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1 - INTRODUÇÃO
O Campus Santo Augusto, no ano de 2015, realizou ações importantes para o
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, como: ampliação da estrutura
física com a continuidade das obras do prédio de laboratórios de Ciências e Tecnologias;
melhorias na rede de tecnologia da informação; bem como o desenvolvimento de projetos
de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional.
Porém, também foram enfrentadas algumas dificuldades ao longo do ano, 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 do novo
prédio de Biblioteca; falta de profissionais, principalmente de Técnicos Administrativos em
Educação em setores importantes para o funcionamento da unidade; além de dificuldades
pontuais como atrasos nas entregas de produtos licitados, rotatividade de servidores
ainda existente entre os Campus.
No entanto, a grande maioria dos problemas relatados foi solucionada pela equipe
diretiva, ainda, durante o ano de 2015.
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2 – OBJETIVOS
ALCANÇADOS

ESTRATÉGICOS,

AÇÕES

REALIZADAS

E

RESULTADOS

2.1 Direção Geral

Objetivos estratégicos

Área institucional: DIREÇÃO GERAL
Principais ações realizadas
Resultados alcançados

Maior visibilidade do
Campus Santo Augusto no
Município e Região

Representação do campus junto
à comunidade externa.

Cumprir agenda de ações
administrativas

Participação nas convocações da
Reitoria.

Proporcionar a expansão
do ensino

Realizar ações de caráter
preventivo e corretivo, bem
como de assessoramento
a gestão do Campus

Ofertar novo curso superior
de graduação observando
as Diretrizes Curriculares
Nacionais, definidas pelo
Conselho Nacional de
Educação e pelo
Planejamento de
Desenvolvimento
Institucional do IF
Farroupilha

Participação de audiências
públicas para tratativas de
expansão da rede de ensino
federal, através da criação de
centros de referência.
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
avaliar os resultados alcançados,
quanto aos aspectos de
eficiência, eficácia e
economicidade.
- Articulação com as demais
direções e coordenações dos
eixos tecnológicos para a
elaboração conjunta dos projetos
de criação dos cursos de
Licenciatura em Ciências
Biológicas e Bacharelado em
Agronomia.
- Articulação com as demais
direções e coordenação dos eixo
tecnológico de Recursos Naturais
para a elaboração conjunta do
projeto pedagógico do curso de
Licenciatura em Ciências
Biológicas

Divulgação do instituto e ampliação da
participação do Campus em demandas
sociais.
Efetiva participação nas decisões do
instituto e maior integração com os
demais Campus.
Criado o Centro de Referência de Três
Passos, vinculado ao Campus Santo
Augusto, com as áreas de Recursos
Naturais, Produção Alimentícia e de
Gestão e Negócios.
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.

- Os projetos de criação dos cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas e
Bacharelado em Agronomia foram
elaborados e aprovados.
- O projeto pedagógico do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas foi
elaborado e aprovado, sendo que a
primeira oferta de vagas se deu no
processo seletivo 2016/1.

Não houve ações planejadas e não desenvolvidas na Direção Geral.
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2.2 Ensino

Objetivos Estratégicos
Elaborar, por etapas,
planos e programas com
objetivos definidos.
Assistir o corpo docente
nas unidades didáticopedagógicas com os
materiais necessários para
execução de suas
atividades.
Garantir a permanente
comunicação das
coordenações de
eixo/cursos com os
docentes através de
reuniões.
Dar conhecimento aos
alunos do planejamento
semestral/anual das
disciplinas.
Oferecer condições para
discussão, estudo e
aplicação de
conhecimentos
pedagógicos, visando o
fortalecimento e inovação
da prática educativa.

Área Institucional: ENSINO
Principais ações realizadas
Resultados Alcançados
- O planejamento é a base para a criação
-Organização do planejamento
de boas aulas e também um dos pontos
coletivo com os docentes no
cruciais no desenvolvimento de um
início do ano letivo de 2015.
trabalho escolar eficiente.
-Socialização aos docentes de
toda a documentação
institucional.

-Reuniões de Coordenadores de
eixo-gestores dos cursos.

-Socialização aos estudantes
dos Planos de Ensino.

- Utilização, por parte dos servidores, da
documentação, usando-a para nortear as
ações didático-pedagógicas dos cursos e
ou eixos.
-Fortalecimento da comunicação entre os
docentes.
-Acompanhamento da coordenação dos
cursos junto às atividades dos docentes.
- Planejamento coletivo de algumas
ações.
- Ciência do planejamento das disciplinas,
permitindo que os estudantes
acompanhem o desenvolvimento das
mesmas.

-Formação Pedagógica aos
Docentes e Servidores TAE´s.

- Fortalecimento e inovação da prática
educativa.
- Qualificação.

Possibilitar o conhecimento
globalizado, abrindo
espaços para trabalhos que
vão além do espaço
delimitado por cada
disciplina.

-Projetos de Ensino.

- Valorização dos saberes dos alunos e
oportunidades de ampliar os
aprendizados, através de processos mais
significativos com os diferentes temas
propostos. Além disso, possibilitou,
também, (re)significar (ou aprofundar)
conceitos escolares em outros contextos.

Oportunizar aprimoramento
na formação conceitual dos
estudantes, bem como
estimular a seguir a
carreira docente.

-Projetos de Monitoria

-Aprimoramento no processo de formação
do ensino e da aprendizagem dos
estudantes.

Cumprir a Lei nº 13.006
que determina a exibição
de filmes de produção
nacional nas escolas de
ensino básico.

-Cinema Brasileiro.

Promover ações para a
permanência e êxito dos
estudantes.

-Implantação do Programa
Permanência e Êxito.

Proporcionar aos alunos
momentos de atendimento
individual com os
professores.

-Agenda de tira-dúvidas
discente.

- Discussão de temas relevantes na
formação integral dos estudantes,
implementando o currículo integrado, tal
como preconizam os documentos oficiais
dos IF. Além disso, o Incentivo à cadeia
produtiva do cinema nacional.
- Análise de dados institucionais sobre o
número de alunos evadidos, transferidos e
reprovados. Elaboração de propostas
para melhorar o desempenho e
permanência dos estudantes, a serem
implementadas, mais fortemente, em
2016.
- Aproveitamento do espaço/tempo
docente disponível na RAD para qualificar
o rendimento escolar dos estudantes.
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Cumprir a legislação das
Diretrizes e Bases
Nacionais da Educação no
que se refere à
Recuperação Paralela.

- Organização de uma agenda e
de um formulário para auxiliar na
Recuperação Paralela.

Promover Visitas Técnicas

-Visitas técnicas/ Viagens
Técnicas.

Dar boas vindas aos pais
dos novos alunos,
explicando o
funcionamento da escola.
Compartilhar
responsabilidades e
informações tendo em vista
os benefícios para o aluno.

-Reunião de Pais/Estudantes
Novos.

- Organização proposta aos alunos do
ensino médio integrado, que
apresentavam dificuldades de
aprendizagem, visando melhores
condições para acompanhamento do
processo de ensino e aprendizagem.
- Integração entre a teoria e a prática no
que se refere aos conhecimentos
adquiridos pelos alunos na instituição de
ensino;
- Oportunidade de o aluno conhecer in
loco aspectos do mercado de trabalho,
produtos, processos e serviços e a
integração entre os mesmos;
- Oportunidade do aprimoramento de sua
formação profissional e pessoal.

- Conhecimento da Instituição e do
funcionamento da mesma.

- Informação aos pais que mesmo os
estudantes tendo reprovado em algumas
disciplinas, o grupo de professores decidiu
por aprovar, visto que o aluno tem
potencial para demonstrar melhor
desempenho.
- Engajamento da família como coresponsáveis pelo processo de ensinoaprendizagem dos seus filhos.
- Socialização do conhecimento na busca
pelo desenvolvimento de habilidades e
competências necessárias para a atuação
profissional.
- Integração de todos os eixos e cursos
proporcionando uma visão ampla dos
cursos oferecidos pelo Campus, bem
como a explicitação da inter-relação de
conhecimentos de cada um deles.
-Promoção de palestras, oficinas e
discussões produtivas pelos eixos.
- Reflexão sobre a aprendizagem dos
alunos e o processo de ensino.
- Favorecimento de uma avaliação mais
completa do estudante e do próprio
trabalho docente, proporcionando um
espaço de reflexão sobre o trabalho que
está sendo realizado e possibilitando a
tomada de decisão para um novo fazer
pedagógico, favorecendo mudanças para
estratégias mais adequadas à
aprendizagem de cada turma e/ou aluno.

Dar ciência aos pais e/ou
responsáveis do processo
de ensino-aprendizagem
do estudantes.

-Reunião com os pais dos
estudantes aprovados em
Conselho de Classe, e que
apresentaram problemas de
aprendizado e/ou
relacionamento..

Promover semana
acadêmica integrada.

-Semana Acadêmica Integrada

Realizar Conselho de
classe parcial e final
conforme Instrução
Normativa do IF
Farroupilha.

-Operacionalização dos
Conselhos de Classe.

Integrar os alunos dos
diferentes cursos técnicos
integrados do Campus.

- Gincana

-Maior integração, socialização e
recreação entre os alunos.

Realizar reuniões
pedagógicas mensais

Convocação de todos os
docentes e representantes de
setores ligados à DE para as
reuniões pedagógicas.

- Discussão das ações desenvolvidas ao
longo do ano, junto a todos os cursos e
eixos;
- possibilitar maior participação e todos
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Realizar reuniões junto ao
SAP

Reuniões semanais

nas decisões de gestão do ensino;
- socializar questões que envolviam os
cursos e eixos.
- maior organização das atividades de
apoio pedagógico, contribuído, assim,
para facilitar o trabalho desenvolvido
pelos coordenadores e professores.

Não houve ações planejadas e não desenvolvidas na área de ensino.
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2.3 Pesquisa

Objetivos
estratégicos
Promover a
pesquisa científica
e tecnológica no
Câmpus
Auxiliar
financeiramente os
projetos de
pesquisa

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

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

Área institucional: PESQUISA
Principais ações realizadas
Projetos de Pesquisa Aprovados em 2014 e
cadastrados na PRPPGI com continuidade no ano
de 2015
Projetos de Pesquisa Aprovados em 2015 e
cadastrados na PRPPGI com continuidade no ano
de 2016
Taxas de bancadas iniciadas em 2014 com
continuidade no ano de 2015
Taxas de bancadas iniciadas em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PIBIC EM
do CNPq iniciadas em 2014 com continuidade em
2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PIBIC do
CNPq iniciadas em 2014 com continuidade em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PAIC
ET1 do IFFarroupilha iniciadas em 2014 com
continuidade em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PAIT ET1
do IFFarroupilha iniciadas em 2014 com
continuidade em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PAIC ES
do IFFarroupilha iniciadas em 2014 com
continuidade em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PIBIC EM
do CNPq iniciadas em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PIBIC do
CNPq iniciadas em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PIBITI do
CNPq iniciadas em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PAIC
ET1 do IFFarroupilha iniciadas em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PAIT ET1
do IFFarroupilha iniciadas em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PAIC ES
do IFFarroupilha iniciadas em 2015
Bolsas de Iniciação Científica do programa PAIT ES
do IFFarroupilha iniciadas em 2015
Livro publicado

Resultados alcançados

11 projetos executados

07 projetos em andamento
11 servidores receberam taxa
de bancada
6 servidores recebem taxa de
bancada
02 bolsistas receberam a
bolsa
01 bolsista recebeu a bolsa
03 bolsistas receberam a
bolsa
01 bolsista recebeu a bolsa
06 bolsistas receberam a
bolsa
02 bolsistas recebem a bolsa
01 bolsista recebe a bolsa
01 bolsista recebe a bolsa
03 bolsistas recebem a bolsa
04 bolsistas recebem a bolsa
01 bolsista recebe a bolsa
01 bolsista recebe a bolsa
01 livro

Capítulo de Livro publicado

05 capítulos

Artigo publicado em periódico científico indexado

06 artigos

Artigo publicado em evento científico indexado.

10 artigos

Resumo publicado em evento científico indexado.
Curso de Especialização em Espaços Alternativos do
Ensino e da Aprendizagem

15 artigos

01 turma em andamento com
35 alunos matriculados

Não houve ações planejadas e não desenvolvidas na área de pesquisa.
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2.4 Extensão

Objetivos estratégicos
Acompanhamento de
egressos
Promover cursos de
extensão não incluídos
no PIIEX

Promover projetos de
extensão de curta
duração via PIIEX

Promover projetos de
extensão de longa
duração via PIIEX

Promover o
empreendedorismo e
cooperativismo pelo
apoio à formação
empreendedora através
de programas
institucionais
Promover prospecção de
oportunidades de
estágio/emprego e a
operacionalização
administrativa do estágio

Promover eventos de
natureza científica e
tecnológica

Área institucional: EXTENSÃO
Principais ações realizadas

Resultados alcançados

Cadastro de egressos do Ensino Técnico

97 egressos cadastrados

Cursos “Pé na Estrada”, “Arranjo Produtivo Local”,
“Invernada Artística” e “Plantas Simbolo”

2.000 pessoas
beneficiadas da
comunidade regional e
30 alunos e servidores
contemplados

05 projetos executados:
- Biblioteca em Ação;
- Práticas de letramento;
- Torneio regional de integração;
- Cinema no Câmpus;
- Encontro de Professores de Matemática.
05 projetos executados:
- Construindo itinerários;
- Melhoria na Gestão Rural;
- Diferentes Sim, Desiguais Jamais;
- Horta escolar;
- Avaliação da qualidade microbiológica e físicoquímica da água.

01 projeto executado:
- Melhoria na Gestão Rural de Micro propriedades
da Região Celeiro do RS.

- Convênio de estágio
- Encaminhamento de alunos para estágio
obrigatório;
- Encaminhamento de alunos para estágio não
obrigatório;
- Defesas de estágio.
03 eventos promovidos:
- Pré Mostra da Educação Profissional e
Tecnológica (Pré-MEPT);
- Fórum Ambiental;
- II Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional da
Região Celeiro.

875 pessoas
beneficiadas da
comunidade regional e
34 alunos e servidores
contemplados
250 pessoas
beneficiadas da
comunidade regional e
71 alunos e servidores
contemplados

20 famílias de pequenos
agricultores beneficiadas

53 convênios de estágios
assinados e 680 alunos
contemplados
diretamente
850 pessoas
beneficiadas da
comunidade regional e
489 alunos e servidores
contemplados

Promover projetos
culturais, artísticos e
esportivos

02 projetos executados:
- Torneio Regional De Integração do Instituto
Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto;
- Cinema No Campus

330 pessoas
beneficiadas da
comunidade regional e
14 alunos e servidores
contemplados

Promover projetos sociais
que representem
soluções para inclusão
social, geração de
oportunidades e melhoria
das condições de vida

03 projetos executados:
- Melhoria na Gestão Rural de Micro propriedades
da Região Celeiro do RS;
- Diferentes Sim, Desiguais Jamais: novos olhares,
novos sujeitos em construção;
- Horta escolar: desenvolvendo a produção
orgânica de alimentos.

200 pessoas
beneficiadas da
comunidade regional e
56 alunos e servidores
contemplados

Promover serviços
tecnológicos: consultoria,
assessoria, prestação de
serviços para o mundo
produtivo

Avaliação da qualidade microbiológica e físicoquímica da água de consumo de agroindústrias e
propriedades rurais do município de Santo Augusto

Serviço prestado a 30
agroindústrias regionais
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Promover visitas técnicas
e gerenciais para
interação das áreas
educacionais da
instituição com o mundo
do trabalho

Promover visitas técnicas
e gerenciais às
dependências do
Câmpus Santo Augusto

Promover projetos
ambientais objetivando a
produção, difusão e o
estímulo a adoção de
conhecimentos que
visem à preservação
ambiental e as práticas
sustentáveis
Promover a execução de
cursos profissionalizantes
através do Programa
Mulheres Mil
Promover a execução de
cursos profissionalizantes
através do Pronatec

26 visitas técnicas e gerenciais:
- Jogos Estudantis do IFFarroupilha. – Campus
Júlio de Castilhos
- Fábrica da Coca-Cola- Santa Maria.
- Jogos Estudantis do IFFarroupilha.- Campus
Panambi
- Concordia/ SC– Encontro cultural e
Tradicionalista.
- Entre-Ijuis – Eco 2 Esportes de Aventuras
- Bom Progresso– X Agrofeira de Bom Progresso.
- Porto Alegre– Museu PUC, City tour.
- Entre-Ijuis – Eco 2 Esportes de Aventuras
- Passo Fundo– Sial- Simpósio de Alimentos
- Foz do Iguaçu-Paraná– Itaipu Binacional
- Ijuí – Expo Ijuí
- Santa Rosa– 31º Encontro Estadual de
Hortigranjeiros
- Campus São Vicente do Sul- Aulas Práticas
- Santa Maria- 3º Festival de Cinema Estudantil
- Campus São Borja- Mostra da Educação
Profissional e Tecnológica.
- Campo Novo- Cotricampo
- Campus Santo Augusto- Mostra da Educação
Profissional e Tecnológica.(PRONATEC)
- Campus Alegrete- Mostra Cultural.
- Ijui- Interopday
- Crissiumal- Cooperativa Fonte Nova.
- Campus São Vicente do Sul- Jogos Estudantis.
- Ijuí- Museu Antropológico.
- Cunha Porã- SC- Fazenda Werlang.
- Santo Ângelo- Cinema.
- Santo Ângelo- Parque de Exposições Siegfried
Ritter-Fenamilho.
- Não-me-toque- Expodireto Cotrijal.
05 momentos com visitas recebidas:
- Biblioteca em Ação - Contar, encantar e educar
- PÉ NA ESTRADA: Instituto Federal Farroupilha
Câmpus Santo Augusto e comunidade externa: um
espaço de encontro, interlocução, relato de
experiências e troca de saberes.
- Torneio Regional De Integração – Instituto
Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto
- Pré Mostra da Educação Profissional e
Tecnológica (Pré-MEPT)
- Visitações não vinculadas a eventos ou projetos
da instituição

1.005 alunos e servidores
contemplados

2.100 pessoas
contabilizadas que
visitaram o Câmpus em
eventos oficializados

02 projetos executados:
- Plantas-símbolo dos municípios de abrangência
do Câmpus Santo Augusto: uma inspiração para
pesquisa no ensino médio;
- Fórum Ambiental.

700 pessoas
beneficiadas da
comunidade regional e
55 alunos e servidores
contemplados

01 curso ainda sendo executado:
- Produtor de Doces e Conservas

100 mulheres
matriculadas da
comunidade regional

03 cursos realizados e 02 cursos ainda sendo
executados:
- Técnico em Agropecuária – Concomitante
- Técnico em Informática – Concomitante
- Técnico em Informática – Concomitante

108 alunos matriculados
com 57 alunos já
concluintes
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Promoção de parcerias
com pessoa física ou
jurídica externa, que
colaborem com o campus
na execução de
atividades de extensão

- Assistente Administrativo - FIC/ SERVIÇOS
PÚBLICOS
- Auxiliar Pedagógico - FIC/ SERVIÇOS PÚBLICOS
13 parcerias firmadas ou reafirmadas:
- Secretaria da Educação de Santo Augusto
- Prefeitura Municipal de Santo Augusto
- Frigorífico Pinhal
- Imacol – Comércio de Insumos e Máquinas
Agrícolas
- J. A. Teixeira Veterinária LTDA
- Emater
- Mais Frango Miraguaí Ltda
- Jost e Ferreira LTDA NutrePampa
- Inspetoria Veterinária Zootécnica de Santo
Augusto – SEAPA
- Cotrijuí
- Puro Trato
- Cotricampo
- HPR Informática e Acessórios Ltda

Comunidade interna do
Câmpus beneficiadas
com vagas de estágios,
realização de eventos e
visitas técnicas, entre
outros benefícios diretos
e indiretos

Não houve ações planejadas e não desenvolvidas na área de extensão.
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2.5 Administração
Objetivos Estratégicos

Área institucional: ADMINISTRAÇÃO
Principais Ações Realizadas

Manter o funcionamento e
manutenção das atividades
administrativas, de ensino, de
pesquisa e de extensão e
produção.

Novas contratações e
manutenção dos contratos
referentes à prestação de
serviços

Capacitação de servidores

Pagamentos de diárias a pessoal
civil, pagamento de taxas de
inscrições e fornecimento de
passagens.

Manutenção da Infraestrutura do
Campus

Serviços de reformas e
manutenção predial e serviços
de pinturas internas e externas
dos prédios mais antigos.

Estruturação do Prédio de
Laboratórios

Adequação da estrutura de
setores diversos

Manutenção das atividades em
gerais do Campus

Ampliação da infraestrutura do
Campus

Transparência aos atos e
atividades da administração
Principais Ações
Não Realizadas
Execução do
prédio da
biblioteca
Execução do
projeto de
urbanização
Aquisição de
acervo
bibliográfico

Resultados Alcançados

A ação garantiu o atendimento dos
serviços de: limpeza, manutenção,
vigilância, telefonia, jardinagem,
recepção, energia elétrica, internet,
transporte, serviços gerais e outros
A ação oportunizou aos servidores a
capacitação e aperfeiçoamento
referente aos procedimentos e
atividades administrativas dos
setores de: compras e licitações,
gestão e fiscalização de contratos,
infraestrutura, execução
orçamentária e financeira, protocolo
e diárias.
Adequação e conservação da
infraestrutura existente.

Foram adquiridos diversos
equipamentos e materiais
Aquisição de equipamentos e
permanentes para a estruturação do
materiais permanentes.
prédio de laboratórios que encontrase em execução, com previsão de
conclusão no 1º semestre de 2016.
Foram adquiridos diversos
Aquisição de mobiliários em
equipamentos e materiais de
geral.
permanentes para melhoria da
infraestrutura do Campus
Foram adquiridos materiais de
Aquisição de materiais de
consumo diversos para manutenção
consumo
das atividades administrativas e
pedagógicas do Campus.
Continuidade da execução da
Execução parcial da obra devido a
obra de construção do prédio de
atrasos no cronograma inicial em
laboratórios de Ciências e
decorrência de problemas com
Tecnologias iniciado em
projetos e atrasos na liberação de
setembro de 2014.
recursos financeiros.
A ação garantiu a publicação dos
Manutenção dos contratos com
editais e extratos no Diário Oficial da
EBC e Fundo da Imprensa
União, bem como a utilização dos
Nacional.
serviços da EBC.
Justificativas

Não conseguimos finalizar o projeto de engenharia até o final do ano de 2015, devido a
demora por parte da empresa contratada para elaboração dos projetos, e também por
não ter no quadro de servidores do campus um profissional técnico para
acompanhamento dos projetos.
Não conseguimos finalizar o projeto de engenharia até o final do ano de 2015, devido a
demora por parte da empresa contratada para elaboração dos projetos, e também por
não ter no quadro de servidores do campus um profissional técnico para
acompanhamento dos projetos.
Devido a rescisão contratual não efetivamos a aquisição total dos materiais
necessários para o novo curso de Ciências Biológicas, que será ofertado no 1º
semestre/2016.
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2.6 Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Área institucional: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivos estratégicos
Principais ações realizadas
Resultados alcançados

Promover a capacitação de
servidores através do
Programa Institucional de
Desenvolvimento

Realização de concursos
públicos para contratação
de professores substitutos
e temporários.

Realização do Processo
Seletivo 2016/1 para os
Cursos Técnicos

Promover o uso da
Tecnologia da Informação

09 projetos cadastrados e
aprovados:
- Elaboração de Termo de
Referência, Pesquisa de Preço
conforme IN/SLT 05/2014 e
Preenchimento de Documentos e
Formulários
- Fiscalização de Contratos e
Recebimento e Ateste de
Materiais de Consumo e
Permanente
- Um olhar pedagógico sobre a
deficiência visual no Câmpus
Santo Augusto
- Formação Continuada de
Professores: uma necessidade
para qualificar a prática
pedagógica
- Produção e compartilhamento
de arquivos em Nuvem e o uso
de Lousa Digital
- Apoio ao Ensino das Áreas
Básicas
- Pratica de Artes Marciais Para
Qualidade de Vida
- IF Musical
- Lanterna Mágica: Processo de
Criação e Produção Audiovisual
no Câmpus Santo Augusto
08 concursos realizados para
professor substituto:
- Educação Física;
- Física;
- Administração e Economia em
Agronegócio;
- Agronomia;
- Artes;
- Filosofia e Sociologia;
- Informática;
- Matemática
- Divulgação do PS 2016/1 em
rádios e jornais;
- Apoio a execução do processo

- Modernização do parque
tecnológico;
- Melhoria do sinal de Internet;
- Melhoria da infraestrutura de
rede;
- Manutenção da política de
segurança;
- Manutenção dos sistemas,
parque de impressão e TV
corporativa.

07 projetos executados:
- Um olhar pedagógico sobre a
deficiência visual no Câmpus Santo
Augusto
- Formação Continuada de Professores:
uma necessidade para qualificar a prática
pedagógica
- Produção e compartilhamento de
arquivos em Nuvem e o uso de Lousa
Digital
- Apoio ao Ensino das Áreas Básicas
- Pratica de Artes Marciais Para
Qualidade de Vida
- IF Musical
- Lanterna Mágica: Processo de Criação
e Produção Audiovisual no Câmpus
Santo Augusto

114 candidatos inscritos para 08 vagas.

- 135 vagas disponibilizadas
- 458 candidatos inscritos com 374
candidatos homologados
- Aquisição de Notebooks, Servidores e
Computadores para gerencia de TI;
- Manutenção de sub-redes e politicas de
tráfego
- Instalação de fibra otica
- Recabeamento, Gerenciamento de
Switches com cascateamento identificado
em cores.
- Incremento das aplicações com Zen
Server, AD e PFSense
- AD, Perfil de usuário comum em 100%
dos clientes e monitoramento 24hs via
CAIS
- Migração de atividades para sistema
"SIG"
- Gerenciamento de sistema e
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Promover a capacitação
dos servidores de TI

Aperfeiçoamento e capacitação
de Pessoal Técnico

Auxiliar a Direção Geral e
as Direções específicas na
execução dos seus
planejamentos estratégicos

- Elaboração conjunta do Plano
de Ação 2016;
- Elaboração conjunta do Projeto
de Criação do Curso de
Agronomia;
- Auxílio da elaboração do Projeto
de Criação do Curso de
Licenciatura em Biologia
- Auxílio na criação e instalação
do Centro de Referência de Três
Passos.

Promover o
Desenvolvimento
Institucional do Câmpus

- Auxílio da implantação do
Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica;
- Instalação do Setor de Protocolo
e Gestão Documental;
- Divulgar externamente o
Câmpus e suas atividades;
- Participar de eventos externos
representando o Câmpus.

Principais Ações Não Realizadas
Execução do Projeto “Elaboração de Termo
de Referência, Pesquisa de Preço conforme
IN/SLT 05/2014 e Preenchimento de
Documentos e Formulários”
Execução do Projeto “Fiscalização de
Contratos e Recebimento e Ateste de
Materiais de Consumo e Permanente”

equipamentos de gerenciamento de
refeitório.
- Gerenciamento de contrato de
manutenção de equipamentos diversos
de TI e audiovisual.
- Gerenciamento de fechaduras
biométricas para as salas de aula,
laboratórios e auditório do Câmpus.
Agregado conhecimento em Linux,
Segurança, Virtualização, Redes, Ciência
da Computação.
- O Plano de Ação 2016 foi elaborado e
apresentado a Reitoria;
- Os curso de Agronomia e de
Licenciatura em Biologia foram
apreciados e aprovados pelo Consup;
- O Centro de Referência de Três Passos
foi criado e encontra-se em
funcionamento com 03 cursos técnicos
subsequentes via Pronatec.
- Foram realizados treinamentos e
reuniões para continuidade da
implantação do SIG;
- O Setor de Protocolo e Gestão
Documental foi instalado e efetivamente
entrou em funcionamento no final de
dezembro;
- Foram realizadas entrevistas e
divulgações nas rádios locais e jornais;
- Participação nas reuniões para
realização da Expofesa 2016;
- Participação na reunião para realização
do 1º Fórum Estadual de Manejo e
Conservação do Solo e Água a ser
realizado na Expodireto 2016 em NãoMe-Toque
Justificativas

O servidor proponente do projeto desistiu da sua execução
devido a sua carga de trabalho e indisponibilidade de
horários
O servidor proponente do projeto desistiu da sua execução
devido a sua carga de trabalho e indisponibilidade de
horários
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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 à execução das obras, pois
durante a execução surgem vários problemas técnicos de projetos e planilhas, que
poderiam ser resolvidos de uma forma mais ágil, não dependendo de análise da
Coordenação de Engenharia da Reitoria. Para suprir a fragilidade existente foi nomeado
em dezembro/20015 um profissional técnico da área que integrou o quadro de Servidores
do Campus Santo Augusto.
Dificuldades de execução das atividades diárias, tais como: execução financeira,
infraestrutura, contratos, compras e licitações, devido ao quadro reduzido de Servidores
nestes setores, em virtude de diversas remoções para tratamento de saúde de servidores
técnicos administrativos, sendo que não houve reposição imediata nos setores
prejudicados.
Devido aos atrasos de recursos financeiros alguns fornecedores não cumpriram
com as obrigações contratuais, solicitando a rescisão contratual e o não cumprimento do
objeto.
Atraso em algumas nomeações de Servidores em virtude do IF Farroupilha não
possuir banco de concurso e indefinição quanto a utilização de banco de concurso de
outras Instituições.
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.
Interferência nas ações executadas e planejadas em decorrência da greve dos
Servidores.
Dificuldades em formar turmas dos cursos ofertados no Centro de Referência de
Três Passos devido à forma de ingresso dos estudantes, e ainda o atraso na liberação
dos recursos do Pronatec para início das aulas.
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.
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.
Implantação da RAD em virtude da carga horária máxima estabelecida. Isso
dificultou a organização do setor de ensino, na medida em que limita os professores em
relação a sua carga horária em sala de aula.
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4 - CONCLUSÃO
Diante dos fatos relatados, podemos concluir que as ações realizadas no exercício
de 2015 foram atendidas parcialmente. Mesmo assim, conseguimos atender quase que
em sua totalidade as demandas oriundas do ensino, pesquisa e extensão, refletindo na
manutenção dos atendimentos aos estudantes, proporcionando um ensino de qualidade e
a expansão da infraestrutura do Campus.
Observa-se a necessidade constante de expansão do Campus, melhorando 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 ensino e o aprendizado.
Essas necessidades estão referenciadas no plano de ação vigente para o exercício
de 2016, 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 2015 em virtude dos cortes orçamentários e pela falta de
profissionais.
Com a nomeação de novos servidores, ocorrida no ano de 2015, conseguimos
reestruturar alguns setores que estavam com dificuldades de execução das atividades
diárias da direção de ensino.
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 divulga-los de modo mais satisfatório.
Outro aspecto importante foi à organização de atividades de recuperação paralela
e atendimento individualizado aos estudantes. Entretanto, faz-se necessário rediscutir
essa proposta junto aos docentes, de modo a ampliar os atendimentos e, com isso,
diminuir a reprovação e a retenção. Entendemos que houve 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 2016.
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.
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/2015 e
manteve em funcionamento o setor de estágios. Uma atividade que acabou absorvendo
boa parte do tempo foi o PRONATEC.
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

17
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.
Entretanto, as mudanças implementadas ainda não surtem efeito para os cursos
superiores em tecnologia, que precisam ampliar a utilização de mecanismos de controle.
Ainda, houve uma melhora sensível na comunicação do setor de estágios com a
comunidade externa, o que permitiu aumentar o número de empresas parceiras onde os
alunos do IF Farroupilha – Campus Santo Augusto podem realizar seus estágios.
Há um planejamento para no ano de 2016, do setor 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.
Foi destaque, entre os projetos de extensão executados em 2015, o projeto Pé na
Estrada, realizado pelo eixo de Informação e Comunicação do IF Farroupilha Campus
Santo Augusto. O projeto envolveu todos os professores do eixo mais discentes,
principalmente, do curso de Licenciatura em Computação. Além disso, visitaram mais de
11 municípios revitalizando laboratórios de informática em escolas públicas. O projeto
beneficiou aproximadamente 500 pessoas.
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.
A Coordenação de Extensão concluiu as atividades no Arranjo Produtivo Local
Celeiro realizando o II Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional da Região Celeiro.
A Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional teve seu primeiro edital
para Projetos Institucionais de Desenvolvimento voltados para os Servidores do IF
Farroupilha – Campus Santo Augusto. Essa ação oportunizou o desenvolvimento de
projetos voltados para a qualificação dos Servidores.
Para concluir, observam-se algumas dificuldades encontradas no exercício de
2015, principalmente em questões burocráticas e orçamentárias, o que esperamos que
sejam solucionadas no decorrer de 2016.
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