas necessidades estão referenciadas no plano de ação vigente para o exercício de 2015,
onde foram destinados recursos para manutenção das atividades de funcionamento e ampliação da
nossa estrutura física.
Com a nomeação de novos servidores, ocorrida no 1º semestre de 2014, conseguimos
reestruturar alguns setores que estavam com dificuldades de execução das atividades diárias, tais
como: execução financeira, infraestrutura, patrimônio, contratos, compras e licitações, biblioteca,
assistência estudantil, setor de recursos humanos e setor de registros acadêmicos, além da direção
de ensino.
O Pronatec aproximou o instituto da comunidade regional, buscando atender as demandas
locais e regionais, oportunizando qualificação e inclusão social.
É possível observar um número importante de projetos de pesquisa 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, no ano de 2014, executou as atividades básicas inerentes a sua
natureza, isto é, viabilizou o desenvolvimento dos projetos aprovados no PIIEX/2014 e manteve em
funcionamento o setor de estágios.
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 do setor.
Para 2015 pretende-se intensificar o acompanhamento dos egressos, consolidar as parcerias
formadas e buscar novos parceiros.
Para concluir, observaram-se algumas dificuldades encontradas no exercício de 2014,
principalmente em questões burocráticas e orçamentárias governamentais, o que esperamos que
sejam solucionados no decorrer de 2015.
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