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apresentação
A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto
Federal nº 6.932, de 11 de agosto de 2009. No Instituto Federal
Farroupilha, é baseada no modelo da Carta do Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA
e apresenta os serviços prestados à comunidade, garantindo
a transparência de suas atividades e a orientação quanto às
formas de acesso aos serviços prestados.
Na certeza de que a carta é uma forma de aproximação com
o cidadão, o Instituto, por intermédio dos seus servidores,
utilizando os canais de comunicação, coloca-se à disposição
para o acolhimento de sugestões que possam resultar no
aprimoramento e na qualificação do atendimento à sociedade.
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Informações Básicas do Instituto Federal Farroupilha

denominação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
denominação abreviada

IF Farroupilha
natureza jurídica

Autarquia Federal
órgão de vinculação

Ministério da Educação
atividade finalística

Ensino, Pesquisa e Extensão
site institucional

www.iffarroupilha.edu.br
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha é uma instituição de ensino especializada na oferta de educação profissional e tecnológica. Sua atuação é voltada para o ensino superior, o
ensino médio e o ensino profissional, de forma pluricurricular e multicampi.
Equiparados às universidades, os institutos são acreditadores e certificadores de competências profissionais, além de detentores de autonomia universitária.
Com Reitoria (sede administrativa) localizada na cidade de Santa Maria, na região Central do Rio Grande
do Sul, o IF Farroupilha tem 10 Campi e outras 46 unidades – entre Campus Avançado, Centros de Referência e Polos EAD – espalhadas por diferentes cidades do estado. Conta com a colaboração de cerca
de 1.500 servidores, entre técnicos-administrativos em educação e professores. Esses profissionais
atendem a mais de 20 mil alunos.
O Instituto Federal Farroupilha oferece cursos presenciais e a distância, de formação inicial e continuada, formação profissional de nível médio, cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado
e cursos de pós-graduação lato sensu em atenção aos arranjos produtivos sociais e culturais locais. A
atuação pedagógica está voltada para a plena formação do cidadão-profissional, perpassando pela articulação do ensino-pesquisa-extensão. A instituição também atende a comunidade por meio de projetos
de extensão e atividades culturais.
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1.1

Unidades do Instituto Federal Farroupilha

reitoria

A reitoria é o órgão executivo do Instituto Federal. Responsável pela administração, coordenação e supervisão de todas as atividades dos campi. A Reitoria do IF Farroupilha está localizada na cidade de Santa
Maria, região central do Rio Grande do Sul. Nesta cidade, a instituição não possui campus.
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campus

Voltado ao exercício das atividades permanentes de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao
atendimento das demandas específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência territorial.
campus avançado

Vinculado administrativamente a um campus ou, em caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao
desenvolvimento da educação profissional por meio de atividades de ensino e extensão circunscritas a
áreas temáticas ou especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos
de formação inicial e continuada.
centros de referência

Unidades vinculadas à Reitoria e aos campi para o desenvolvimento de planos, programas e projetos
relacionados à educação profissional e tecnológica, em parceria com as prefeituras municipais. São
espaços de educação e profissionalização viabilizados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). Podem ser vistos como o primeiro passo no processo de expansão da
Rede Federal e interiorização do ensino.
polos de educação a distância

Destinado à oferta de cursos de educação profissional e tecnológica na modalidade a distância, que poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública, com o objetivo de expandir
o atendimento às demandas por formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto
Federal.
Polos EAD do IF Farroupilha: Agudo, Alegrete, Barra do Quaraí, Cacequi, Cachoeira do Sul, Candelária
(Centro de Referência), Carazinho (Centro de Referência), Cruz Alta, Faxinal do Soturno, Formigueiro,
Giruá, Ijuí, Ivorá, Jacuizinho, Não-Me-Toque, Nova Palma, Panambi, Pinhal Grande, Rosário do Sul, Santa
Maria, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, Santo Cristo, São Borja, São Francisco de Assis,
São Gabriel, São João do Polêsine, São Lourenço do Sul, São Miguel das Missões, São Pedro do Sul, São
Sepé, Silveira Martins, Sobradinho, Toropi, Três Passos e Uruguaina.

1.2

Finalidades dos Institutos Federais

O IF Farroupilha faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Brasil,
que abrange instituições em todo o território do país. A lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que
institui os IFs, dispõe no art. 6º sobre as finalidades do Instituto:
»» Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e
qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
»» Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de
geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais;
»» Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação
superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
»» Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
»» Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação
empírica;
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»» Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições
públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das
redes públicas de ensino;
»» Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
»» Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
»» Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente
as voltadas à preservação do meio ambiente.

1.3

Plano de Desenvolvimento Institucional 2014/2018 do IF Farroupilha

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborado para um período de 5 (cinco) anos, é um
modelo de planejamento estratégico específico da área da educação. Uma ferramenta de gestão e um
documento que retrata a identidade da Instituição de Ensino Superior (IES) no que diz respeito à sua
filosofia de trabalho, à missão, às estratégias para atingir suas metas e objetivos, estrutura organizacional,
diretrizes didático-pedagógicas, administrativas, orçamentárias e de infraestrutura.
missão

Promover a educação profissional, científica e tecnológica, pública, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável.
visão

Ser excelência na formação de técnicos de nível médio e professores para a educação básica e em inovação e extensão tecnológica.
valores

»» Ética
»» Solidariedade
»» Responsabilidade Social e Ambiental
»» Comprometimento
»» Transparência
»» Respeito
»» Gestão Democrática

1.4

Objetivos
»» Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;
»» Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas de educação profissional e tecnológica;
»» Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas,
estendendo seus benefícios à comunidade.
»» Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com
ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;
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»» Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação
do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional;
»» Ministrar em nível de educação superior: cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia; cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; cursos de
bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da
economia e áreas do conhecimento; cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento.

1.5

Áreas de atuação acadêmica

O Instituto Federal Farroupilha tem como meta garantir:
»» o mínimo de 50% de suas vagas para a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os adolescentes, jovens e adultos concluintes do
ensino fundamental;
»» o mínimo de 20% de suas vagas para cursos de licenciaturas, bem como programas especiais de
formação pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo
nas áreas de ciências e matemática.
»» as demais vagas são destinadas a cursos técnicos (presenciais e à distância), superiores e de
pós-graduação, e ações que visam o atendimento da comunidade externa, como cursos de curta
duração: vinculados aos Projetos de Extensão, PRONATEC, Mulheres Mil, entre outros programas,
visando à atualização, capacitação e treinamento em áreas diversas, possibilitando o desenvolvimento humano aliado a educação profissionalizante de qualidade.

1.6

Perspectivas Institucionais

O PDI traçou perspectivas consideradas imprescindíveis para que o IF Farroupilha alcance e cumpra
sua Visão e Missão institucionais. Cada perspectiva engloba um conjunto de objetivos estratégicos que
reflete o que a instituição pretende alcançar.
As perspectivas do IF Farroupilha são a da sociedade, dos alunos, dos servidores, dos processos internos,
da qualificação e do crescimento institucional e da responsabilidade orçamentária e financeira.

Instituto Federal Farroupilha
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

ESTRATÉGIAS
1.1.1. Garantir a isenção da cobrança de taxa de inscrição do Processo Seletivo aos alunos
que, comprovadamente, são carentes.

1.1. Democratizar
o Acesso ao IF
Farroupilha.

1.1.2. Garantir a participação de todos os interessados no processo de seleção de alunos,
bem como, dar condições de igualdade a todos os participantes do processo;
1.1.3. Criar Grupo de Trabalho para definir as formas de ingresso nos cursos técnicos de
nível médio, PROEJA e subsequentes;

2014 a 2019

1.1.4. Utilizar o ENEM e o SISU como forma de ingresso prioritária dos estudantes nos
cursos de nível Superior do IF Farroupilha;
1.2. Aumentar em
10% o número de
alunos beneficiados
com os programas de
auxílio financeiro do IF
Farroupilha.

1.2.1. Garantir a manutenção e ampliação dos Programas de Auxílio Financeiro aos Estudantes do IF Farroupilha;
1.2.2. Ampliar os recursos financeiros aplicados nos Programas de Auxílio Financeiros aos
Estudantes do IF Farroupilha;

2014 a 2019

1.2.3. Realizar reajuste de 20% nos valores dos benefícios concedidos aos estudantes a
cada dois anos.
1.3.1. Estimular a participação de estudantes em eventos, congressos e seminários;

1.3. Ampliar o
número de alunos
do IF Farroupilha
participantes em
atividades extraclasse.

1.3.2. Garantir aporte financeiro na matriz orçamentária dos campus para a participação de
estudantes em congressos, simpósios, seminários, eventos esportivos e culturais;
1.3.3. Realizar anualmente os Jogos Estudantis do IF Farroupilha e a Mostra Cultural
Estudantil;

2014 a 2019

1.3.4. Incentivar a prática do desporto e as manifestações artístico-culturais locais/regionais
no âmbito escolar.
1.4.1. Estimular a integração e o fluxo de informações entre os setores da Instituição;

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

1.4. Agilizar o acesso
dos estudantes aos
benefícios e programas
de assistência
estudantil.

1.5. Implantar e
qualificar a Moradia
Estudantil nas Unidades
de Ensino do IF
Farroupilha

1.4.2. Possibilitar a ampliação do acompanhamento aos estudantes para efetividade dos
programas;
1.4.3. Implantar sistema de avaliação socioeconômico integrada que possa ser utilizado
pelos diferentes programas institucionais de acesso e permanência;

2015 a 2019

1.4.4. Manter e ampliar a equipe multiprofissional que atua no setor de Assistência
Estudantil;
1.5.1. Elaborar projeto padrão de Moradia Estudantil do IF Farroupilha;
1.5.2. Construir Moradia Estudantil nos Campi que não possuem;

2014 a 2019

1.5.3. Realizar reformas e melhorias nas Moradias Estudantis existentes.
1.6.1. Elaborar projeto padrão de Refeitório Estudantil do IF Farroupilha;

1.6. Implantar e
qualificar os serviços
dos refeitórios das
Unidades de Ensino do
IF Farroupilha

1.6.2. Implantar o regulamento de segurança alimentar do IF Farroupilha;
1.6.3. Construir refeitório em todas as Unidades de Ensino do IF Farroupilha;

2014 a 2019

1.6.4. Realizar melhorias e reformas nos refeitórios existentes;
1.6.5. Padronizar a oferta e qualidade dos alimentos servidos nos refeitórios;
1.7.1. Ampliar e melhorar os espaços de convivência e de prática esportivas, cultura e lazer
nas Unidades de Ensino do IF Farroupilha;

1.7. Implantar e
qualificar espaços
de socialização e
politização estudantil

1.7.2. Facilitar as práticas desportivas formais e não formais e atividades de lazer;
1.7.3. Promover atividades que estimulem o convívio social dos estudantes;
1.7.4. Estimular a criação de rádio e/ou jornal Estudantil;

2014 a 2019

1.7.5. Estimular a comunicação entre os estudantes dos diferentes Campi do IF Farroupilha,
através das tecnologias da informação e comunicação e na realização de eventos.
1.7.6. Item 1.10
1.8.1. Implantar o setor de saúde em todas as Unidades de Ensino do IF Farroupilha,
contemplando as necessidades de pessoal e material;

1.8. Implantar e
qualificar os serviços
de Saúde das Unidades
de Ensino do IF
Farroupilha

1.8.2. Assegurar a continuidade dos serviços de atenção a saúde do estudante e promover
projetos de prevenção e promoção da saúde;
1.8.3. Realizar, em todas as Unidades de Ensino do IF Farroupilha, atendimento na área
social, psicológica, nutricional e de saúde;

2014 a 2019

1.8.4. Desenvolver programas e ações para prevenção de doenças e promoção da saúde no
contexto escolar;

Instituto Federal Farroupilha
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

ESTRATÉGIAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

1.9.1. Criar Núcleos Inclusivos em todos os campi do IF Farroupilha;
1.9. Implantar e
qualificar os serviços
de Apoio Didático
Pedagógico das
Unidades de Ensino do
IF Farroupilha

1.10. Estimular a criação
das representações
Estudantis do IF
Farroupilha.
1.11. Consolidar apoio
aos Estudantes do IF
Farroupilha, no que
tange a melhorias
nas condições de
transporte escolar.

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

2.1. Elaborar e
implantar programa de
ampliação da oferta de
vagas e matrículas nos
cursos de formação
Inicial e Continuada de
Professores.

1.9.2. Criar, em conjunto com o setor pedagógico, Núcleos de pesquisa acerca das dificuldades encontradas pelos alunos da Instituição;
1.9.3. Reservar em todos os editais (ensino, pesquisa e extensão) 10% de suas vagas a
projetos cujo foco esteja nas políticas inclusivas, de gênero e/ou sustentabilidade social;

2014 a 2019

1.9.4. Desenvolver programas que proporcionem a permanência com êxito reduzindo os
índices de evasão e retenção do IF Farroupilha.
1.10.1. Realizar anualmente o Encontro de Lideranças Estudantis;
1.10.2. Garantir a participação dos estudantes em colegiados e órgãos da Instituição;
1.10.3. Garantir espeço físico para funcionamento de Grêmios Estudantis e Diretórios
Acadêmicos.
1.11.1. Estreitar relação com Município, Estado e/ou União, a fim de buscar parcerias para
subsidiar o transporte para discentes nos municípios onde estes não gozam do direito ao
passe livre estudantil.
1.11.2. Implantar normativa para que o transporte público dos alunos que adentre aos
campi, sejam credenciados através de normas previstas em edital, a fim de garantir um
serviço básico com segurança e qualidade.

2014 a 2019

2014 a 2019

2.1.1. Garantir ampla divulgação dos projetos vinculados aos programas educacionais em
desenvolvimento na Instituição;
2.1.2. Vincular todos os Cursos Superiores de Licenciatura aos Programas Educacionais,
voltados à formação de professores;

2014 a 2019

2.1.3. Criar programas de monitorias para os alunos dos cursos de licenciaturas para dar
apoio didático e pedagógico aos estudantes.
2.1.4. Item 2.3
2.2.1. Implantar centro de idiomas e laboratórios nas unidades de Ensino do IF Farroupilha;

2.2. Implantar e
desenvolver programa
de apoio pedagógico
e complementação de
estudos.

2.2.2. Desenvolver atividades permanentes de nivelamento e acompanhamento de estudos, principalmente por meio de projetos de ensino – PROJEN;
2.2.3. Assegurar espaços curriculares para o desenvolvimento das atividades de recuperação paralela;

2014 a 2019

2.2.4. Aprimorar as atividades de oficinas pedagógicas, seminários, e visitas técnicas;
2.2.5. Desenvolver projetos educacionais voltados para práticas inovadoras de ensino e
criar objetos de aprendizagem a partir da utilização dos laboratórios e das tecnologias da
informação e comunicação para combater a evasão e a retenção escolar.

2.3. Ser excelência
na formação inicial
e continuada de
professores da
educação básica.

2.3.1. Possibilitar a articulação entre os conhecimentos teóricos e práticos construídos no
decorrer do processo de formação docente, através da inserção nas escolas da educação
básica.
2.3.2. Proporcionar formação continuada de professores, através de parcerias entre o IF
Farroupilha e as redes de ensino.

2014 a 2018

2.4.1. Ampliar a infraestrutura física e de recursos humanos nos núcleos e polos de EAD.
2.4.2. Otimizar a inovação tecnológica para EAD.
2.4. Ampliar e qualificar
a oferta de cursos na
modalidade EAD.

2.4.3. Efetivar o atendimento ao aluno EAD em todos os serviços acadêmicos.
2.4.4. Articular ações com pesquisa e extensão.
2.4.5. Buscar parcerias no governo e em outras instituições para a oferta de cursos EAD.
2.4.6. Prestar apoio aos cursos presenciais.
2.4.7. Criar cursos institucionais na modalidade EAD.
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2014 a 2018

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

ESTRATÉGIAS
2.5.1. Garantir o percentual mínimo de 20% das matrículas nos cursos de licenciatura em
todos os Campi do IF Farroupilha;
2.5.2. Garantir o percentual mínimo de 50% das matrículas nos cursos de nível médio,
prioritariamente nos cursos integrados em todos os Campi do IF Farroupilha;
2.5.3. Garantir a oferta de pelo menos 10% de vagas em curso integrado PROEJA em todos
os Campi;

2.5. Ampliar as
oportunidades
educacionais no
IF Farroupilha e
consolidar a qualidade
dos cursos ofertados.

2.5.4. Organizar a oferta em, no máximo, quatro eixos tecnológicos por Campi, garantindo a
verticalização e otimização de recursos;
2.5.5. Promover a autoavaliação dos cursos técnicos e de graduação, periodicamente, sob a
orientação da coordenação de curso;

2014 a 2018

2.5.6. Implementar e avaliar o desenvolvimento das Diretrizes Institucionais para os cursos
de graduação e para os cursos técnicos;
2.5.7. Desenvolver em caráter permanente a formação continuada dos servidores e
estudantes;
2.5.8. Fortalecer a atuação do Núcleo Pedagógico Integrado (NPI) e os órgãos colegiados
(Comitê Assessor de Ensino, Colegiado de Curso/Eixo Tecnológico, Núcleo Docente Estruturante) na gestão do ensino no IF Farroupilha.

3.1. Ampliar, no
mínimo, em 50% o
recurso destinado ao
Programa Institucional
de Qualificação
Profissional (PIQP).
3. Consolidar
e ampliar as
políticas de
qualificação,
capacitação
e promoção
continuada dos
servidores do IF
Farroupilha

3.1.1. Garantir a manutenção do PIQP para a pós-graduação stricto sensu;
3.1.2. Incluir cursos de graduação e especialização no PIQP;
3.1.3. Estender o PIQP para servidores que possuem ensino fundamental e médio.
3.2.1. Implementar programas de capacitação e aperfeiçoamento de servidores;
3.2.2. Implementar Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento de servidores;
3.2.3. Implementar política permanente de qualificação interna;

3.2. Proporcionar
formação inicial e
continuada para todos
os servidores do IF
Farroupilha.

3.2.4. Criar programas de mestrado e doutorado institucional ou interinstitucional com
reserva de vagas para servidores do IF Farroupilha;
3.2.5. Estabelecer Política e Regulação para os Processos de Afastamentos para Qualificação de Servidores;
3.2.6. Implementar política e regulação para participação dos servidores do IF Farroupilha
em eventos;
3.2.7. Promover Programa de Avaliação de Desempenho de Servidores;
3.2.8. Verificar quantitativos de progressões e promoções satisfatórios;
3.2.9. Aprimorar os instrumentos de avaliação Institucional.
4.1.1. Realizar Pesquisa de Clima Organizacional;
4.1.2. Elaborar Programa de revitalização dos espaços de trabalhos;

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

4.1. Obter índices
positivos em pesquisa
de clima organizacional
e na avaliação institucional.

4.1.3. Implantar Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de
Pessoal;
2015 a 2018

4.1.4. Aprimorar e qualificar os processos de trabalho;
4.1.5. Desenvolver programas que visam o bem-estar do servidor e melhorias nos espaços
de trabalho;
4.1.6. Desenvolver atividades culturais, de esporte, lazer e integração para os servidores do
IF Farroupilha.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

ESTRATÉGIAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

5.1.1. Revisar e Capacitar os comitês institucionais;
5.1.2. Estimular a participação efetiva dos servidores no CIP, CEP e CEUA;
5.1.3. Melhorar a qualidade dos pareceres emitidos para os projetos submetidos;
5.1.4. Capacitar os avaliadores e pareceristas;
5.1. Qualificar as
atividades de Pesquisa
e Inovação do IF
Farroupilha.

5.1.5. Submeter os projetos exclusivamente à pareceristas com formação e produção na
área dos projetos submetidos;
5.1.6. Promover análise e ampliação do banco de pareceristas ad hoc;

2015 a 2019

5.1.7. Revisar e fortalecer os Grupos de Pesquisa;
5.1.8. Criar grupos institucionais de pesquisa;
5.1.9. Implantar os escritórios NIT nos Campi;
5.1.10. Adequar a infraestrutura física e de pessoal para a pesquisa, pós- graduação,
inovação e internacionalização nos Campi;
5.2.1. Revisar as regulamentações de concessão de bolsas e fomento a projetos institucionais;
5.2.2. Qualificar os fomentos a projetos, por meio de bolsas e taxas de bancada e incluindo
recursos de capital para aquisição de equipamentos;
5.2.3. Implantar Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica;

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

5.2. Ampliar as
atividades de pesquisa
e inovação.

5.2.4. Fomentar o aumento da geração de propriedade intelectual resultante das atividades
de pesquisa;

2015 a 2019

5.2.5. Ampliar o Programa de Incentivo à Produtividade em Pesquisa;
5.2.6. Incentivar a captação de recursos externos para pesquisa, pós-graduação, inovação e
internacionalização;
5.2.7. Direcionar as pesquisas com fomento institucional, para projetos cooperados com o
setor Produtivo.
5.3. Ampliar a visibilidade da produção
científica e tecnológica

5.3.1. Fomentar e incentivar a divulgação científica produzida na Instituição;
5.3.2. Criar e qualificar veículos para publicação institucional;

2015 a 2019

5.3.3. Publicar periódicos científicos e boletins técnicos anualmente.
5.4.1. Realizar levantamento situacional da pós-graduação Lato Sensu;
5.4.2. Adequar oferta de cursos de especialização conforme os índices de qualidade;
5.4.3. Implantar sistema de acompanhamento e prevenção à evasão na pós-graduação;

5.4. Qualificação da
Pós-Graduação

5.4.4. Estabelecer parcerias para programas de Minter e Dinter;
5.4.5. Qualificar corpo docente visando a implantação de novos cursos de pós-graduação;
5.4.6. Implantar Pós-Graduação Stricto Sensu;

2015 a 2019

5.4.7. Implementar Mestrados Profissionais Institucionais e/ou Interinstitucionais;
5.4.8. Definir áreas prioritárias de pesquisa no IF Farroupilha;
5.5.1. Criar Núcleo de Ações Internacionais nos Campi;
5.5.2. Aumentar participação de alunos em programas governamentais de internacionalização (CsF);
5.5. Ampliar as ações de
internacionalização

5.5.3. Criar os Centros de Idiomas nos Campi;
5.5.4. Aumentar a participação de alunos e servidores em intercâmbios e estágios internacionais;
5.5.5. Incentivar e fomentar o Programa Inglês sem Fronteiras (IsF);
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2015 a 2019

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

ESTRATÉGIAS
6.1.1. Consolidar e ampliar o Programa Institucional de Incentivo à Extensão (PIIEX – IF
Farroupilha);

6.1. Viabilizar a
execução anual
de no mínimo 150
projetos de extensão
contemplando as
diferentes dimensões
de extensão, definidas
pela instituição.

6.1.2. Intensificar o processo de divulgação do programa junto aos servidores da instituição;
6.1.3. Garantir a aplicação de no mínimo 1% do recurso de custeio de cada Campi;
6.1.4. Buscar a ampliação dos recursos destinados ao PIIEX – IF Farroupilha;

2015 a 2019

6.1.5. Priorizar o atendimento ao público externo, atendendo anualmente no mínimo
20.000 pessoas;
6.1.6. Definir critérios de avaliação que priorizem o atendimento às demandas da comunidade externa;
6.1.7. Manter atualizado o Banco de Projetos
6.2.1. Orientar e divulgar o programa junto aos estudantes no último semestre dos cursos;

6.2. Consolidar
o Programa de
Acompanhamento de
Egressos.

6.2.2. Executar as etapas de programa de acompanhamento de egressos em conjunto com
as direções/coordenações de extensão;
6.2.3. Divulgar as informações produzidas a partir dos questionários aplicados e utilizá-las
no planejamento institucional;

2015 a 2019

6.2.4. Criar portal de egressos.
6. Consolidar,
ampliar e
promover as
Políticas de
Extensão do IF
Farroupilha.

6.3. Realizar o
licenciamento
ambiental de todos os
Campi do IF Farroupilha
junto ao órgão
ambiental competente.
6.4. Ampliar e
qualificar os processos
relacionados ao
Estágio Curricular do IF
Farroupilha.

6.3.1. Organizar o processo de regularização ambiental das unidades do IF Farroupilha;
6.3.2. Identificar as atividades a serem licenciadas;
6.3.3. Realizar a contratação de empresa especializada para elaboração de estudos ambientais destinados a regularização do licenciamento ambiental dos Campi do IF Farroupilha;

2015 a 2019

6.3.4. Encaminhar e instruir o processo de licenciamento aos órgãos competentes.
6.4.1. Garantir a lotação de servidores efetivos junto ao setor responsável pela organização
dos processos de convênio de estágio em cada Campus da instituição;
6.4.2. Capacitar os servidores lotados no setor de estágios dos Campi com vistas aos
procedimentos e documentação necessária para o encaminhamento dos estudantes para o
estágio, de acordo com as normas institucionais e a lei de estágios.

2015 a 2019

6.5.1. Ofertar vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada e Cursos Técnicos pelo
Pronatec;
6.5.2. Promover ações de caráter binacional com o Uruguai e Argentina;

6.5. Ampliar os
Programas de Extensão
do IF Farroupilha.

6.5.3. Desenvolver, em parceria com Uruguai e Argentina, cursos unilaterais e bilaterais de
curta e longa duração;
6.5.4. Estimular ações relativas aos idiomas fronteiriços e identificar demandas em diferentes áreas de conhecimento;
6.5.5. Estimular o desenvolvimento de cursos de qualificação profissional;
6.5.6. Auxiliar na organização e desenvolvimento dos setores de produção visando a
consecução de práticas profissionais;
6.5.7. Regular as atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

ESTRATÉGIAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

7.1.1. Garantir ao Instituto Federal Farroupilha o sucesso na implantação e uso de Sistemas
Administrativos e Acadêmicos;
7.1. Implementar o
Sistema Integrado de
Gestão e Padronizar a
utilização do mesmo.

7.1.2. Participar do planejamento da aquisição do SIG;
7.1.3. Implantar os módulos do SIG, pela equipe contratada;

2014 a 2016

7.1.4. Treinar os usuários do SIG, através de manuais, vídeo conferência e ambientes de
teste, pela equipe contratada;
7.1.5. Prover suporte a Sistemas (suporte de nível um).

7.2. Adequar de
forma qualitativa e
quantitativa do quadro
de pessoal de TI

7.2.1. Promover a ampliação e capacitação do quadro de servidores de TI do IF Farroupilha;
7.2.2. Realizar estudo técnico quantitativo do quadro de pessoal da TI;

2014 a 2018

7.2.3. Elaborar o plano de capacitação para a área de TI;
7.3.1. Promover a padronização e manutenção de dados, para que atenda as demandas do
IF Farroupilha;
7.3.2. Criar projeto com as especificações técnicas do ambiente físico, equipamentos,
softwares e serviços do Data Center global;
7.3.3. Adquirir infraestrutura, equipamentos e softwares necessários para o Data Center
global. Manter ou contratar serviços, equipamentos e softwares para garantir a disponibilidade, desempenho, segurança, tempo de resposta e atualização tecnológica do Data
Center global;

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

7.3. Ampliar, atualizar,
padronizar e manter a
Infraestrutura física e
lógica de TI

7.3.4. Desenvolver projetos de modernização tecnológica da rede lógica institucional;
7.3.5. Manter ou contratar prestação de serviços, equipamentos e softwares para a infraestrutura da rede lógica institucional;

2014 a 2018

7.3.6. Especificar os padrões técnicos para equipamentos, softwares e serviços de rede
wireless;
7.3.7. Elaborar projeto para conectividade wireless para os prédios do IF Farroupilha;
7.3.8. Manter ou contratar serviços, softwares e equipamentos para conectividade da rede
wireless;
7.3.9. Elaborar projetos específicos para laboratórios institucionais de informática novos e
existentes;
7.4.1. Elaborar e manter, através do ITIL, o catálogo de serviços da TI;
7.4.2. Capacitar equipe e motivar para o uso das práticas ITIL nos serviços de TI;
7.4. Melhorar e ampliar
os Serviços de TI

7.4.3. Gerir as melhorias dos serviços de TI;
7.4.4. Definir e divulgar metodologia de avaliação dos serviços de TI;

2014 a 2018

7.4.5. Alinhar as ações da área de TI com os processos de ensino, pesquisa, extensão e
gestão;
7.4.6. Propor inserção de novas tecnologias ao IF Farroupilha.
7.5. Garantir segurança
nas Informações
utilizadas nos
processos de negócio
do Instituto Federal
Farroupilha.
7.6. Realizar a
governança de TI
através de modelos de
qualidade de gestão
e uso de padrões de
mercado
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7.5.1. Promover o uso de Políticas e Estratégias de Segurança da Informação;
7.5.2. Criar o Comitê de Segurança da Informação e definir suas atribuições;
7.5.3. Criar o Time de Resposta a Incidentes e definir suas atribuições;

2014 a 2018

7.5.4. Criar e implementar as Normas da Política de Segurança da Informação.
7.6.1. Alinhar as ações da EGTI com as prioridades estratégicas da Instituição;
7.6.2. Implementar as ações da EGTI identificadas;
7.6.3. Adequar processos de contratações de TI à IN04;
7.6.4. Criar, manter e revisar Processo de Desenvolvimento de Software;

2014 a 2018

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

ESTRATÉGIAS

7.1.1. 2014 a
2019
8.1.1. Implantar cinco Campi e três Campi Avançados na área de abrangência territorial do
IF Farroupilha;
8.1. Assegurar o
crescimento do IF
Farroupilha atingindo
o número de
unidades definidas
pela comunidade
acadêmica.

8.1.2. Alterar o status da unidade Uruguaiana de Campus Avançado para Campus;
8.1.3. Transformar os Centros de Referência de Carazinho, São Gabriel e Santa Cruz do Sul
em Campi;

7.1.2. 2015

7.1.3. 2016

8.1.4. Transformar os Centros de Referência de Quaraí e Santiago em Campus Avançado;
8.1.5. Receber, de acordo com processo que tramita na Justiça Federal, a transferência
patrimonial do Campus da ULBRA para instalação da Reitoria e implantar um Campus em
Santa Maria.

7.1.4. 2016

7.1.5.
2015/2016

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

8.2. Criar e colocar
em funcionamento
sete novos Centros de
Referência na área de
abrangência territorial
do IF Farroupilha

8.2.1. Articular com Prefeituras Municipais e outras instituições/entidades parceiras para
disponibilização de infraestrutura adequada à instalação de Centros de Referência nos
municípios de Não Me Toque, Giruá, Horizontina, Três Passos, Rosário do Sul, Tupanciretã,
Santo Antônio das Missões e São Miguel das Missões.

2014 a 2019

8.3. Consolidar os Polos
de Educação a Distância
existentes e implantar
novos Polos EAD.

8.3.1. Concluir processo de diagnóstico dos Polos de EAD existentes, definir os Polos que
serão mantidos, proceder a avaliação dos novos municípios demandantes e estabelecer
rede de Polos Presenciais.

2014 a 2109

8.4. Implantar, no
mínimo, um Polo de
Inovação Tecnológica
na área de abrangência
territorial do IF
Farroupilha.

8.4.1. Articular com instituições/entidades/empresas parceiras e construir proposta conjunta a fim de participar, com êxito, de Edital destinado à implantação de Polos de Inovação.

2014 a 2109

8.5. Elaborar o Plano
Diretor dos Campi.

8.5.1. Celebrar convênio com Universidades que ofertam cursos de Engenharias e
Arquitetura para receber estagiários que possam assessorar a equipe de engenharia do IF
Farroupilha na elaboração e adequação de projetos;
2014 a 2019

8.5.2. Elaborar o Plano Diretor das unidades existentes;
8.5.3. Elaborar o Plano Diretor das novas unidades durante a fase de planejamento da
implantação.

8.6. Elaborar os
projetos arquitetônicos
completos.

8.6.1. Redimensionar a equipe de engenharia do IF Farroupilha através de destinação
de vagas em concursos públicos, para constituição de equipe mínima composta por 03
engenheiros civis, 02 arquitetos urbanistas, 01 engenheiro eletricista, para elaboração e
adequação de projetos.

2014 a 2019

8.7.1. Mapear, junto aos Campi e Reitoria, todos os projetos existentes;
8.7. Criar um Banco
Institucional de
Projetos.

8.8. Executar e fiscalizar
obras.

8.9. Fortalecer
a interlocução
da Engenharia/
Infraestrutura da
reitoria com os Campi.

8.7.2. Identificar projetos de referência para adoção nos processos institucionais, visando a
padronização das edificações;

2014 a 2019

8.7.3. Adotar como procedimento padrão para novas obras e sempre que houver viabilidade técnica e orçamentária, o uso de projetos do Banco Institucional.
8.8.1. Serão executadas as obras constantes, conforme tabela constante no capítulo 5 do
PDI 2014-2018, de acordo com a ordem de prioridade estabelecida e com a disponibilidade
orçamentária e financeira;
8.8.2. Criar equipe de fiscalização de obras composta por técnicos em edificações e demais
profissionais habilitados.
8.9.1. Reestruturar a Coordenação de Infraestrutura com a finalidade de fazer a interlocução com as Coordenações de Infraestrutura dos Campi e reitoria e coordenar as ações
no que se refere a obras, patrimônio, almoxarifado, gestão da frota e serviços de apoio
(manutenção).

2014 a 2019

2014 a 2019
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

METAS

ESTRATÉGIAS

PRAZO DE
EXECUÇÃO

9.1.1. Garantir a existência/atuação/consolidação de Núcleos Inclusivos (NAPNE e NEABI)
em todos os Campi;
9.1.2. Garantir espaço físico e recursos humanos adequados para a Coordenação de Ações
Inclusivas e respectivos Núcleos;
9.1.3. Nomear no mínimo um docente de Educação Especial para cada Campus da Instituição;
9.1.4. Implementar programa de auxílio estudantil com vistas a estimular a permanência
dos alunos cotistas;

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

9.1. Atender, na
integralidade,
a Comunidade
Acadêmica no que
tange as questões de
Inclusão.

9.1.5. Reservar em todos os editais (ensino pesquisa e extensão) 10% de suas vagas a projetos cujo foco esteja nas políticas inclusivas, afirmativas, de gênero e /ou sustentabilidade
social;
9.1.6. Implantar site institucional plenamente acessível;

2014 a 2019

9.1.7. Implantar/Consolidar o Núcleo de Elaboração e Adaptação de Materiais Didático/
Pedagógicos (NEAMA);
9.1.8. Implantação do Plano de Acessibilidade Arquitetônica e estrutural do IF FARROUPILHA;
9.1.9. Implementar atendimento educacional especializado em todas as Unidades da
Instituição;
9.1.10. Implantar no site institucional um link para as pessoas com deficiência;
9.1.11. Contribuir para a inserção e permanência dos estudantes com necessidades especiais em seu processo de ensino-aprendizagem;
9.1.12. Tornar todos os espaços físicos institucionais acessíveis
10.1.1. Tornar permanente os grupos de trabalho (GTs), garantindo a consolidação, implementação e (re)avaliação das diretrizes institucionais para o IF Farroupilha;
10.1.2. Fortalecer a atuação dos órgãos colegiados na gestão do IF Farroupilha
10.1.3. Fortalecer a atuação dos Comitês de Assessoramento (CADIP, CAGEPE, CTI, CAEN,...)
na gestão do IF Farroupilha;

10. Assegurar
a Gestão
Democrática e
a Transparência
dos atos
Administrativos.

10.1. Garantir
representatividade de
todas as unidades da
instituição nas decisões
pertinentes ao IF
Farroupilha

10.1.4. Fortalecer a atuação da CPPD e CPPTAE do IF Farroupilha;
10.1.5. Implantar a CIS;

2014 a 2018

10.1.6. Fortalecer as ações da Ouvidoria, do setor de Sistema de Informação ao Cidadão
(SIC), da Comissão de Ética e dos demais canais de comunicação entre a Instituição e da
Comunidade Externa;
10.1.7. Fortalecer os Órgãos de Assessoramento do IF Farroupilha;
10.1.8. Estabelecer instrumentos institucionais de acompanhamento e avaliação dos
programas institucionais;
10.1.9. Estreitar o diálogo e as ações entre os Campi e demais Instituições de Ensino.

10.2. Garantir a
unidade conceitual
e procedimental nas
ações do IF Farroupilha.
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10.2.1. Implantar o Sistema Integrado de Gestão;
10.2.2. Fomentar espaços de formação permanente sobre as temáticas que envolvem as
ações do IF Farroupilha;
10.2.3. Cumprir as Diretrizes Institucionais vigentes para o IF Farroupilha.

2014 a 2018

2

Histórico do IF Farroupilha

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – IF Farroupilha – foi criado pela Lei nº
11.892, de 29 de dezembro de 2008, por meio da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
de São Vicente do Sul, de sua Unidade Descentralizada de Júlio de Castilhos, da Escola Agrotécnica Federal
de Alegrete, e do acréscimo da Unidade Descentralizada de Ensino de Santo Augusto que pertencia ao
Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves.
O IF Farroupilha iniciou as suas atividades de ensino no ano de 2009. Nesse ano, também foi constituída
a Reitoria da Instituição, no município de Santa Maria. Os campi concentravam as suas ações no ensino
técnico de nível médio, destacando-se como áreas de atuação os eixos de recursos naturais e de informação e comunicação.
No ano de 2010, tiveram início as atividades dos campi Santa Rosa, São Borja e Panambi. Em 2013, foi
inaugurado o Campus Jaguari e iniciaram-se as atividades no Campus Avançado Uruguaiana. Em 2014
entrou em atividade o Campus Santo Ângelo e foram realizadas as primeiras seleções de alunos de cursos técnicos subsequentes para os Centros de Referência de Carazinho, Santiago, São Gabriel, Quaraí e
Não-Me-Toque. Também em 2014, foi estabelecida a transição do Colégio Agrícola Frederico Westphalen
(CAFW), vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, para o IF Farroupilha, dando origem ao Campus
Frederico Westphalen. Em 2015, os Centros de Referência de Três Passos, Candelária e Rosário do Sul
tiveram sua primeira oferta de cursos técnicos.

3

Estrutura Organizacional

O órgão máximo do Instituto Federal Farroupilha é o Conselho Superior (Consup). Tem caráter consultivo e deliberativo. Realiza reuniões mensais na Reitoria e nos campi. Através do entendimento entre os
membros, toma decisões sobre a instituição, aplicadas na forma de resoluções.
O Consup é composto por um representante de professores, um de técnicos-administrativos em educação
e um de alunos de cada campus; dois representantes de egressos; um representante da sociedade civil
organizada; pela reitora; pelos diretores gerais dos campus e por um representante do MEC. Com exceção
dos três últimos, todos os membros do Consup são definidos através de processo eleitoral específico.
O Colégio de Dirigentes também é um órgão importante na tomada de decisões dentro da instituição.
De caráter consultivo, é composto pela Reitora, pelos Pró-Reitores e pelos Diretores Gerais dos campi.
A administração na reitoria é dividida entre a reitora e cinco Pró-Reitorias.
O(a) Reitor(a) é o Dirigente Máximo do IF Farroupilha. Entre suas funções está a de representar a instituição, cumprir e fazer cumprir as deliberações do Consup, firmar acordos, contratos, convênios e ajustes,
expedir atos administrativos, entre outros.
O Gabinete do(a) Reitor(a)é o órgão responsável por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular
a ação política e administrativa da Reitoria.
À Pró-Reitoria de Ensino (Proen) compete promover ações que garantam a articulação entre o ensino,
a pesquisa e a extensão.
À Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI) compete coordenar os processos de
publicações técnico-científicas e promover ações que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa
e a extensão.
À Pró-Reitoria de Extensão (Proex) compete planejar, desenvolver, controlar e avaliar as políticas de
extensão, de integração e de intercâmbio da Instituição com o setor produtivo e a sociedade em geral.
À Pró-Reitoria de Administração (Proad) compete planejar, desenvolver, controlar e avaliar a administração orçamentária, financeira do IF Farroupilha, executar o planejamento nos níveis tático e operacional,
elaborar os projetos de infraestrutura, executar as licitações e executar os contratos.
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À Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRDI) compete promover a integração entre a Reitoria
e os Campi e o desenvolvimento dos servidores, coordenar os processos de planejamento estratégico
e a avaliação institucional; de sistematização de dados, informações e de procedimentos institucionais,
planejar e coordenar as atividades relacionadas à gestão de pessoas e à tecnologia da informação.
É possível acessar documentos de constituição e outros arquivos importantes no site do IF Farroupilha
(www.iffarroupilha.edu.br), menu A Instituição, tais como: Regimento Geral, Regulamento do Consup,
Regulamento do Codir, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014/2018, Organograma, entre
outros.

4

Cursos Ofertados

O Instituto Federal Farroupilha oferta cursos em vários níveis e modalidades, contemplando ensino
técnico de nível médio, cursos de formação inicial e continuada, licenciaturas, tecnólogos, bacharelados
e pós-graduação lato sensu. As vagas ofertadas para ingresso em 2016 são apresentadas a seguir.

4.1

Técnicos

Os cursos técnicos podem ser ofertados em três modalidades: concomitante, subsequente e integrado
ao Ensino Médio.
Na modalidade concomitante e subsequente, o estudante faz somente o Ensino Técnico no Instituto.
A diferença entre elas é que no concomitante o estudante pode possuir o Ensino Médio completo ou
deve ter a primeira série do Ensino Médio concluída, enquanto no subsequente a conclusão do Ensino
Médio é obrigatória. No integrado, o estudante faz o Ensino Médio juntamente com a formação técnica
no IF Farroupilha.
RELAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS
Campus Alegrete
Técnico em Agropecuária

Integrado

Presencial

Técnico em Informática

Integrado

Presencial

Técnico em Informática

Subsequente

Presencial

Técnico em Agroindústria

Integrado – PROEJA

Presencial

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Subsequente

EAD

Técnico em Agroindústria

Subsequente

EAD

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Integrado – PROEJA

Presencial

Campus Jaguari
Técnico em Agroindústria

Integrado

Presencial

Técnico em Agroindústria

Integrado – PROEJA

Presencial

Técnico em Sistemas de Energia Renovável

Integrado

Presencial

Campus Júlio de Castilhos
Técnico em Agropecuária

Integrado

Presencial

Técnico em Agropecuária

Subsequente

Presencial

Técnico em Comércio

Integrado – PROEJA

Presencial

Técnico em Informática

Integrado

Presencial

Técnico em Alimentos

Subsequente

Presencial

Campus Santa Rosa
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Técnico em Móveis

Integrado

Presencial

Técnico em Móveis

Subsequente

Presencial

Técnico em Edificações

Integrado

Presencial

Técnico em Edificações

Subsequente

Presencial

Técnico em Vendas

Integrado – PROEJA

Presencial
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Técnico em Vendas

Subsequente

Presencial

Técnico em Vendas

Subsequente

EAD

Técnico em Eletromecânica

Subsequente

Presencial

Técnico em Meio Ambiente*

Subsequente

Presencial

Técnico em Meio Ambiente

Subsequente

EAD

Técnico em Alimentos

Subsequente

Presencial

Técnico em Administração

Subsequente

EAD

Técnico em Alimentos

Subsequente

EAD

Campus Santo Ângelo
Técnico em Informática para Internet

Subsequente

Presencial

Técnico em Estética

Subsequente

Presencial

Técnico em Estética

Integrado – PROEJA

Presencial

Técnico em Enfermagem

Subsequente

Presencial

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Integrado

Presencial

Técnico em Agricultura

Integrado

Presencial

Técnico em Gerência de Saúde

Subsequente

Presencial

Campus Avançado Uruguaiana
Técnico em Informática

Subsequente

Presencial

Técnico em Informática para Internet

Concomitante

Presencial

Técnico em Administração

Concomitante

Presencial

Campus Panambi
Técnico em Química

Integrado

Presencial

Técnico em Pós-Colheita

Subsequente

Presencial

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Integrado

Presencial

Técnico em Edificações

Subsequente

Presencial

Técnico em Edificações

Integrado – PROEJA

Presencial

Técnico em Secretariado

Subsequente

EAD

Técnico em Controle Ambiental

Subsequente

Presencial

Técnico em Automação Industrial

Integrado

Presencial

Técnico em Agronegócio

Subsequente

EAD

Campus Santo Augusto
Técnico em Administração

Integrado

Presencial

Técnico em Alimentos

Integrado

Presencial

Técnico em Agroindústria

Integrado – PROEJA

Presencial

Técnico em Agropecuária

Integrado

Presencial

Técnico em Informática

Integrado

Presencial

Técnico em Informática

Subsequente

EAD

Campus São Borja
Técnico em Cozinha

Subsequente

Presencial

Técnico em Cozinha

Integrado – PROEJA

Presencial

Técnico em Eventos

Integrado

Presencial

Técnico em Eventos

Subsequente

Presencial

Técnico em Informática

Integrado

Presencial

Técnico em Hospedagem

Subsequente

Presencial

Técnico em Informática para Internet

Subsequente

EAD

Campus São Vicente do Sul
Técnico em Zootecnia

Subsequente

Presencial

Técnico em Agroindústria

Integrado – PROEJA

Presencial

Técnico em Secretariado

Subsequente

Presencial

Técnico em Agricultura

Subsequente

Presencial
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Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Integrado

Presencial

Técnico em Alimentos

Subsequente

Presencial

Técnico em Informática

Subsequente

Presencial

Técnico em Administração

Integrado

Presencial

Campus Frederico Westphalen
Técnico em Agropecuária

Subsequente

Presencial

Técnico em Agropecuária

Integrado

Presencial

Técnico em Informática

Integrado

Presencial
Cursos do PRONATEC

Técnico em Agricultura

Concomitante

Presencial

Técnico em Agropecuária

Concomitante

Presencial

Técnico em Hospedagem

Subsequente

Presencial

Técnico em Informática

Concomitante

Presencial

Técnico em Informática para Internet

Concomitante

Presencial

Técnico em Informática para Internet

Subsequente

Presencial

Técnico em informática

Subsequente

Presencial

Técnico em Paisagismo

Concomitante

Presencial

Técnico em Zootecnia

Concomitante

Presencial

Técnico em Alimentos

Subsequente

Presencial

Técnico em Logística

Subsequente

Presencial

Técnico em Agronegócio

Subsequente

Presencial

Técnico em Agronegócio

Concomitante

Presencial

Técnico em Design de Móveis

Subsequente

Presencial

Técnico em Estética

Subsequente

Presencial

Técnico em Eventos

Subsequente

Presencial

Técnico para Informática para Internet

Concomitante

Presencial

Técnico em Nutrição e Dietética

Concomitante

Presencial

Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática

Subsequente

Presencial

Técnico em Transporte de Cargas

Subsequente

Presencial

Técnico em Secretaria Escolar

Concomitante

Presencial

4.2

Graduação

Os cursos de nível superior (licenciatura, bacharelado e tecnologia) ofertados atualmente pelo IF Farroupilha são:
Campus Alegrete
Engenharia Agrícola

Bacharelado

Manhã e Tarde

Zootecnia

Bacharelado

Manhã e Tarde

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologia

Noite

Agroindústria

Tecnologia

Noite

Produção de Grãos

Tecnologia

Noite

Ciências Biológicas

Licenciatura

Noite

Matemática

Licenciatura

Noite

Química

Licenciatura

Noite

Sistemas para Internet

Tecnologia

Noite

Administração

Bacharelado

Noite

Ciências da Natureza

Licenciatura em Educação do Campo

Pedagogia da Alternância

Ciências Agrárias

Licenciatura em Educação do Campo

Pedagogia da Alternância

Campus Frederico Westphalen

Campus Jaguari
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Campus Júlio de Castilhos
Administração

Bacharelado

Noite

Agronegócio

Tecnologia

Noite

Produção de Grãos

Tecnologia

Noite

Ciências Biológicas

Licenciatura

Noite

Matemática

Licenciatura

Noite

Sistemas de Informação*

Bacharelado

Noite

*ofertado a partir de 2017

Campus Panambi
Ciências Biológicas

Licenciatura

Manhã

Produção de Grãos

Tecnologia

Noite

Química

Licenciatura

Noite

Sistemas para Internet

Tecnologia

Noite
Campus Santa Rosa

Administração

Bacharelado

Noite

Matemática

Licenciatura

Noite

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado

Manhã e Tarde

Ciências Biológicas

Licenciatura

Manhã

Campus Santo Ângelo
Sistemas para Internet

Tecnologia

Noite

Computação

Licenciatura

Noite

Alimentos

Tecnologia

Noite

Agronegócio

Tecnologia

Noite

Ciências Biológicas

Licenciatura

Noite

Campus Santo Augusto

Campus São Borja
Sistemas de Informação

Bacharelado

Noite

Física

Licenciatura

Noite

Matemática

Licenciatura

Noite

Gestão de Turismo

Tecnologia

Noite

Gastronomia

Tecnologia

Tarde

Campus São Vicente do Sul
Ciências Biológicas

Licenciatura

Noite

Química

Licenciatura

Noite

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologia

Tarde

Gestão Pública

Tecnologia

Noite

Agronomia

Bacharelado

Manhã e Tarde

Administração

Bacharelado

Noite

4.3

Pós-Graduação

Atualmente o Instituto Federal Farroupilha oferta os seguintes cursos de pós-graduação lato sensu:
CAMPUS

NOME DO CURSO

MODALIDADE

Júlio de Castilhos

Especialização em Gestão Escolar

Alegrete

Especialização em Gestão Escolar

Presencial

Panambi

Especialização em Gestão Escolar

Presencial

Santo Augusto

Especialização em Espaços Alternativos do Ensino e da
Aprendizagem

Presencial

Jaguari

Especialização em Educação do Campo e Agroecologia

Presencial

Presencial

Instituto Federal Farroupilha
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5

Formas de Ingresso

As inscrições para concorrer às vagas ofertadas pelo IF Farroupilha – independente do nível de ensino
– são gratuitas.
As formas de ingresso de alunos aos cursos oferecidos pelo Instituto Federal Farroupilha, nos diferentes
níveis de ensino, foram aprovadas pela Resolução CONSUP nº 027/2015, de 16 de março de 2015 (pode
ser acessada no site do IF Farroupilha, no menu Conselho Superior/Resoluções) que estabelece:
»» Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio – Será aplicada prova de conhecimentos, contendo
questões relativas às diferentes áreas de conhecimento que compõem o currículo escolar do
Ensino Fundamental. A seriação dos candidatos funcionará através do sistema classificatório.
»» Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio – 100% das vagas têm como forma de ingresso
as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Caso existam vagas remanescentes, será
realizada Chamada Pública, cujo critério de classificação será o desempenho no ENEM.
»» Cursos Técnicos PROEJA – Não há prova de conhecimento. A seleção é realizada por meio de
análise do perfil de cada candidato, sendo que são beneficiados os de maior idade, obedecendo
à Lei nº 9.394/1996 (mínimo 18 anos completos no ato da matrícula).
»» Cursos Superiores – 100% das vagas oferecidas têm como forma de ingresso as notas do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), por meio do Sistema de Seleção Unificado (SISU). Caso existam vagas remanescentes, será realizada Chamada Pública, cujo critério de classificação será o
desempenho no ENEM.
»» Cursos de Especialização – É constituída de duas etapas: 1) de caráter classificatório e eliminatório,
com peso de 70%, será uma prova objetiva com 30 questões elaboradas a partir de temas relacionados às áreas do curso; e 2) de caráter classificatório, com peso de 30%, consiste em análise
de projeto de pesquisa.
»» Cursos EaD – Não há prova de conhecimento. A seleção é realizada por meio de sorteio eletrônico,
respeitando-se a legislação vigente à reserva de vagas e às ações afirmativas do IF Farroupilha.

5.1

Política de Ações Afirmativas (Reserva de Vagas)

Em consonância com a Lei nº12.711/2012, o IF Farroupilha destina 50% das vagas para estudantes que
cursaram integralmente o Ensino Médio e/ou Ensino Fundamental em escolas públicas. Do total de vagas
para egressos de escola pública, 50% serão destinadas para candidatos com renda igual ou inferior a 1,5
salários mínimos per capita. Essas vagas ainda terão reservas destinadas para autodeclarados pretos,
pardos, indígenas, cujo cálculo se dá com base no último Censo do IBGE, independente da renda per capita.
Dentro da Ampla Concorrência, 35% das vagas são destinadas para alunos provenientes de Escola Pública Rural.
No Processo Seletivo para cursos técnicos de nível médio, assegura-se 5% do total de vagas ofertadas
para candidatos com deficiência. Para os cursos de nível superior, é assegurado 10% das vagas da ampla
concorrência (50% do total) para candidatos com deficiência.
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6

Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

6.1

Cursos de Pós-Graduação

O Instituto Federal Farroupilha busca constantemente atualizar sua oferta de cursos de pós-graduação,
mantendo-se sempre alinhado às demandas locais e regionais de qualificação, bem como levando em
consideração as expertises dos docentes pesquisadores da instituição. Atualmente, o Instituto oferta três
cursos de pós-graduação lato sensu: Especialização em Gestão Escolar (nos Campi Júlio de Castilhos, Alegrete e Panambi), Especialização em Espaços Alternativos do Ensino e da Aprendizagem (Campus Santo
Augusto) e Especialização em Educação do Campo e Agroecologia (Campus Jaguari).
Mais informações podem ser obtidas no sítio institucional ou pelo telefone da Coordenação de PósGraduação: (55) 3226-6635.

6.2

Pesquisa e Inovação

No Instituto Federal Farroupilha, a pesquisa é uma das atividades básicas, da mesma forma que o ensino
e a extensão. A pesquisa é estimuladora de atividades criadoras, uma vez que essa atividade se fortalece
a partir dos compromissos educacionais do Instituto, e os seus resultados são capazes de estender benefícios à comunidade, promovendo desenvolvimento científico, tecnológico, social, econômico, cultural,
político e ambiental. Assim, essa atividade propõe a busca por soluções tecnológicas e o desenvolvimento
de mecanismos de gestão da tecnologia, visando a identificar alternativas inovadoras para resoluções
de problemas sociais nos âmbitos locais e regionais.

6.2.1

Grupos de Pesquisa

Os grupos e as linhas de pesquisa se constituem como forma de organização dos envolvidos em atividades
de pesquisa no IF Farroupilha. Os grupos e as linhas de pesquisa agregam pesquisadores experientes
e iniciantes, bem como estudantes, permitindo a consolidação das experiências de pesquisa já existentes e também novas iniciativas, a fim de obter-se a tradição investigativa necessária para fundamentar
propostas de pós-graduação stricto sensu.
Atualmente o Instituto Federal Farroupilha possui um total de 53 grupos de pesquisa credenciados junto
ao CNPq. Dados atualizados dos grupos de pesquisa podem ser encontrados junto ao sítio institucional
ou no sítio do DGP – Diretório de Grupos de Pesquisa, do CNPq.
Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq
1

Agroindústria

2

Agroindústria Familiar

3

Biodiversidade do Pampa

4

Ciência e Tecnologia de Alimentos

5

Ciência e Tecnologia de Alimentos

6

Criando e Implementando

7

Currículo Integrado na Educação Profissional Tecnológica

8

Desenvolvimento Regional e Agronegócios

9

Ecologia de Florestas

10

Educação do Campo e Agroecologia

11

Emancipação sem fronteira: Formação inicial e continuada de professores

12

Engenharia de Irrigação

13

Estudo e Pesquisa em Zootecnia – GEPEZ

14

Estudos e Pesquisas em Educação e Memória

15

Estudos e Pesquisas em Formação Inicial e Continuada de Professores

16

Estudos e Pesquisas em PROEJA

17

Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura de Conservação
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28

18

Ética, Epistemologia e Formação de Professores

19

Física e Matemática do Instituto Federal Farroupilha

20

Física Moderna

21

Fitotecnia

22

Formação de professores do ensino técnico e tecnológico

23

Gestão e Tecnologia Agroindustrial

24

Gestão, Inovação e Desenvolvimento

25

GQOE – Grupo de Química Orgânica Estrutural

26

Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Educação do Instituto Federal Farroupilha (GIEPE-IF Farroupilha)

27

Inovações de Cadeias Produtivas de Grãos

28

Internet: Tecnologias e possibilidades educacionais

29

Laboratório de Automação, Robótica e Computação Móvel

30

Manejo de agrossistemas em áreas úmidas no Bioma Pampa

31

Modelagem matemática

32

Monitoramento Integrado de Bacias Hidrográficas

33

NIPPA – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Produtividade Animal

34

Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários

35

Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Territorial do Pampa

36

Núcleo de Pesquisa em Probabilidade e Estatística

37

Pensamento em ruptura e educação no contemporâneo

38

Pesquisa Aplicada em Educação, Ambiente e Saúde

39

Pesquisa e Extensão em TV Digital

40

Pesquisa em Computação Aplicada

41

Pesquisa em Engenharia Agrícola

42

Pesquisa em Matemática e Educação Matemática

43

Pesquisa em Poluentes Persistentes – G3P

44

Pesquisa-ação em Ciências da Natureza

45

Pesquisas em Desenvolvimento Local e Inovação

46

Pesquisas em Educação Profissional, Científica e Tecnológica

47

Processos de formação e ensino-aprendizagem em matemática

48

Produção animal

49

Produção Vegetal

50

Qualidade Ambiental

51

Química

52

Tecnologias Educacionais e Formação de Professores

53

Turismo e hospitalidade
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6.2.2

Escritórios do NIT

Como forma de estimular a ação inovadora no Instituto Federal Farroupilha, o Núcleo de Inovação e
Transferência de Tecnologia (NIT) possui escritórios em todos os campi. Esses escritórios têm como objetivo a aproximação das ações institucionais com os representantes dos setores produtivos, culturais e
educacionais das localidades e regiões de abrangência do IF Farroupilha, possibilitando a convergência
dos projetos institucionais desenvolvidos com as demandas provenientes da comunidade externa.
Mais informações podem ser obtidas no sítio institucional ou pelo telefone do NIT – Núcleo de Inovação
e Transferência de Tecnologia: (55) 3226-6626.

6.2.3

Publicações Acadêmicas

O Instituto Federal Farroupilha tem como ferramenta de comunicação da produção científica da instituição um Portal de Periódicos. Este portal serve como canal de divulgação das atividades promovidas,
principalmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, relacionadas com a edição e
publicação de periódicos científicos, alinhando-se ao compromisso da instituição com a divulgação das
atividades e resultados dos projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional com
participação de servidores e estudantes da instituição.
Atualmente o Portal de Periódicos conta com um Boletim Técnico, publicação quadrimestral, que tem
por objetivo registrar e divulgar os resultados dos trabalhos científicos, técnicos e tecnológicos realizados
nas unidades da instituição.
Também está em processo de criação a Revista de Ciência e Inovação do IF Farroupilha, que tem por
objetivo publicar contribuições originais, nas múltiplas áreas do conhecimento humano, relevantes para
a constituição de sociedades sustentáveis.
O Portal de Periódicos pode ser acessado pelo link http://periodicos.iffarroupilha.edu.br.

6.2.4

Ações Internacionais

A Internacionalização no IF Farroupilha propõe-se a atender uma nova e crescente demanda na formação
de alunos e na qualificação de servidores, viabilizando a realização de projetos de cooperação internacionais. Nesse sentido, além da disponibilização de recursos para apoio à mobilidade internacional de
servidores e estudantes, o IF Farroupilha possui em cada uma das suas 11 unidades os chamados Núcleos
de Ações Internacionais (NAIs). Esses núcleos propõem-se a assessorar, qualificar e preparar estudantes
e servidores para a participação em programas institucionais e governamentais de intercâmbio acadêmico. Junto aos NAIs, em cada campus estão sendo estruturados os Centros de Idiomas, visando a oferta
de cursos de línguas estrangeiras.
Maiores informações podem ser obtidas no sítio institucional ou pelo telefone da ARI – Assessoria de
Relações Internacionais: (55) 3226-6633.

7

Atividades de Extensão e Cultura

7.1

Ações da Pró-Reitoria de Extensão

A Pró-Reitoria de Extensão desenvolve ações de extensão nas formas de projetos, programas, cursos
de formação inicial e continuada, eventos e estágios. Estas ações são voltadas para a atendimento de
demandas locais e regionais de forma articulada com a sociedade e indissociada das atividades de ensino
e pesquisa desenvolvidas pelos alunos e servidores do IF Farroupilha.
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7.2

Programas e Projetos

O Programa Institucional de inclusão Social (PIISF) tem como finalidade desenvolver atividades de extensão para atender comunidades em situação de vulnerabilidade social no meio urbano e rural. Nas
linhas temáticas de geração de trabalho e renda, promoção da igualdade racial, de gênero e de pessoas
com deficiência, inclusão digital, segurança alimentar e nutricional.
O Programa Institucional de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PIADIFF) tem como objetivo o desenvolvimento ações de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento Institucional na faixa de fronteira que
fomentem a constante geração de oportunidades para o exercício da cidadania e melhoria da qualidade
de vida de suas populações. As ações a serem fomentadas pelo PIADIFF são de Formação acadêmica
dos alunos; Formação continuada de servidores; Formação profissional de servidores; Intercâmbio de
estudantes e servidores de instituições conveniadas; e implementação do Núcleo de Ações na Faixa de
Fronteira (NAFF) nos campi com cidades gêmeas;

7.2.1

Programa Institucional de Incentivo à Extensão – PIIEX

O Programa Institucional de Incentivo à Extensão objetiva o desenvolvimento de cursos de extensão
que atendam as demandas locais e regionais de qualificação de curta duração com a participação de
servidores Docentes e Técnicos Administrativos em Educação e discentes. O PIIEX atinge cerca de 15 mil
pessoas por ano em diferentes municípios da região de abrangência do IF Farroupilha.
O Núcleo do Projeto Rondon disciplina as atribuições, organização a participação do Instituto Federal
Farroupilha nas operações do Projeto Rondon em nível nacional, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável das comunidades em situação de vulnerabilidade. O projeto Rondon possibilita que alunos
de cursos de graduação desenvolvam ações de extensão em municípios destinados/elencados pelo
Ministério da Defesa.

7.2.2

Programa de Acompanhamento de Egressos – PIAE

O Programa de Acompanhamento de Egressos do IF Farroupilha visa conhecer a situação profissional,
os índices de empregabilidade e a inserção no mundo do trabalho dos egressos associada à formação
profissional integrada ao ensino, pesquisa e extensão. Observando desta forma os aspectos qualitativos da Instituição, seus cursos técnicos e o desempenho dos estudantes e utilizá-los na elaboração de
políticas de gestão acadêmica e administrativa.

7.2.3

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado pelo Governo Federal, em 2011,
por meio da Lei 11.513/2011, como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica no país, ofertando cursos técnicos e cursos de formação inicial e
continuada. A oferta de cursos Pronatec no IF Farroupilha ocorre via Pró-reitoria de Extensão, por meio
de cursos técnicos concomitantes e subsequentes e de formação inicial e continuada – FIC. O programa
atinge aproximadamente 40 diferentes municípios, totalizando um quantitativo de 3240 vagas.

7.3

Outras Ações de Extensão

7.3.1

Relações Institucionais

Tem por finalidade articular o estabelecimento de intercâmbios e acordos de cooperação nacional e
internacional, bem como celebração de convênios, como um instrumento para a melhoria do ensino, da
pesquisa e da extensão. Atualmente o IF Farroupilha possui mais de 1000 convênios para a realização de
estágios e acordos de cooperação entre Brasil e Argentina e Brasil e Uruguai e com IES do Brasil. Estes
acordos permitem que o servidor e o discente possam desenvolver atividades de ensino, pesquisa e
extensão em outras instituições brasileiras e internacionais.
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7.3.2

Prestação de Serviços

O IF Farroupilha poderá prestar serviços às instituições públicas ou privadas, empresas nacionais e organização de direito privado sem fins lucrativos e pessoas físicas, sendo estas realizadas em laboratórios
ou similares, conforme resolução 042/2011 do CONSUP/IF Farroupilha.

7.3.3

Esporte e Lazer

As ações de esporte e lazer no IF Farroupilha tem por objetivo atender a saúde e lazer de servidores e
alunos. As principais atividades são a realização anual dos Jogos dos Servidores do IF Farroupilha e os
Jogos Estudantis. As ações destinadas aos alunos ainda preveêm a participação nos jogos regionais e
nacionais.

7.3.4

Eventos

O Setor de Eventos tem a finalidade de auxiliar no planejamento e organização de eventos internos da
Reitoria e externos de caráter institucional. Na Reitoria, o setor está vinculado à Pró-reitoria de Extensão e,
nos campi, está vinculado à direção de pesquisa, extensão e produção. O setor visa à integração e valorização dos servidores da Reitoria e ao fortalecimento da imagem do Instituto junto à comunidade externa.

7.4

Assistência Estudantil

A Assistência Estudantil tem como objetivo viabilizar a igualdade de oportunidades entre os estudantes e
contribuir para a permanência desses, a partir de medidas que minimizem situações de retenção e evasão.
No Instituto Federal Farroupilha, a Assistência Estudantil desenvolve-se a partir das diretrizes do Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES, 2010) e norteada por documentos institucionais como Política
de Assistência Estudantil do IF Farroupilha, Política de Atenção à Saúde dos Discentes, Regulamento da
Concessão de Auxílios da Assistência Estudantil, entre outros.
Ter acesso à assistência estudantil é um direito de todos os estudantes matriculados no IF Farroupilha.
Cada campus possui em sua estrutura organizacional uma Coordenação de Assistência Estudantil (CAE)
que, juntamente com uma equipe multidisciplinar, que articulada com os demais setores da instituição,
trata de assuntos relacionados ao acesso, permanência, êxito e participação efetiva dos estudantes no
espaço escolar.
Vinculado a CAE, cada campus também conta com um Núcleo de atenção à saúde, que trata especificamente das questões relacionadas a promoção da saúde e prevenção de doença, tendo como foco o
público discente.
Fazem parte da equipe multiprofissional de Assistência Estudantil: assistente social, assistente de alunos,
técnico em assuntos educacionais, pedagogo, psicólogo, nutricionista, médico, odontólogo, técnico em
enfermagem.
Os seguintes benefícios são disponibilizados aos estudantes:
moradia estudantil

A Moradia Estudantil do IF Farroupilha tem como objetivo ofertar um espaço de residência junto ao
campus, com condições básicas para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, visando garantir
a permanência e prevenir a evasão estudantil, sendo destinada prioritariamente aos estudantes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e menores de idade.
alimentação

São objetivos da segurança alimentar do IF Farroupilha, garantir o acesso equânime aos refeitórios e à
alimentação no âmbito do Instituto Federal Farroupilha, possibilitar aos estudantes acesso à alimentação
adequada no período em que estão no Instituto, e sensibilizar a comunidade escolar quanto à importância de ter uma alimentação saudável.
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atenção à saúde dos discentes

Desenvolve e articula com os demais setores e rede local, ações voltadas à prevenção a doenças e promoção da saúde, tendo em vista as necessidades do discente como ser integral.
promoção do esporte, cultura e lazer

No que se refere a cultura, as ações visam promover a formação integral dos estudantes, estimulando
e desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios de caráter cultural,
artístico, científico e tecnológico. Para garantir esses espaços no âmbito escolar e socializar as produções
artísticas-culturais, a Instituição realiza anualmente a Mostra Cultural Estudantil.
Quanto as ações de caráter desportivo formal e não formal a CAE, em parceria com a Pró-Reitoria de
Extensão, realizada anualmente os Jogos Estudantis, com o objetivo de fomentar as práticas desportivas
e garantir aos discentes o direito de acesso aos esportes e ao lazer na perspectiva da formação integral
e melhor qualidade de vida.
organização estudantil

As organizações estudantis são uma forma importante de articulação no espaço escolar. É onde os estudantes podem se reunir, identificar demandas e necessidades coletivas e lutar por direitos. No intuito
de garantir o espaço de participação democrática aos estudantes, cada unidade de ensino da Instituição
possui grêmios/diretórios acadêmicos independentes. Para aproximar os representantes estudantis dos
campi, é realizado anualmente o Encontro de Lideranças Estudantis do IF Farroupilha.
auxílios financeiros

Os auxílios financeiros aos estudantes têm como finalidade propiciar condições favoráveis à permanência
dos alunos no IF Farroupilha e é destinado aos estudantes que comprovem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e apresentem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.
O IF Farroupilha oferece os seguintes auxílios financeiros: auxílio permanência, auxílio transporte, auxílio
eventual, auxílio à participação em eventos e auxílio ao estudante atleta.
atendimento pedagógico, psicológico e social

Prevê o acolhimento, acompanhamento dos estudantes, encontros de orientação para a vida escolar e
acadêmica, articulação com as famílias dos estudantes nas atividades do campus, orientação profissional
e encaminhamentos para rede de serviços públicos.
contatos

Coordenação de Assistência Estudantil – Reitoria
Rua Esmeralda, 430 – Faixa Nova – Camobi – CEP 97110-767 – Santa Maria/RS
Telefone: (55) 3218--9834
E-mail: cae@iffarroupilha.edu.br

8

Ações Inclusivas

A Coordenação de Ações Inclusivas (CAI) tem por fundamentos básicos, princípios e atribuições assessorar no planejamento, na orientação, no acompanhamento e na avaliação da proposta pedagógica da
Instituição, bem como na implementação das políticas de ensino que viabilizem a operacionalização de
atividades curriculares dos diversos níveis, formas e modalidades da Educação Profissional, Técnica e
Tecnológica do Instituto Federal Farroupilha, buscando melhorias na acessibilidade arquitetônica, educacional, comunicacional e atitudinal. Suas ações são voltadas para as temáticas de inclusão e diversidade,
em especial, para questões de inclusão dos estudantes com deficiência, das políticas afirmativas e das
temáticas de gênero.
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9

Concursos e Seleções

A seleção de docentes se dá a partir da publicação de edital de concurso público para os cargos disponíveis, conforme a disponibilidade no Banco de Vagas Equivalentes, criado pelo Decreto nº 7.312, de 22
de setembro de 2010. A elaboração dos editais respeita as diretrizes estabelecidas no regulamento para
processos seletivos e admissão de servidores. Para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, há possibilidade de contratação, por tempo determinado, de professores substitutos
com base na Lei nº 8.745/1993. Editais publicados no link: www.iffarroupilha.edu.br/concursos.
A seleção de pessoal técnico-administrativo em educação dá-se a partir da publicação de edital de
concurso público para os cargos disponíveis, após autorização do Ministério da Educação. A elaboração
dos editais respeita as diretrizes estabelecidas no regulamento para processos seletivos e admissão de
servidores. As contratações serão feitas conforme a disponibilidade de vagas e o Quadro de Referência
dos Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA) – Decreto nº 7.232, de 19/07/2010, obedecendo à rigorosa ordem de classificação do concurso. Editais publicados no link: www.iffarroupilha.edu.br/concursos.
Para mais informações, entrar em contato com gabreitoria@iffarroupilha.edu.br.

10

Bibliotecas

As bibliotecas localizadas em cada unidade do IF Farroupilha são órgãos de apoio às atividades de ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Instituto. Consulta ao acervo, renovação e acesso ao histórico de
livros retirados podem ser feitos no endereço eletrônico: http://biblioteca.iffarroupilha.edu.br/pergamum.
horários de atendimento

Campus Alegrete – das 08h10 às 22h40
Campus Frederico Westphalen – das 07h35 às 11h40 e das 13h às 17h30. De segunda à quinta-feira,
funcionamento também à noite, das 18h40 às 21h45
Campus Jaguari – das 8h às 12h; das 13h às 17h; das 19h às 23h
Campus Júlio de Castilhos – das 07h45 às 22h45
Campus Panambi – das 07h30 às 22h30
Campus Santa Rosa – das 07h30 às 22h25
Campus Santo Ângelo – das 10h às 22h
Campus Santo Augusto – das 7h30 às 22h30
Campus São Borja – das 8h às 22h30
Campus São Vicente do Sul – das 7h30 às 22h
Campus Avançado Uruguaiana – das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30
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11

Canais de Comunicação

11.1

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

Através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), qualquer pessoa, física ou
jurídica, pode encaminhar pedidos de acesso à informação, acompanhar prazos e receber as respostas
das solicitações realizadas para todos os órgãos e entidades do Executivo Federal.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha disponibiliza em seu portal a seção
“Acesso à Informação”, onde informações estão disponíveis de forma centralizada e organizada, facilitando o acesso pelos cidadãos e auxiliando no processo de transparência pública.
As solicitações de informações podem ser realizadas através do sistema e-SIC (www.acessoainformacao.
gov.br/sistema) ou poderão ser feitas pessoalmente no endereço do SIC da Reitoria, na Rua Esmeralda,
n° 430, Bairro Camobi, Santa Maria, Rio Grande do Sul.

11.2

Ouvidoria

A Ouvidoria do Instituto Federal Farroupilha é um canal de comunicação entre a comunidade (acadêmica
ou externa) e as instâncias administrativas e pedagógicas do Instituto, visando à melhoria dos processos
institucionais e o aperfeiçoamento dos processos democráticos com transparência.
A Ouvidoria tem como objetivos: (1) assegurar a participação da comunidade na Instituição, fortalecendo a cidadania para promover a melhoria das atividades desenvolvidas; (2) reunir informações sobre
diversos aspectos da instituição com o fim de contribuir para a gestão institucional; (3) desenvolver suas
atividades dentro dos princípios de ouvir, resolver e melhorar.
É dever do ouvidor da Instituição receber, examinar e encaminhar as reclamações, sugestões, denúncias,
consultas e elogios referentes ao desenvolvimento das atividades exercidas pelos servidores e discentes
do IF Farroupilha, além de manter o solicitante informado acerca da sua demanda.
Qualquer cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria por meio do e-mail ouvidoria@iffarroupilha.
edu.br, telefone (55) 3218 9820 ou por meio do atendimento presencial na Reitoria, na Rua Esmeralda
n° 430, Bairro Camobi, Santa Maria, Rio Grande do Sul.

11.3

Comissão de Ética

A Comissão de Ética (CE) é um serviço disponibilizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha que tem por finalidade dar os devidos encaminhamentos, no âmbito institucional,
a denúncias, representações, reclamações referentes a conduta/postura ética dos servidores da Instituição. Conforme o Regimento Interno da Comissão de Ética, qualquer cidadão, agente público, pessoa
jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da Comissão
de Ética, visando à apuração de transgressão ética imputada ao agente público ou ocorrida em setores
competentes do órgão ou entidade federal.
De acordo com o Regimento da CE (Art. 30), a representação, denúncia ou qualquer outra demanda
será dirigida à Comissão de Ética, podendo ser protocolada diretamente na sede da comissão (reitoria
do Instituto) ou encaminhada por via postal/correio eletrônico, e deverá conter os seguintes requisitos:
descrição da conduta, indicação da autoria caso seja possível e apresentação dos elementos da prova
ou indicação de onde possam ser encontrados.
O contato com a comissão pode ser realizado das seguintes formas: pessoalmente , pelos telefones
(55) 3218 9800 ou 3218 9809, por via-postal ou elo e-mail etica@iffarroupilha.edu.br. O endereço para
atendimento presencial ou correspondências é Rua Esmeralda, 430, Bairro Camobi, Santa Maria, Rio
Grande do Sul.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
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Lista de Contatos

12.1

Reitoria

Rua Esmeralda, 430
Bairro Camobi , CEP:97110-767
Telefone: (55) 3218-9800
Santa Maria – Rio Grande do Sul
E-mail: gabreitoria@iffarroupilha.edu.br
pró-reitoria de administração (proad)

Telefone: (55) 3218 9812
E-mail: proad@iffarroupilha.edu.br
pró-reitoria de ensino (proen)

Telefone: (55) 3218 9830
E-mail: proen@iffarroupilha.edu.br
pró-reitoria de extensão (proex)

Telefone: (55) 3218 9840
E-mail: proex@iffarroupilha.edu.br
pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação (prppgi)

Telefone: (55) 3226 6622
E-mail: prppgi@iffarroupilha.edu.br
pró-reitoria de desenvolvimento institucional (prdi)

Telefone: (55) 3218 9820
E-mail: prdi@iffarroupilha.edu.br
assessoria de comunicação social

Telefone: (55) 3218 9807
E-mail: ascom@iffarroupilha.edu.br
educação a distância

Portal EaD IF Farroupilha: http://portal.eadiffarroupilha.edu.br
Av. Evaldo Behr, nº 545, Loteamento Novo Horizonte
Bairro Camobi – CEP 97110-801
Santa Maria/RS
Telefone: (55) 3226-6644
E-mail: etec@iffarroupilha.edu.br

12.2

Campi
campus alegrete

RS 377, Km 27 – Passo Novo
CEP 97555-000 – Alegrete / RS
Tel: (55) 3421-9600
E-mail: gabinete.al@iffarroupilha.edu.br
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campus frederico westphalen

BR 386, Km 40, Linha 7 de Setembro S/N
CEP 98400-000
Frederico Westphalen/RS
Tel: (55) 3744-8900
E-mail: gabinete.fw@iffarroupilha.edu.br
campus jaguari

Estrada do Chapadão, s/n
CEP 97760-000 – Jaguari / RS
Tel: (55) 3255-0200
E-mail: gabinete.ja@iffarroupilha.edu.br
campus júlio de castilhos

RS 527, Estrada de Acesso Secundário a Tuparincetã – Distrito São João do Barro Preto
CEP 98130-000 – Júlio de Castilhos/RS
Tel: (55) 3271-9500
E-mail: gabinete.jc@iffarroupilha.edu.br
campus panambi

Rua Erechim, nº 860 – Bairro Planalto
CEP 98280-000 – Panambi/RS
Tel: (55) 3376-8800
E-mail: gabinete.pb@iffarroupilha.edu.br
campus santa rosa

Rua Uruguai, nº 1675 – Bairro Central
CEP 98900-000 – Santa Rosa/RS
Tel: (55) 3511-2591
E-mail: gabinete.sr@iffarroupilha.edu.br
campus santo ângelo

RS 218 – KM 5 – Indúbras
CEP 98806-700 – Santo Ângelo/RS
Tel.: (55) 3931-3900 / (55) 9131-3236
E-mail: gabinete.san@iffarroupilha.edu.br
campus santo augusto

Rua Fábio João Andolhe, nº 1100 – Bairro Floresta
CEP 98590-000 – Santo Augusto/RS
Tel: (55) 3781-3555
E-mail: gabinete.sa@iffarroupilha.edu.br
campus são borja

Rua Otaviano Castilhos Mendes, nº 355
CEP 97670-000 – São Borja/RS
Tel: (55) 3431-0500
E-mail: gabinete.sb@iffarroupilha.edu.br
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campus são vicente do sul

Rua 20 de Setembro, nº 2616
CEP 97420-000 – São Vicente do Sul/RS
Tel: (55) 3257-1114
E-mail: gabinete.svs@iffarroupilha.edu.br
campus avançado uruguaiana

Rua Monteiro Lobato, 4442. Bairro Cabo Luís Quevedo
CEP: 97503-748 – Uruguaiana /RS
Tel.: (55) 3413- 5381
E-mail: gabinete.ug@iffarroupilha.edu.br

12.3

Centros de Referência
centro de referência candelária

Av. Júlio de Castilhos, 431
Centro, CEP: 96930-000
Candelária - RS
Telefones: (55) 9143-4281
E-mail: pronatec.can@iffarroupilha.edu.br
centro de referência carazinho

R. Pe. Luís Guanela, 115
Bairro Boa Vista, CEP: 99500-000
Carazinho - RS
Telefones: (55) 8431-3826 / (54) 3331-4107
E-mail: pronatec.car@iffarroupilha.edu.br
centro de referência não-me-toque

Av. Waldomiro Graeff, 947
Centro, CEP: 99470-000
Não-Me-Toque - RS
Telefones: (54) 3332-5390 / (55) 9147-1019
E-mail: pronatec.nmt@iffarroupilha.edu.br
centro de referência rosário do sul

Av. Flores da Cunha, 644
Bairro Ana Luiza, CEP: 97590-000
Rosário do Sul - RS
Telefones: (55) 3231-3231 / (55) 9617-8603
E-mail: pronatec.rs@iffarroupilha.edu.br
centro de referência são gabriel

R. Alfredo Gomes Gonçalves, 104
Bairro São Gregório, CEP: 97300-000
São Gabriel - RS
Telefone: (55) 8428-2581
E-mail: pronatec.sga@iffarroupilha.edu.br
centro de referência três passos

R. Benjamim da Silva Osório, 83
Bairro Glória, CEP: 98600-000
Instituto Federal Farroupilha
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Três Passos - RS
Telefones: (55) 9659-9091 / (55) 3781-3555
E-mail: pronatec.tp@iffarroupilha.edu.br
centro de referência quaraí

Rua Quinze de Novembro, 500, CEP: 97560-000
Quaraí - RS
Telefone: (55) 3423-3423
E-mail: pronatec.qa@iffarroupilha.edu.br
centro de referência santiago

Rua Servando Gomes, 1795 – Bairro São Jorge, CEP:97700-000
Santiago - RS
Telefone: (55) 3251-0115
E-mail: crsantiago.ja@iffarroupilha.edu.br e/ou pronatec.stgo@iffarroupilha.edu.br
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