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1. Introdução
O presente relatório tem por finalidade ser documento auxiliar na composição do Relatório
de Gestão institucional, sintetizando as principais ações delineadas no Plano de Ações do exercício
de 2017, bem como seus respectivos resultados alcançados.
O documento conta com registros relacionados às áreas institucionais de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Produção, complementados pelas áreas da Administração e do Desenvolvimento
Institucional.
Para o referido exercício, esta unidade contou com uma matriz orçamentária de R$
2.005.265, destinada a atender 509 alunos regularmente matriculados e distribuídos em 10 cursos. O
detalhamento destas informações pode ser consultado pelos APÊNDICES I e II do presente
documento.
A seguir, serão apresentadas informações gerais sobre o planejamento da unidade, as
principais realizações efetivadas no período e as principais dificuldades encontradas para a
concretização das ações planejadas para o exercício de 2017.

2. Ações realizadas e resultados alcançados
Abaixo encontram-se listados os principais objetivos e metas estabelecidas para o exercício
em decorrência do plano de ações da unidade, seus resultados alcançados de forma qualitativa e/ou
quantitativa.

2.1 Área institucional: ENSINO
DIREÇÃO DE ENSINO, COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO E SETOR DE APOIO
PEDAGÓGICO
Objetivo
Ação Realizada
Estratégico PDI

Resultado Alcançado

(1)

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Oferta de
e continuada
as servidores.
de
IF

formação Recepção e formação dos
para novos
servidores
com
apresentação das funções das
diretorias e suas equipes.
Momentos
culturais
para
discussão da missão, visão e
valores do IFFar junto aos
servidores.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Acompanhamento da
e execução de nove
as projetos de ensino
de
propostos em 2017
IF

Utilização
de
diferentes
metodologias e estratégias de
ensino- aprendizagem a fim de
qualificar os processos de
ensino.

Vinculação
PPA*
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Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Solicitação de carga
horária para oficina de
Português (demanda
solicitada
pelos
alunos), em parceria
com a DPDI.

Oferta da Oficina de Português
com a Professora Paula nas
segundas-feiras à noite para
Agroindústria e quartas-feiras à
noite com os alunos do SER.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Apoio a realização de
e atividades integradoras
as com os cursos.
de
IF

Atividades
de
integração
utilizando-se de projetos e TCs
com a finalidade dos alunos
conhecerem os cursos e suas
práticas
(exposição
de
fotografias, feira pedagógica,
concurso de desenho área
construída do campus - banner
adaptado a partir do desenho
selecionado- em parceria com
DPDI).

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Promoção de eventos
e culturais
e
de
as integração
entre
de
estudantes e servidores
IF

Festa Julina; Feira da LEDOC;
Dia do estudante e mostra
cultural; 7 e 20 de setembro;
Participação da feira do livro
em Jaguari e Santiago;
Jogo dos servidores;
Semana acadêmica;
Dia da comunidade/ SEC Gincana
e
Formação
Continuada.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Estímulo a realização
e de
atividades
de
as pertencimento
ao
de
campus Jaguari.
IF

Diálogos permanentes sobre a
ética do cuidado com os
espaços coletivos;
Atividade
de
intervenção
artística (tricô) do cuidado
simbólico com os espaços
coletivos coordenado pela
professora de Arte e alunos do
integrado.

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

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

e
as
de
IF

e
as
de
IF

e
as
de
IF

e
as
de
IF

Organização
dos
armários
para
os
alunos e distribuição
das chaves por dupla
em parceira com as
coordenações de eixo,
CAE, DPDI e DAD.

Apoio a revitalização da sala
de convivência junto aos
alunos do integrado.
Foram
consertadas
48
fechaduras
(miolos)
dos
armários
que
estavam
estragados ou com chaves
extraviadas.
Colocou-se os armários no
corredor do prédio do ensino,
sendo que os estudantes foram
divididos em duplas nas salas
de aula por afinidade e turmas.
Uma chave ficou sob a
responsabilidade da dupla e
outra na DE.

Participação
no
lançamento do edital
para seleção de artigos
para o livro do campus
sobre
a
Curricularização em
parceria com a DPEP;

Edital lançado, com prazo entre
os meses de out/nov para
publicação do livro sobre a
curricularização do Ensino,
Pesquisa e Extensão do IFFar campus Jaguari. O livro será
publicado em 2018.

Formação
aos
coordenadores de eixo
no que tange a
questões pedagógicas e
organizacionais;

Participação
de
reuniões
pedagógicas de eixos;
Preparação dos documentos
exigidos
para
o
reconhecimento da LEDOC. O
curso ficou com conceito 4
após avaliação in loco do
MEC.
Auxílio nas vagas de Estágio
interno da LEDOC.

Construção do Projeto
de Criação do Curso
(PCC) do subsequente
em
Sistemas
de
Energia
Renovável
(SER)
que
será
ofertado no Centro de
Referência
(CR)
Santiago;

Aprovação do funcionamento
do curso e aprovação do
projeto pedagógico do curso.
Resolução
CONSUP
n°
067/2017, de 16 de outubro de
2017
que
Homologa
a
Resolução Ad Referendum nº
013/2017, que aprova o Projeto
Pedagógico e autoriza o
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Organização
do
projeto pedagógico do
curso
subsequente
SER ofertado no CR
Santiago.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

e
as
de
IF

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

e
as
de
IF

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

e
as
de
IF

funcionamento
do
Curso
Técnico em Sistemas de
Energia
Renovável
Subsequente – Campus Jaguari
do Instituto Federal de
Educação,
Ciência
e
Tecnologia Farroupilha, a ser
ofertado
no
Centro
de
Referência Santiago.

Construção
da Encaminhamento dos pedidos
proposta de alteração para apreciação da PROEN.
dos
projetos
pedagógicos de curso
(PPC) do campus
Jaguari: Licenciatura
em
Educação
do
Campo
(LEDOC)
Ciências da Natureza e
Ciências
Agrárias;
Técnico Integrado e
Subsequente
em
Sistemas de Energia
renovável
Consolidação
do
processo de suspensão
temporária
do
PROEJA Técnico em
Agroindústria.

Legalização da suspensão do
curso
de
PROEJA
em
Agroindústria (decisão tomada
em 2016). Resolução CONSUP
n° 074/2017, de 30 de outubro
de 2017 que a prova a
suspensão temporária do Curso
Técnico em Agroindústria
Integrado – Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos
do Campus Jaguari do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Farroupilha.

Pedido de Suspensão
da oferta do curso
técnico em Sistemas
de Energia Renovável
no campus Jaguari, em
virtude da oferta do
curso no CR Santiago.

Resolução Ad Referendum nº
012/2017, que aprova a
suspensão temporária do Curso
Técnico em Sistemas de
Energia
Renovável
Subsequente – Campus Jaguari
do Instituto Federal de
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Educação,
Ciência
e
Tecnologia
Farroupilha.
Resolução
Consup
n°
066/2017, de 16 de outubro de
2017 que
homologa a
Resolução Ad Referendum nº
012/2017, que aprova a
suspensão temporária do Curso
Técnico em Sistemas de
Energia
Renovável
Subsequente – Campus Jaguari
do IFFar.
Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

e
as
de
IF

Participação
na Os
processos
foram
construção
dos encaminhados para reitoria
projetos de Criação de para aprovação em 2018.
curso: Tecnólogo em
Sistemas
Elétricos,
técnico Subsequente
em Administração e
Técnico Integrado em
Agricultura

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Organização
dos
e gabinetes dos docentes
as (04) em parceria com a
de infraestrutura (DAD);
IF

Melhor
organização
dos
espaços e distribuição dos
docentes
por
gabinetes
atendendo
as
demandas
exigidas pela avaliação do
curso superior de licenciatura
em Educação do Campo –
Ciências Agrárias

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Organização da sala de
coordenação
da
LEDOC e atendimento
individual do aluno em
parceria
com
a
Infraestrutura ( DAD);

Sala das coordenações das
Ledoc integrada para melhorar
o atendimento ao aluno e
docentes.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

e
as
de
IF

Organização da sala de Integração
entre
as
e coordenações de Eixo coordenações do integrado e
as e PROEJA;
melhor atendimento aos alunos
de
e docentes.
IF
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Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha
Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha

Trabalho
integrado Planejamento das vagas para
e junto a DPDI
docentes
e
TAES;
as
Dimensionamento de Carga
de
horária Docente;
IF

e
as
de
IF

Pedido de alteração
dos
calendários
acadêmicos do campus
Jaguari em virtude do
temporal ocorrido em
outubro de 2017.

As alterações dos calendários
foram necessárias em virtude
dos problemas climáticos e
pela
inviabilidade
da
ocorrência das aulas. Nesse
sentido, o novo calendário foi
amplamente discutido e foi
aprovado pelo colegiado do
campus.

(1)

Objetivos planejados ao Ensino: a) Consolidar, ampliar e promover as Políticas de Acesso e
Permanência do IF Farroupilha; b) Consolidar, ampliar e aprimorar as Políticas de Inclusão do IF
Farroupilha; c) Consolidar, ampliar e promover as Políticas de Ensino do IF Farroupilha.

2.2 Área institucional: ENSINO
COORDENAÇÃO PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA
Objetivo
Ação Realizada
Estratégico PDI

Resultado Alcançado

(1)

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Projeto
Filetamento
e Pescados
as
de
IF

Colocação em comum

de Participação
intensiva
dos
estudantes
e
integração
com
a
comunidade do campus.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

e
as
de
IF

Apresentação de Tempos
comunidade de ótima
qualidade com o foco no
currículo integrado.

Consolidar,
ampliar
promover

Curso de Alambiqueiro em Oferta
de
formação
e parceria com o DEPEP do inicial e continuada para
as

Vinculação
PPA*
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Políticas
Ensino do
Farroupilha.

de campus
IF

os estudantes.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Organização da mesa de Participação e integração
e Ping-Pong e torneio desta dos alunos por meio do
as modalidade
esporte
de
IF

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Promoção do 1º Festival de Os jogos ocorreram no
e esportes escolares do IFFar ginásio poliesportivo de
as Campus
Jaguari Jaguari
com
a
de
participação
de
IF
estudantes
do
IFFar
Campus
Jaguari,
da
escola
estadual
Ijucapirama
e
comunidade em geral de
Jaguari.

2.3 Área institucional: ENSINO
COORDENAÇÃO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
Objetivo
Ação Realizada
(1)
Estratégico PDI

Resultado Alcançado

Consolidar,
Prática Profissional
ampliar e promover Integrada (PPI)
as Políticas de
Ensino
do
IF
Farroupilha.

Definições das PPIs para o
Curso Técnico em Sistemas de
Energia Renovável Integrado e
Subsequente.

Vinculação
PPA*
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Consolidar,
Visitas Técnicas
ampliar e promover
as Políticas de
Ensino
do
IF
Farroupilha.

Viagem técnica para a 17ª
Expoagro Afubra com Curso
Técnico em Sistemas de
Energia Renovável 2º Ano
Integrado e 3º Semestre
Subsequente.
Visita técnica ao museu de
Ciência e Tecnologia da PUC
em Porto Alegre com os
estudantes do 1º Ano do Curso
Técnico em Sistemas de
Energia Renovável

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

Exposição
fotográfica
mostrando a Biodiversidade do
IFFar
Campus
Jaguari,
envolvendo a disciplina de
Biologia e os alunos do 1º ano
do Curso Técnico em Sistemas
de
Energia
Renovável
Integrado.

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

de Exposição
de
maquetes
mostrando aterros sanitários,
construídas como trabalho
prático na disciplina de
Biomassa do Curso Técnico em
Sistemas de Energia Renovável
2º Ano Integrado

Consolidar,
Revitalização da sala
ampliar e promover de Convivência
as Políticas de
Ensino
do
IF
Farroupilha.

Alunos do Curso Técnico em
Sistemas de Energia Renovável
Integrado participaram do
processo de revitalização da
sala de convivência através da
pintura de paredes e mesas

Consolidar,
Concurso
de
ampliar e promover Desenhos
IFFar
as Políticas de Campus Jaguar
Ensino
do
IF
Farroupilha.

Participação dos alunos no
concurso
de
desenho,
objetivando a criação de um
croqui da área construída e da
área total do IFFar Campus
Jaguari.
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Consolidar,
Comemoração
ampliar e promover Páscoa
as Políticas de
Ensino
do
IF
Farroupilha.

Gincana alusiva a Páscoa,
envolvendo os alunos dos
Cursos Integrados do IFFar
Campus Jaguari.

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

Os jogos ocorreram no ginásio
poliesportivo de Jaguari com a
participação de estudantes do
IFFar Campus Jaguari, da
escola estadual Ijucapirama e
comunidade em geral de
Jaguari.

Promoção do 1º
Festival de esportes
escolares do IFFar
Campus Jaguari

2.4 Área institucional: ENSINO
COORDENAÇÃO LEDOC CIÊNCIAS AGRÁRIAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA
Objetivo
Ação Realizada
Estratégico PDI

Resultado Alcançado

(1)

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Incentivo a participação dos SIFEDOCErechim
e alunos em eventos.
Seminário
das
as
Licenciaturas, PIBID e
de
PROEJA
em
Santa
IF
Maria.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Viagens Técnicas Estudo in - São João do Polesine e
e loco, articulação da prática Mata; Integração de
as com teoria
conteúdos
Genética
de
básica e Geologia entre o
IF
s cursos de LEDOC CN1
e Médio SER – Biologia.
Estudo in loco no
Assentamento
Santos
Reis Boca da Picada
Segredodisciplina
Abordagem Sistêmica na
Agricultura pela CA3

Vinculação
PPA*
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Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Consolidar,
ampliar
promover
Políticas
Ensino do
Farroupilha.

Construção e lançamento de Organização das vagas
e edital de Estágio Curricular para estágio interno
as para a CN 1 e 2
de
IF

Organização em conjunto
com o SAP dos documentos
relacionados
ao
reconhecimento do curso da
LEDOC CA.

Organização sistemática
das documentações do
curso, dos docentes e da
Instituição. O Curso ficou
com conceito 4 na
avaliação realizada pelo
MEC

Organização
da
Feira
e Pedagógica e do I Salão de
as práticas pedagógicas
de
IF

Momento
de
socialização, participação
coletiva dos docentes,
discentes da LEDOC CN
e
CA,
com
a
corporificação
dos
trabalhos desenvolvidos
nas
disciplinas
dos
referidos cursos, como
também, uma amostra do
trabalho
desenvolvido
pelos diferentes setores
administrativos do IFFar
Campus Jaguari.

2.5 Área institucional: ENSINO
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Objetivo
Ação Realizada
(1)
Estratégico PDI

Resultado Alcançado

Vinculação
PPA*
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Consolidar,
Recepção
dos
ampliar e promover discentes no início
as Políticas de
dos semestres letivos.
Ensino do IF
Farroupilha.

Acolhida
e
momentos
informativos
e
de
esclarecimentos
sobre
a
Assistência Estudantil, seus
setores, benefícios e a
importância no incentivo a
permanência e êxito dos
discentes.

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

Organização
dos
diversos
ambientes
pertencentes a CAE,
bem
como
o
acompanhamento
semanal dos mesmos.

Apoio à permanência dos
discentes na Instituição.
Sensibilização
e
monitoramento do cuidado ao
patrimônio público.

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

Atendimentos
individuais e grupais
pela equipe CAE
(análise, resolução e
encaminhamentos).

Resolução e superação de
questões
associadas
às
relações interpessoais dos
alunos.

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

Planejamento e
revisão dos
regulamentos da
Assistência Estudantil
e participação no GT
da Assistência
Estudantil do IFFAR.
Integração com outras
atividades do Ensino.

Revisão e atualização dos
dados,
regulamentos
e
instruções,
conforme
necessidade dos alunos.
Apoio a permanência e êxito
dos estudantes.

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

Seleção de estudantes
para percepção de
auxílios permanência,
transporte, atleta e
eventos
da
Assistência
Estudantil, bem como
para utilização da

220 estudantes residentes na
Moradia Estudantil.
125 estudantes beneficiados
com diferentes auxílios, como
auxílios
permanência,
transporte, eventual, atleta e
eventos.
Sistematização de dados e
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Moradia
Estudantil
por meio de seleção.
Acompanhamento da
frequência
dos
beneficiários
e
encaminhamento de
solicitação
de
pagamento
mensal
dos
auxílios
da
Assistência
Estudantil.

otimização das atividades do
Setor.
Apoio à permanência dos
discentes na Instituição.

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

Atendimentos
individuais
e
coletivos da equipe
multidisciplinar
da
CAE - Saúde.

Identificação das condições de
saúde
e
de
fatores
determinantes/condicionantes
do processo saúde doença dos
discentes.
Aplicação dos conhecimentos
de medicina, de enfermagem e
odontologia na prevenção,
diagnóstico e tratamento das
doenças e promoção da saúde;
Encaminhamento de casos de
média e alta complexidade
para atendimento da rede
municipal da saúde, com
supervisão e consentimento
dos pais ou responsáveis;
Assessoria nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão;
Aplicação
das
leis
e
regulamentos
de
saúde
pública, para salvaguardar e
promover
a
saúde
da
coletividade.

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

Acolhimento ao CAE
Setor de Saúde e
realização
de
Levantamento
Epidemiológico com
os
discentes
ingressantes.

A CAE - Setor de Saúde do
Campus Jaguari desenvolveu
atividades de avaliação em
saúde
nas
áreas
de
odontologia,
enfermagem,
nutrição e serviço social com
os discentes do 1º ano do
curso
técnico
integrado.
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Os alunos foram acolhidos
pelas profissionais e avaliados
quanto à sua condição e
vulnerabilidade
para
as
questões relacionadas à saúde
e realidade de vida. Essa ação
resultou também em um
momento
individual
de
conversa sobre educação e
promoção da saúde para a
adoção de hábitos saudáveis
de vida. Essa avaliação inicial
qualificou o planejamento das
ações em saúde, além de
possibilitar a continuidade do
cuidado e formar um vínculo
entre as profissionais e os
alunos, para bem promover a
atenção à saúde dos discentes.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha;

Planejamento
e Promoção da saúde, prevenção
e execução do Projeto de agravos e incentivo a
as de Ensino Debate melhoria da qualidade de vida
de
Jovem.
Incentivo à permanência dos
IF
alunos e debate referente a
temáticas de seu cotidiana.
Abordagem das questões
relacionadas ao convívio, a
valores, a prevenção e a
promoção
da
saúde,
fundamentais
para
a
autonomia para a formação
integral do aluno, conforme a
missão do instituto enquanto
instituição de educação.

Parceria com o Curso
de Psicologia da URISantiago,
promovendo debates
acerca
de
problemáticas
e
assuntos inerentes a

Promoção da saúde, prevenção
de agravos, incentivo a
melhoria da qualidade de vida
e ao desenvolvimento da
criticidade.
O
Instituto
Federal
Farroupilha (IFFAR), Campus
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Consolidar,
ampliar e promover
as Políticas de
Ensino
do
IF
Farroupilha

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha;

realidade dos alunos.

Jaguari, em parceria com o
Curso de Psicologia da
Universidade
Regional
Integrada (URI Santiago),
realizou ações dentro do
Projeto de Ensino Debate
Jovem,
voltadas
aos
estudantes
dos
Cursos
Técnicos Integrado ao Ensino
Médio, com o objetivo de
promover um espaço para
debate
sobre
temáticas
relacionadas às necessidades
dos jovens, como sexualidade
e gênero, bullying, relações,
depressão/ansiedade, questões
étnico-raciais, entre outros.

Promoção de eventos
e atividades culturais
e de lazer entre
estudantes
e
servidores

Rodas de conversa sobre
temáticas de carater educativas
e preventivas,
Recepção dos estudantes,
Páscoa, Festa Julina; Semana
em comemoração ao Dia do
estudante, Mostra cultural; 7 e
20
de
setembro;
Dia da comunidade/ SEC Gincana Cultural.
Participação
nos
Jogos
Estudantis do Rio Grande do
Sul
(JERGS),
com
participação nas modalidades
futsal, voleibol, xadrez, tênis
de mesa e atletismo, em
ambos naipes masculino e
feminino.

Procedimentos
Participação na implantação
e administrativo
da Unidade SIASS do IFFAR,
as relacionados a saúde bem como realização dos
de
dos servidores.
procedimentos necessários.
IF
Autuação de processos de
licença para tratamento de
saúde do servidor e licença
para
acompanhamento
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familiar, agendamento de
perícias, realização de perícias
médicas, entrega de avisos de
licenças e faltas justificadas
para as chefias respectivas;
Elaboração de relatório mensal
das licenças de saúde e falta
justificada dos servidores;
Auxílio na elaboração do
Protocolo do Serviço de
Enfermagem
do
IFFar;
Realização de perícia social e
elaboração de estudo social de
casos
relacionados
aos
servidores.
Consolidar,
ampliar e promover
as Políticas de
Acesso
e
Permanência do IF
Farroupilha;

Incentivo e auxílio
aos
alunos
na
organização
das
eleições do Grêmio
Estudantil.
Incentivo
na
participação
dos
alunos líderes nos
Encontros
das
Lideranças Estudantis
do IFFAR.

Incentivo na formação e o
espírito de liderança para os
movimentos estudantis.
Promoção do espírito de
liderança dos estudantes.

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

Planejamento
e
Reestruturação
da
cozinha
e
do
Refeitório Estudantil

Planejamento
e
monitoramento das refeições,
gêneros
alimentícios
e
equipamentos
para
reestruturação do Refeitório,
conforme novo modo de
contrato e oferta.

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

Participação e Apoio
em
eventos
e
atividades
do
município de Jaguari.

Integração a atividades da
comunidade.
Apoio a Campanha do
agasalho, a Feira do Livro,
Desfile 7 de setembro,
Conselhos de Direito.
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Consolidar,
ampliar e promover
as Políticas de
Acesso
e
Permanência do IF
Farroupilha;

Preparação
dos
diversos
ambientes
pertencentes a CAE,
bem como separação
de documentos para
avaliação do MEC

Cumprimento
dos
pré
requisitos
quanto
a
infraestrutura,
acesso,
permanência e êxito dos
estudantes. Elaboração de
documentos e relatórios, com
os dados desde o início da
oferta do curso.
O curso avaliado pelo MEC
ficou com nota 4.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha;

Elaboração
e
acompanhamento de
informações por meio
de Mídias sociais do
setor.

Por meio da página “Cae IF
Farroupilha Campus Jaguari”
na rede social, foi possível a
interação social permanente
durante o ano com os alunos e
comunidade em geral. Houve
o
compartilhamento
de
informações importantes sobre
saúde, bem estar e qualidade
de vida. Mostra-se uma
interessante ferramenta, visto
que viabiliza a comunicação,
principalmente com o público
jovem, que acompanha as
páginas na rede.

e
as
de
IF

2.6 Área institucional: ENSINO
BIBLIOTECA
Objetivo Estratégico PDI Ação Realizada
(1)

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

Resultado
Alcançado
1066
exemplares
catalogados,
277
acervos, 11 materiais
adicionais

Consolidar,
ampliar
e Empréstimos,
renovação, 1599, 219,1506 e 82
promover as Políticas de devolução e geração de respectivamente
Ensino do IF Farroupilha
guias de multas.

Vinculação
PPA*
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Consolidar,
ampliar
e Concurso para escolha do João Ari Ferreira promover as Políticas de nome da biblioteca
Sicha
Ensino do IF Farroupilha
Consolidar,
ampliar
e Realização do Projeto de 14 inscritos
promover as Políticas de Treinamento para o uso do
Acesso e Permanência do IF Portal da Capes.
Farroupilha;
Consolidar,
ampliar
e Participação
na
feira 8 participantes
promover as Políticas de pedagógica com o projeto
Acesso e Permanência do IF de treinamento do portal da
Farroupilha;
Capes
Consolidar,
ampliar
e Auxílio aos alunos para Satisfação
promover as Políticas de acesso ao SIGA, rede wi- usuários
Ensino do IF Farroupilha
fi,e outros e auxilio aos
usuários nos computadores
em trabalhos acadêmicos

dos

Consolidar,
ampliar
e Movimentação do acervo Melhor acomodação
promover as Políticas de nas prateleiras
e separação das
Ensino do IF Farroupilha
áreas
de
conhecimento
Consolidar,
ampliar
e Aquisição
de
livros, Aproximadamente
promover as Políticas de recebimento, conferência, 1066 e identificação
Ensino do IF Farroupilha
sinalização do acervo
Consolidar,
ampliar
e Lançamento do número de Aproximadamente
promover as Políticas de patrimônio no sistema
2500 materiais
Ensino do IF Farroupilha
Consolidar,
ampliar
e Cadastro de alunos
promover as Políticas de
Ensino do IF Farroupilha

Maior utilização da
biblioteca

Consolidar,
ampliar
e Preparo
técnico
dos Materiais
prontos
promover as Políticas de materiais adquiridos (anti- para
retirada
e
Ensino do IF Farroupilha
furto, papeleta, carimbos, consulta
etiquetas)
Consolidar,
ampliar
e Controle de doações
promover as Políticas de
Ensino do IF Farroupilha

Aproximadamente
25
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Consolidar,
ampliar
e Preparação da biblioteca Melhor atendimento
promover as Políticas de para avaliação do MEC
aos alunos quanto a
Ensino do IF Farroupilha
quantidade
de
materiais,
infraestrutura
e
elaboração
de
documentos,
bem
como relatórios. O
curso avaliado pelo
MEC ficou com nota
4 na biblioteca

2.7 Área institucional: ENSINO
COORDENAÇÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
Objetivo
Estratégico PDI (1)

SIGAA

Ação Realizada

Resultado Alcançado

Implementação do SIGAA -Sistematização
dos
em todos os cursos
processos acadêmicos;
-Agilidade
no
atendimento
ao
discente
e
na
operacionalização do
setor;
- Transparência nas
informações
individuais;

Participação
na Distribuição
Feira Pedagógica
informativo
acadêmicos

de material Divulgação
dos
para
os deveres e direitos dos
discentes referente a
sua vida acadêmica;

Consolidar, ampliar Levantamento de evasões, Compilação dos dados
e promover as retenções e transferências e estatísticos;
Políticas de Acesso conclusões
e Permanência do
IF Farroupilha

Vinculação PPA*
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2.8 Área institucional: ENSINO
COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS
Objetivo
Ação Realizada
(1)
Estratégico PDI
Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

e
as
de
IF

Resultado Alcançado

- Definição de Inicialmente
o
espaço
espaço físico e destinado a CAI localizou-se
disponibilização de junto ao prédio de ensino materiais
de sala II, sendo posteriormente
consumo
destinada a antiga sala da
assistente social, no prédio H.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Eleição
dos
e membros
do
as NAPNE/NEABI/
de
NUGEDIS
IF

Em reunião geral foram
eleitos os membros dos
núcleos inclusivos, conforme
Ordens de serviço números: 52/2016 - 53/2016 - 54/2016

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

- Colaboração na
e definição
e
as implementação do
de
Plano
de
IF
Acessibilidade
Arquitetônica
e
Estrutural
do
Campus.
Atendimento
às
exigências
da
avaliação
da
LEDOC - Ciências
Agrárias

A CAI participou de maneira
efetiva junto a Coordenação
de
Infraestrutura
e
Acessibilidade do Campus,
disponibilizando informações
e orientações, bem como
acompanhando os projetos
arquitetônicos

Definição de
estratégias de
divulgação das
ações da CAI em
âmbito
institucional, local
e regional Ações
visando à igualdade
de Gênero

Objetivando
o
estabelecimento de parcerias
com instituições locais e
regionais,
o
NUGEDIS
promoveu a integração com a
Câmara de Vereadores (2016 2017)
e
do
Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher (2016-2017). Tendo
em vista a organização inicial
proposta pela Coordenação de
Ações
Inclusivas,
e

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

e
as
de
IF

Vinculação PPA*
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entendendo o fluxo variado de
presenças
no
Campus,
optamos por participarmos da
programação da Semana da
Mulher do Município de
Jaguari, sendo que os alunos
participaram de palestras
ofertadas pelo município
como atividades didáticas.
Tendo a carga-horária sida
registrada como aula.
A representante do
IFFar Campus Jaguari junto
ao Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher participou
como responsável pelo Ciclo
de Cinema Mais Mulher,
realizado pela Câmara de
Vereadores de Jaguari.
Foi
proposto,
conforme
solicitação institucional, a
coleta anônima de máximas
machistas que as mulheres
tenham ouvido, porém como
acontece historicamente no
Campus Jaguari, não houve
participação da comunidade
escolar. As urnas coletoras
foram todas destruídas.

.
Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Ações visando à Aos servidores, foi ofertada
extinção
do uma formação em trabalho a
e preconceito
por partir do filme Orações para
as orientação sexual
Bobby,
conduzida
pelo
de
presidente do NUGEDIS, de
IF
forma a discutir a necessidade
de olharmos mais atentamente
aos nossos alunos, e dar-lhes
todo o suporte para que
possamos reduzir o número de
suicídios
para
essa
comunidade. Aos alunos, foi
apresentado, pelos professores
de sociologia, artes e história,
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uma contextualização das
motivações do surgimento do
mês do orgulho, fazendo uma
reflexão dos motivos sócio
históricos e uma análise da
estética
artística
do
movimento. Essas palestras
foram nomeadas: “Mês do
orgulho LGBT: conhecer para
reconhecer”.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

e
as
de
IF

Oferta
de Atendimento a política de
Atendimento
ações inclusivas do IFFar .
educacional
especializado
(AEE). No decorrer
de
2017
foi
proporcionado esse
atendimento para
uma
estudante
regularmente
matriculada
do
curso Superior de
Licenciatura
em
Educação
do
Campo – Ciências
da
Natureza.
Salienta-se que:

Roleta étnica com As
professoras
Magali
e alunos/as do ensino Anschau (Geografia) e Raquel
as médio. (temática: Corrêa
(Sociologia)
de
Formação
e elaboraram
a
atividade
IF
diversidade
chamada “roleta étnica” para
populacional
do tratar da formação e da
Brasil.)
diversidade populacional do
Brasil. Nessa dinâmica, 65
alunos/as do ensino médio
rodavam a roleta étnica e
identificavam características
de algumas das populações
que compõem a diversidade
étnica brasileira segundo
dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
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(IBGE). A atividade ocorreu
no dia 08 de agosto, das 13
horas e 30 minutos até às 15
horas, no auditório do
campus.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Oficina sobre a
e origem e a história
as do filtro dos sonhos
de
(reconhecimento do
IF
artefato indígena e
sua
história)

A professora Luana Cassol
(Artes) realizou uma oficina
sobre a origem e a história do
artefato indígena denominado
“filtro dos sonhos”. A
atividade
envolveu
38
servidores/as e alunos/as do
ensino médio do campus na
confecção
do
artefato
histórico
indígena
para
intervenção no espaço físico
da escola. A oficina ocorreu
no dia 08 de agosto, das 13
horas e 30 minutos até às 15
horas, no auditório do
campus.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Apresentaçã
e o de servidores com
as músicas
de
emblemáticas
da
IF
cultura
afrobrasileiras
e
indígenas.

Os
servidores
Ricardo
Rodrigues
(professor
de
Filosofia), Eusébio Paim
(assistente de alunos) e Jordan
Zucuni
(professor
de
Engenharia
Elétrica)
apresentaram
músicas
emblemáticas
sobre
a
formação e a diversidade
brasileira. Foram executadas
obras de Jorge Ben Jor, Cesar
Passarinho e do grupo “Os
Fagundes”.
A
atividade
também deixou o palco livre
para alunos/as e servidores/as
executarem
canções
relacionadas à temática. As
apresentações aconteceram no
dia 08 de agosto, das 13 horas
e 30 minutos até às 15 horas,
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no auditório do campus e
contou com a participação de
32 pessoas.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Oficina
sobre
e cultura alimentar
as afro-brasileira com
de
elaboração
de
IF
pratos
típicos.

As professoras Franciane
Müller (Alimentos) e Magali
Anschau
(Geografia)
ofereceram à comunidade
escolar
(servidores/as
e
alunos/as) duas edições de
uma oficina sobre cultura
alimentar afro-brasileira. A
atividade envolveu elaboração
e degustação de pratos típicos,
como queijo etíope e acarajé.
As oficinas ocorreram nos
dias 22 e 23 de agosto, das 17
horas até às 19 horas, na
agroindústria do campus e
contaram com a presença de
33 pessoas.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Abordagem
e histórica de Sepé
as Tiarajú e Cacique
de
Nheçu.
IF

O professor Leonardo Maia
(História) palestrou sobre as
influências
indígenas
na
origem de nomes das cidades
gaúchas.
A
abordagem
histórica contou com relatos
sobre Sepé Tiarajú e Cacique
Nheçu. A atividade contou
com a presença 59 de
servidores/as e alunos/as do
ensino médio e foi realizada
no dia 05 de setembro, das 17
horas até às 18 horas, no
auditório do campus.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Reconhecimento
e das contribuições
as da cultura indígena
de
nos
costumes
IF
gaúchos através do
Carijo.

A professora Magali Anschau
(Geografia) organizou uma
atividade relativa ao Carijo
para promoção de debates e
reconhecimento
das
contribuições das culturas
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indígenas
nos
costumes
gaúchos. O evento, intitulado
“Carijada: currículo, cultura e
identidade”, teve a professora
Maria Aparecida Paranhos, do
campus Santo Ângelo, como
palestrante. A atividade foi
realizada no dia 29 de
setembro, das 13 horas e 30
minutos até às 17 horas, no
auditório da escola. O público
foi
composto
por
72
estudantes das Licenciaturas
em Educação do Campo
(LEDOCs) do campus.

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

e
as
de
IF

Kaingang:
Reconhecimento da
cultura e artesanato
indígena por meio
da
oferta
da
oficina de
adornos.

A professora Luana Cassol
(Artes) ofertou uma oficina de
adornos (colares e pulseiras)
da cultura indígena Kaingang
com o uso de sementes. A
atividade foi realizada no dia
06 de junho durante todo o dia
(intervalos das aulas) e
envolveu alunos/as do ensino
médio.

oficina
sobre As professoras Franciane
e cultura alimentar Müller (Alimentos) e Magali
as indígena
Anschau
(Geografia)
de
ofereceram à comunidade
IF
escolar
(servidores/as
e
alunos/as) uma oficina sobre
cultura alimentar indígena. A
atividade
envolveu
a
elaboração e degustação de
pratos típicos, como canjica e
tapioca. A oficina ocorreu no
dia 10 de outubro, das 17
horas e 30 minutos até às 18
horas e 30 minutos, na
agroindústria do campus e
contou com a participação de
20 pessoas.
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Consolidar,
ampliar
aprimorar
Políticas
Inclusão do
Farroupilha

e
as
de
IF

.
Cultura
afrobrasileira
em
comemoração ao
mês da consciência
negra: Promoção
da
oficina
de
exposição
fotográfica:
Mosaico
étnico.

A professora Luana Cassol
(Artes) promoveu oficinas
para confecção de mosaicos
sobre cultura afro-brasileira
em comemoração ao mês da
consciência negra. Tanto
alunos do PROEJA quanto do
ensino médio confeccionaram
os mosaicos durante as aulas
de Artes. As obras foram
expostas no prédio de ensino
do campus e, também, na
Escola
Guilhermina,
localizada no centro da cidade
de Jaguari, nos dias 20 e
21/11. A figura 06, abaixo,
apresenta o convite que a
prefeitura de Jaguari enviou à
escola para participarmos das
comemorações em alusão ao
dia da consciência negra.

2.9 Área institucional: PESQUISA
Objetivo Estratégico Ação Realizada
Resultado Alcançado
(2)
PDI
Consolidar, ampliar e
promover as Políticas
de
Pesquisa,
Pós
Graduação e Inovação
do IF Farroupilha.

Divulgação
internos e
pesquisa

de
editais
externos da

Editais internos: 07
projetos registrados
no
edital
IFFar
001/2017;
04
inscritos no edital de
ranqueamento
013/2017;
03
projetos
contemplados com
apoio financeiro no
edital 296/2017; 01
projeto contemplado
com dois bolsistas
no edital 293/2017 e
04
projetos
contemplados com
um bolsista cada um
no edital 224/2017
(bolsas PIBIC-EM).
Divulgação do edital
527/2017
para

Vinculação
PPA*
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seleção de bolsista
do
mestrado
ProfEPT e também
dos
editais
do
Campus
Jaguari
13/2017 (seleção de
capítulos de livro) e
20/2017 (seleção de
banca para correção
de redações)
Editais
externos:
divulgação do edital
conjunto
01/2017
para composição de
banco de avaliadores
ad-hoc.
Consolidar, ampliar e
promover as Políticas
de
Pesquisa,
Pós
Graduação e Inovação
do IF Farroupilha.

Recepção de intercambistas

Intercambistas
da
Itália (2 docentes e 5
estudantes)
estiveram durante 15
dias visitando o
IFFar,
acom
acompanhamento do
Campus Jaguari e
Campus
São
Vicente.
Quatro
intercambistas
de
Moçambique
estiveram visitando
as instalações do
Campus Jaguari.

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

Divulgação do processo
seletivo e seleção de nova
turma para o curso de
especialização

Seleção de 30 novos
estudantes
para
compor a 3ª turma
do curso.

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

Formação de turma do curso
de especialização

Formatura de 25
estudantes da 1ª
turma do curso de
especialização.

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

Mobilização e organização
da
logística
para
participação da Mostra de
Educação Profissional e
Tecnológica (MEPT) em
Júlio de Castilhos-RS

Participação de
estudantes e
servidores.
Apresentação de
trabalhos
pesquisa, 05
extensão e 05

11
04
05
de
de
de
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ensino.
E
participação
dos
servidores
como
avaliadores
de
trabalhos. Estímulo à
participação
dos
alunos em eventos
técnico-científicos.
Consolidar, ampliar e
promover as Políticas
de
Pesquisa,
Pós
Graduação e Inovação
do IF Farroupilha.

Promoção do II Simpósio de
Educação e Ciências (SEC)
do Campus Jaguari, com
objetivo de apresentação de
trabalhos da pesquisa, da
extensão e do ensino

06
trabalhos
apresentados
na
forma oral, 12 na
forma de pôster e 04
na
forma
de
maquete,
ensino,
inclusive com
participações
dos
campus
de
São
Vicente do Sul, São
Borja e da URI
Santiago. Elaboração
dos Anais do evento
com indexação de
ISSN na versão
impressa e digital.

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

Consolidação do Núcleo de
Inovação e Transferência de
Tecnologia (NIT);

Criação do CGIC e
da
incubadora
‘Jaguar’.
Participação
no
curso
‘Uso
Estratégico
de
Patentes em Projetos
de P&D e Negócios,
com
foco
em
Informações
Tecnológicas’
e
participação
no
Salão de Inovação da
UFSM
colocando
Jaguari no mapa da
Inovação do estado.

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

Pesquisa em parceria com
outras instituições

Está
sendo
desenvolvida
pesquisa com cana
de
açúcar
em
parceria
com
a
Universidade
Federal de Pelotas,
projeto coordenado
pelo servidor do

30

Campus
Vinícius
Sturza.

Jaguari
Soares

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

Seminário do pesquisador

Participação de 07
servidores
no
seminário
do
pesquisador,
contemplando
diretor
e
coordenador
de
pesquisa e extensão,
coordenadores
de
projetos e grupos de
pesquisa.

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

Dia C da Ciência

Divulgação digital
do Dia C da Ciência,
já
que
a
programação inicial
não
pôde
ser
realizada devido às
condições climáticas.

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

Participação no 2º encontro
de NITs do IFFar

Capacitação
de
servidores
na
temática da Inovação
o que culminou com
a primeira colocação
no
Edital
nº
427/2017

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

Mestrado ProfEPT

O Campus Jaguari
participa com 02
docentes
no
Mestrado
em
Educação
Profissional
e
Tecnológica, sendo
01
deles
o
Coordenador
do
programa,
e
o
campus a sede do
referido mestrado no
âmbito do IFFar.

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

Obtenção
colocação
427/2017.

Obtenção de recurso
extra-orçamentário
no valor de R$
165.000,00
para
implantação
de
infraestrutura física
de dois contêineres,

da
primeira
no Edital nº
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além de mobiliário e
equipamentos.
Consolidar, ampliar e
promover as Políticas
de
Pesquisa,
Pós
Graduação e Inovação
do IF Farroupilha.

Obtenção de licença para
acesso a plataforma Questel
Orbit, base de dados de
patentes e informações
tecnológicas.

Qualificação
das
atividades do NIT.

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

Organização de reuniões
com a PRPPGI em ações da
Reitoria itinerante.

Estimular servidores
a executarem ações
no
âmbito
da
Pesquisa,
pósgraduação
e
inovação, bem como
sanar
dúvidas
diversas sobre o
mesmo tema.

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

Atividades administrativas:
Encaminhamento, cadastro e
acompanhamento
de
pagamentos de bolsistas e de
custeio
de
projetos
conforme
editais,
atualização das informações
dos grupos de pesquisa junto
ao CNPq, emissão de
atestados e certificados,
recepção, conferência e
arquivamento de relatórios
técnicos e de prestações de
contas.

Organização
das
informações
e
documentos em forma
de processos para
consulta futura e
possíveis auditorias
internas e externas,
bem
como
em
avaliações de curso e
demais consultas que
forem necessárias.

(2)

Objetivo planejado à Pesquisa: a) Consolidar, ampliar e promover as Políticas de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação do IF Farroupilha.

2.10 Área institucional: EXTENSÃO e PRODUÇÃO
Objetivo Estratégico PDI (3) Ação Realizada
Resultado
Vinculação PPA*
Alcançado
Consolidar,
ampliar
e Divulgação
de Cadastro de quatro
promover as Políticas de editais internos e projetos de extensão
Extensão do IF Farroupilha.
externos
de no edital de fluxo
extensão.
contínuo 002/2017,
destes, todos foram
contemplado
com
bolsa para alunos
pelo
edital
de
fomento 195/2017.
Consolidar,
ampliar
e Livro
sobre Lançado
edital
promover as Políticas de curricularização da interno para seleção
Extensão do IF Farroupilha.
extensão e da de
textos
que
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pesquisa

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

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

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

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

contemplam
a
integração do ensino
com atividades de
pesquisa e extensão,
como
forma
de
sistematizar
experiências
realizadas no campus
e que já atendam a
Lei nº 13.005, de 25
de junho de 2014,
que aprova o Plano
Nacional de
Educação (PNE) que
define
a
“curricularização da
Extensão”
Terceira edição do Ação realizada em
curso
de parceria com empresa
alambiqueiro
local, que produz
equipamentos para a
produção de cachaça,
com o objetivo de
fortalecer e aprimorar
esse segmento de
mercado
que
é
característico
da
região que encontrase o campus. Ao total
participaram
30
pessoas de diferentes
regiões do estado e
de Santa Catarina.
Dia de Campo
Realizaram-se dois
dias de campo com o
intuito de aprimorar e
difundir
novas
técnicas de manejo
para o cultivo de
videira e milho.
Visita Técnica
Ao todo foram feitas
três viagens técnicas
em que os alunos
tiveram
a
oportunidade
de
trocar experiências e
visualizar o emprego
dos saberes vistos nas
aulas teóricas.
Clube de línguas - Em parceria com
Língua Italiana
Associação Cultural
Italiana do Vale do
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Consolidar,
ampliar
e Participação
em
promover as Políticas de atividades em datas
Extensão do IF Farroupilha.
comemorativas

Consolidar,
ampliar
e Participação
em
promover as Políticas de eventos regionais
Extensão do IF Farroupilha.

Consolidar,
ampliar
e Promoção
e
promover as Políticas de participação
em
Extensão do IF Farroupilha.
Eventos esportivos

Consolidar,
ampliar
e Estágio obrigatório
promover as Políticas de

Jaguari encerrou-se
mais um módulo do
curso de Língua
Italiana, que contou
com a participação de
20 alunos
Ao longo do ano o
campus
participou
com
representação
em
atividades
promovidas
na
região, em datas
comemorativas como
semana da pátria, 20
de
setembro,
aniversário
do
município,
celebrações
ecumênicas.
Participação
na
organização da feira
do Livro de Jaguari.
Envio
de
representações
na
feira do livro em
Santiago,
na
Expoagro AFUBRA,
participação
no
Encontro de Jovens
Rurais
promovido
pelo
STR,
participação
no
COREDE Vale do
Jaguari, no Seminário
Regional
sobre
Agrotóxicos,
no
Seminário da Soja da
Emater
Promoção
do
primeiro
festival
esportivo do IFfar
Campus Jaguari com
participação
das
escolas da região.
Participação
na
primeira rústica da
saúde
promovido
pelo município de
Jaguari.
Encaminhamento de
60 estudantes para
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Extensão do IF Farroupilha.

estágio obrigatório
do
Curso
de
Licenciatura
em
Educação do Campo
e Agroecologia habilitação
em
Ciências Agrárias e
Habilitação
em
Ciências
da
Natureza.

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

Estágio
Obrigatório

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

Formalização
convênios
estágio.

Consolidar,
ampliar
e Tratativas
promover as Políticas de formalização
Extensão do IF Farroupilha.
convênios.

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

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

Não

de
de

Realização
seleção
formalização
contrato
estagiário
atuarem
atividades
campus.

de
e
de
com
para
nas
do

Durante
o
ano
foram celebrados 3
convênios entre o
instituto
e
prefeituras
da
região
para
a
realização
de
estágio.

para Prospecção
de
de empresas
e
prefeituras parceiras
para a realização de
cooperações técnicas
e estágios. Ao todo
estão em tratativas 3
prefeituras
e
2
empresas.
Produção animal
Durante o ano foi
mantida a invernada
de 52 bovinos para
produção de carne
para consumo no
refeitório do campus
Produção vegetal
Durante o ano foram
produzidos o feijão e
hortifruti
para
consumo
no
refeitório do campus
e para a utilização em
aulas
práticas.
Produção e manejo
de pastagens para
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Consolidar,
ampliar
e Apoio
promover as Políticas de atividades
Extensão/produção do IF manutenção
Farroupilha.
conservação
campus

Consolidar,
ampliar
e Processamento
promover as Políticas de alimentos
Extensão/Produção do IF
Farroupilha.

nas
de
e
do

de

Consolidar,
ampliar
e Apoio aos projetos
promover as Políticas de de pesquisa e de
Extensão/produção do IF ensino
Farroupilha.

Consolidar,
ampliar
e Atividades
promover as Políticas de manutenção
Extensão/produção do IF máquinas

de
de
e

alimentação do gado.
Produção
e
manutenção
de
pomares
para
utilização em aulas
práticas. Produção e
manejo de cana de
açúcar para apoio no
projeto de pesquisa e
utilização em cursos
e aulas práticas
Manutenção
e
conservação
dos
canteiros, ruas e áreas
verdes do campus.
limpeza
e
destocamento após o
temporal de outubro
de 2017.
Foram produzidos no
ano o total de 600 L
de suco de uva.
Também
foram
produzidos o total de
300 L de cachaça,
1300 L de álcool para
abastecimento
de
veículos.
Consumo médio de
hortifrutigranjeiros e
grãos produzidos no
Campus
e
consumidos
no
refeitório,
de
agosto/2017
a
dezembro/2017
(alface 700 unidades,
repolho 285 kg,
beterraba 132 kg,
cenoura 100 kg,
limão 55 kg, feijão
75 kg).
Construção de estufa
com uso de garrafas
pet, apoio ao projeto
de pesquisa sobre
avaliação de viníferas
e
de
Pastoreio
rotativo.
Manutenção
de
tratores, semeadeira,
roçadeiras,
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Farroupilha.

equipamentos
agrícolas

equipamentos
manuais.

3)

Objetivo planejado à Extensão: a) Consolidar, ampliar e promover as Políticas de Extensão do IF
Farroupilha.

2.11 Área institucional: ADMINISTRAÇÃO
Objetivo Estratégico PDI Ação
Resultado Alcançado
Vinculação PPA*
(4)
Realizada
Consolidar,
ampliar
e Adequação
● Aquisição de Central
promover as Políticas de dos serviços
Telefônica
com
Expansão do IF Farroupilha contratados
atendimento
para redução
automático
para
de custos de
redução de custos
funcionamen
com contrato de
to
do
telefonista (economia
Campus
anual aproximada de
R$ 60.000,00);
● Substituição
do
sistema
de
fornecimento
de
refeições para os
discentes, passando
do
modo
de
contratação
de
refeições prontas para
a
aquisição
dos
gêneros e contratação
de mão-de-obra para
preparo;
●
Consolidar,
ampliar
e Contratação Destinados R$ 9.375.65 para
promover as Políticas de de
a contratação de 2 postos de
Expansão do IF Farroupilha estagiários.
estágio, regime de 20h, de
modo a contribuir com a
formação do aluno e auxiliar
nas
atividades
administrativas.
Assegurar
a
Gestão Adequação
● Tramitação
das
Democrática
e
a dos trâmites
solicitações
entre
Transparência
dos
atos de execução
DPDI e DAD para
Administrativos
orçamentária
verificar as ações
e financeira
demandadas com as
para maior
planejadas
para
controle
identificar
a
viabilidade
da
execução;
● Adoção de planilhas
de controle da DPDI
e de execução da
DAD, para análise
periódica da situação
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Assegurar
a
Gestão Sensibilizaçã
Democrática
e
a o
dos
Transparência
dos
atos servidores
Administrativos
quanto
à
restrição
orçamentária
Consolidar,
ampliar
e Adoção de
promover as Políticas de Soluções
Expansão do IF Farroupilha para
problemas
de
infraestrutur
a do Campus
Assegurar
a
Gestão Continuação
Democrática
e
a da
Transparência
dos
atos estruturação
Administrativos
da
DAD
iniciada no
exercício
2016

orçamentária
do
Campus
Diálogo com servidores para
apresentar
a
evolução
orçamentária do Campus, e a
necessidade de um melhor
planejamento dos setores
para se adequarem à atual
realidade orçamentária.
Aquisição de estruturas de
salas
contêineres
para
alocação da CTI, de modo a
evitar danos recorrentes nos
equipamentos de rede e
solucionar, parcialmente, o
déficit de salas no Campus
Jaguari.
● Alocação de nova
servidora
na
Coordenação
de
Almoxarifado
e
Patrimônio;
● Revisão
constante
dos
trâmites
de
documentos
e
procedimentos
nos
setores da DAD;
● Comunicação direta
entre
setores,
coordenações
e
direção
de
administração, com a
finalidade de evitar
ou
solucionar
eventuais problemas
de forma imediata;

Consolidar,
ampliar
e Estruturação
promover as Políticas de de
Expansão do IF Farroupilha laboratório
de atividades
prática
do
curso técnico
SER

● Disponibilização de
espaço
físico
e
aquisição
de
equipamentos
para
estruturação
do
laboratório do curso
técnico SER;

Consolidar,
ampliar
e Reestruturaç
promover as Políticas de ão
da
Expansão do IF Farroupilha cozinha do
refeitório

● Aquisição
de
equipamentos para a
cozinha do refeitório
do campus Jaguari
para adequação do
espaço à nova forma
de
oferta
de
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refeições;
Assegurar
a
Gestão Ações
da
Democrática
e
a CLC
para
Transparência
dos
atos manutenção
Administrativos
das
atividades no
Campus
Jaguari

Assegurar
a
Gestão Execução
Democrática
e
a orçamentária
Transparência
dos
atos e financeira
Administrativos
dos projetos
de Ensino,
Pesquisa e
Extensão

● Participação em 24
IRPs, coordenando e
orientando os setores
interessados
no
Campus Jaguari para
inclusão
das
demandas;
● Realização de dois
procedimentos
licitatórios
compartilhados
(Aquisição de ração
animal e aquisição de
materiais para o
centro de saúde);
● Formalização de 02
dispensas de licitação
e 04 inexigibilidades;
● Gestão
de
28
contratos
(pactuações,
repactuações,
renovações, registro
de ocorrências e
análise mensal das
notas fiscais dos
contratos com mão
de obra em regime de
dedicação exclusiva.
Recebimento
e
encaminhamento
à
Coordenação
de
Execução
Orçamentária
e
Financeira
das
demandas
dos
Projetos de Ensino,
Pesquisa e Extensão,
para formalização de
processo de execução
arquivamento
dos
documentos
relacionados.

(4)

Objetivos planejados à Administração: a) Consolidar, ampliar e promover as Políticas de Expansão do IF
Farroupilha; b) Assegurar a Gestão Democrática e a Transparência dos atos Administrativos.

2.12 Área institucional: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico PDI Ação
Resultado Alcançado
Vinculação PPA*
(5)
Realizada
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Consolidar e ampliar as Pagamento de
políticas de qualificação, bolsas: PIIQP e
capacitação e promoção PIIQP-PE
continuada dos servidores do
IF Farroupilha

Destinado o montante de
R$ 26.358,66 destinado a
qualificação de servidores
em
programas
de
graduação
e
pósgraduação,
além
do
incentivo de afastamento
parcial de suas atividades
laborais para estudos.
Consolidar e ampliar as Auxílio
para Destinado o montante de
políticas de qualificação, participação
R$
15.000,00
para
capacitação e promoção em eventos.
participação dos servidores
continuada dos servidores do
em eventos de capacitação
IF Farroupilha
de
curta
duração,
institucionais ou fora de
sede (cursos, congressos,
seminários, mostras, entre
outros).
Consolidar,
ampliar
e Melhorias na R$
23.720,10
em
promover as Políticas de T.I. infraestrutura
melhorias na rede lógica
do IF Farroupilha
de TI.
por meio da tecnologia de
fibra ótica;
R$ 16.350,00 em ativos de
rede para Jaguari e o CR
de Santiago;
R$
15.668,84
em
melhorias nas instalações
lógica e elétrica;
R$
8.605,00
para
aquisição de uma nova
central
telefônica,
eliminando o contrato de
prestação de serviços de
telefonistas
de
aproximadamente
R$
57.000,00;
R$
16.645,80
em
equipamentos de telefonia
para comunicação VoIP;
R$ 15.548,12 repassados à
Reitoria como cota de
implantação do SIG;
R$ 32.923,27 retido para o
fundo de TI;
R$

36.530,96

na
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Processo Seletivo

montagem do laboratório
de informática/estrutura de
rede lógica dos setores
junto ao CR em Santiago.
Coordenação
Investidos R$ 5.000,00 em
do
Processo fiscalização/supervisão/apl
Seletivo 2018
icação de provas dos PS
do curso integrado e
licenciaturas em educação
do campo;
Outros
R$
7.200,00
destinados para ações de
divulgação do PS (mídia
impressa, sonora e digital),
assegurando
um
quantitativo de candidatos
suficiente para composição
das
novas
turmas
ofertadas;

Em conjunto com as
demais diretorias, fora
retomada a ação “Dia da
comunidade do Campus
Jaguari”, momento de
visibilidade
dos
espaços/projetos/práticas
pedagógicas
serem
apresentadas à sociedade,
sendo uma importante
ação
estratégica
de
divulgação, a qual auxiliou
na captação de candidatos
frente
aos
processos
seletivos oferecidos em
2017.
Expansão da oferta de vagas Estudo
para Coordenado estudo para
e cursos
destinação de destinação de 13 vagas
vagas e novos docentes autorizadas ao
cursos.
Campus e planejadas as 15
vagas do segmento TAE
ainda restantes para o
modelo proposto à Jaguari;
Dimensionada a carga
horária por áreas/docentes,
mantendo conformidade
com a regulamentação
institucional
vigente
(RAD);
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Definido em conjunto com
as instâncias competentes
a abertura dos cursos
Técnico em Agricultura
Integrado, Técnico em
Administração
Subsequente
(a
ser
ofertado no Centro de
Referência de Santiago) e
Tecnologia em Sistemas
Elétricos, todos com início
para 2019. Dado apoio
necessário para a criação
dos PCCs destes cursos;
Garantido
também
o
suporte necessário para
estruturação da rede lógica
junto ao CR em Santiago,
com início das atividades
letivas
previstas
para
fev/2018.
(5)

Objetivos planejados ao Desenvolvimento Institucional: a) Consolidar e ampliar as políticas de
qualificação, capacitação e promoção continuada dos servidores do IF Farroupilha; b) Promover políticas
de qualidade de vida e bem estar do Servidor do IF Farroupilha; c) Consolidar, ampliar e promover as
Políticas de T.I. do IF Farroupilha.

* Vinculação PPA: campo a ser preenchido pela Reitoria
3. Riscos identificados e alterações no planejamento
Discorrer sobre os motivos e justificativas para a não execução de ações planejadas,
sintetizando as principais alterações realizadas no planejamento em razão de riscos identificados
pela unidade.
As alterações de planejamento são inevitáveis no decorrer do exercício em virtude da complexa
e dinâmica rotina de funcionamento das unidades do IFFar. Somado a isso, o Campus Jaguari
passou por uma enorme intempérie em outubro de 2017, onde um vendaval causou inúmeros
prejuízos à região, tendo impacto direto na infraestrutura do Campus, conforme pode ser observado
pelo registro fotográfico contido no APÊNDICE III.
Isto demandou um remanejo de investimentos orçamentários e extraorçamentários para o
restabelecimento pleno das atividades de funcionamento da unidade, havendo uma excelente e ágil
integração entre as gestões do campus e da Reitoria do IFFar, além do apoio solidário dado por
outras unidades, cito os campi Alegrete e São Vicente do Sul.
Como forma de prevenção de riscos, todas as alterações/ajustes necessários foram discutidas
entre o grupo de gestão, tendo como suporte para tomada de decisão um painel visual elaborado
pelas Direções de Planejamento e Administração capaz de sinalizar a “saúde” das finanças do
Campus Jaguari. Com este instrumento tornou-se possível averiguar a situação das ações que foram
planejadas ainda em 2016 com as novas demandas originadas no período de 2017.
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4. Planejamento tático e operacional.
O campus possui plano tático e operacional? Os mesmos estão alinhados com a missão
institucional e com o negócio da unidade? Demonstre:
Entendemos que o instrumento do plano de ação proposto pela PRDI possa ser caracterizado
como um planejamento tático da unidade, porém não há neste campus de modo formal um
instrumento que configure seu planejamento operacional, ficando a critério de cada Direção traçar
estratégias para alcance das ações planejadas/requeridas. Acreditamos que a falta deste
planejamento no nível operacional, acabe dificultando a execução de ações de forma ainda mais
ordenada durante o ano/exercício.
5. Formas e instrumentos de monitoramento.
O campus acompanha e monitora o cumprimento dos objetivos traçados em seus planos
estratégico, tático e operacional? Caso afirmativo demonstre as ferramentas utilizadas e os
resultados obtidos:
As direções de Administração e Desenvolvimento Institucional do Campus Jaguari possuem
uma ferramenta para monitoramento e ajustes da matriz orçamentária. Para tal finalidade, fora
criado um painel de balanço orçamentário utilizando o software Microsoft Power BI, uma
ferramenta de simples utilização, que disponibiliza como produto final diversas visualizações
gráficas, altamente intuitivas e interativas, conforme demonstrado pela Figura 1.

Figura 1 - Painel de balanço orçamentário utilizado no Campus Jaguari

A partir disso é possível ter uma visão 360º das ações planejadas, tendo como funcionalidades:
✓ Segmentação de dados (filtros) por exercício, natureza de despesa, fonte, diretoria e
situação da ação (executada ou provisionada);
✓ Comparação entre totais planejado vs executado por diretorias ou ações planejadas;
✓ Listagem dos objetos de empenhos realizados e seus respectivos valores;
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✓ Monitor Planejado vs Executado, apresentando o percentual comprometido e o saldo
disponível.
Somado a isso, a Direção de Administração possui uma planilha compartilhada entre seus
setores para controle orçamentário do exercício, registrando informações mais detalhadas sobre o
orçamento anual (NCs recebidas, empenhos realizados, percentual financeiro recebido, repactuação
dos contratos, entre outros).
Assim, passa a se obter um controle simples e eficiente sobre a situação orçamentária do
Campus, proporcionando flexibilidade ao gestor quanto a eventuais alterações de planejamento,
além de serem importantes instrumentos de suporte no processo de tomada de decisão.
6. Conclusão
Discorrer sobre a evolução da unidade perante o exercício anterior e fazer referência as
principais ações e atividades a serem desenvolvidas em 2018.
Este relatório de ações e resultados (RAR) teve por objetivo apresentar de forma resumida
as principais conquistas obtidas pelo Campus Jaguari durante o exercício de 2017.
Inúmeras foram os desafios, onde há destaque para o crescimento no número de matrículas
(464 para 509) e quantitativo de servidores, em especial ao segmento docente que obteve a
destinação de 13 novas vagas, onde chegará a 40 cargos efetivos, correspondendo a 71,4% do
modelo proposta para unidade (teto de 56 docentes). Quanto ao segmento TAE, houve no decorrer
do ano a nomeação de mais 03 profissionais, chegando 36 servidores que correspondem a 75% do
modelo proposto (teto de 48 TAEs). Aqui destaca-se ainda que há uma grande carência na unidade
quanto a falta de pessoal para atividades administrativas, fazendo com que muitos servidores
assumam sozinhos toda a carga de trabalho de determinados setores, o que gera uma enorme
sobrecarga de trabalho e interfere na qualidade das atividades realizadas bem como na qualidade de
vida do servidor.
Outro fator que pode ser considerado foi o aumento do número de candidatos do último
Processo Seletivo dos cursos Integrado, passando da relação candidato-vaga de 1,11 (2016), 2,63
(2017) para 3,57 (2018), dando ao campus a 14ª posição no ranking de inscrições da oferta de
cursos do IFFar (posição intermediária, considerando a média de 4,17 num total de 25 cursos
ofertados). Inversamente a isso, obtivemos um decréscimo na matriz orçamentária, caindo de R$
2.548.591,89 para R$ 2.005.265,00 (redução de 21,32%), situação esta que se repetirá em 2018,
onde a matriz prevista é de R$ 1.947,911,76.
Quanto a oferta de cursos, está em tramitação o processo de criação dos cursos Técnico em
Agricultura Integrado, Tecnologia em Sistemas Elétricos e Técnico em Administração Subsequente,
este último com oferta para o Centro de Referência (CR) de Santiago, todos previstos a partir de
2019. Ainda sobre o CR, o ano de 2017 serviu de preparação para seu funcionamento, tendo a
primeira turma do curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável Subsequente apta a cursar a
partir de 2018.
São grandes os desafios pela frente, entre os quais destacam-se a construção coletiva e
participativa do PDI 2019-2026, que terá impacto na oferta de cursos/pessoal/infraestrutura da
unidade; uma sólida discussão sobre o futuro das licenciaturas/pós-graduação deste campus, bem
como a oferta de possíveis cursos para o CR em Santiago. Outro grande desafio para o ano de 2018,
é a obtenção de recursos relativos à implantação do campus para investimentos em infraestrutura,
que é muito deficitária na unidade, já em 2017 tivemos falta de salas de aula para acomodar todas as
turmas. Faltam também salas para alocar todos os setores do organograma proposto pela Reitoria.
Destaca-se que haverá forte atuação do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia
(NIT), com o início das atividades das empresas a serem incubadas, conquista esta obtida pela
DPEP no edital de seleção de incubadoras proposto no final de 2017.
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Por fim, destaca-se a nova mudança na gestão do Campus Jaguari, onde fora destituída a
Comissão Mista de Gestão criada em 2016, passando a nova indicação de Direção Geral Prótempore em 2017, demonstrando o amadurecimento do capital intelectual humano dos servidores
desta unidade para condução e gerência das atividades administrativo-pedagógicas.
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APÊNDICE I - Plano de ações 2017 - IFFar Jaguari
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APÊNDICE II - Diagnóstico de matrículas/PS - IFFar Jaguari
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APÊNDICE III - Registro fotográfico vendaval 2017 - IFFar Jaguari
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