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- CONSELHO DE CAMPUS – 
 
 

Resolução nº 007, de 23 de outubro de 2020. 
 
 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CAMPUS do Instituto Federal de Educação,           

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Alvorada, no uso de suas atribuições,                

considerando o que foi deliberado na reunião extraordinária deste Conselho, realizada em 23             

de outubro de 2020, RESOLVE:  

 

Art. 1º - APROVAR o Plano de Ação 2021 do Campus Alvorada do Instituto Federal de                

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), conforme documento anexo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fábio Azambuja Marçal 
Presidente do Conselho  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A via original assinada está disponível para consulta na Secretaria do Conselho de Campus 

http://www.ifrs.edu.br/
mailto:secretaria.concamp@alvorada.ifrs.edu.br


Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Alvorada

Plano de Ação 2021 - IFRS Campus Alvorada
Aprovado pela Resolução nº 007, de 23 de outubro de 2020 do Conselho de Campus

O presente documento foi construído pela Comissão de Elaboração do Plano de Ação 2021 do Campus Alvorada do IFRS, tendo como 
referências o Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, a Instrução Normativa PRODI Nº 01, de 30 de julho de 2020 e o Manual de 

Elaboração do Plano de Ação 2021 dispobilizado pelo Departamento de Planejamento Estratégico do IFRS.

Cronograma de atividades realizadas:

21/09 a 04/10 - Período de divulgação do processo e preenchimento do formulário de sugestões

06/10 - Consolidação - Rodadas de ajustes para aprimorar as propostas (servidores e alunos juntos)
manhã: das 11h às 12h

tarde/noite: das 18h às 19h

13/10 - Assembleias para apreciação da minuta do PA 2021 e ajustes finais (servidores e alunos juntos)
manhã: das 11h às 12h

tarde/noite: das 18h às 19h

16/10 - Envio ao Conselho de Campus para apreciação/aprovação

23/10 - Reunião do Conselho de Campus para apreciação/aprovação

Este Plano de Ação foi elaborado com base no orçamento do ano de 2020. A ação "Contratar e manter serviços de recepção e de telefonia" 
será utilizada para posterior ajuste de valores, caso necessário. Se o Campus Alvorada receber orçamento maior ou menor que os 

R$1.119.312,80 previstos, a diferença do valor deverá ser lançada na referida ação para fins de registro.

Todas ações extraorçamentárias, incluindo as que não possuem valor previsto, podem receber recursos no decorrer do ano conforme 
disponibilidade.



AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO VALOR ORÇADO
Adquirir equipamentos e outros itens permanentes (R$ 30.000,00)                      

Adquirir material de consumo TIC (R$ 2.000,00)                        
Adquirir material de higiene e limpeza (R$ 5.000,00)                        

Adquirir merenda escolar para os alunos dos cursos técnicos integrados/concomitantes ao ensino médio (R$ 100.000,00)                    
Água/Esgoto (R$ 15.000,00)                      

Apoio à Arte/Cultura (0,20%) (R$ 2.238,63)                        
Apoio à Educação Física, Esporte e Lazer (0,20%) (R$ 2.238,63)                        
Apoio à Extensão - PAIEX  (Investimento - 0,5%) (R$ 5.596,56)                        

Apoio à Extensão - PAIEX (Custeio - 0,5%) (R$ 5.596,56)                        
Apoio à Pesquisa - AIPCT (Custeio - 0,5%) (R$ 5.596,56)                        

Apoio à Pesquisa - AIPCT (Investimento - 0,5%) (R$ 5.596,56)                        
Bolsas de Ensino - PIBEN (1,5%) (R$ 16.789,69)                      

Bolsas de Extensão - PIBEX (1,5%) (R$ 16.789,69)                      
Bolsas de Pesquisa - PROBICT (1,5%) (R$ 16.789,69)                      

Capacitação (R$ 26.000,00)                      
Contratar e Manter o serviço de fornecimento de passagens aéreas (R$ 5.000,00)                        
Contratar e manter os serviços de pequenas manutenções prediais (R$ 30.000,00)                      

Contratar e manter serviços de recepção e de telefonia (R$ 41.480,22)                      
Contratar serviços de intérprete de LIBRAS (R$ 84.000,00)                      

Energia elétrica (R$ 80.000,00)                      
Garantir a Manutenção da Central telefônica (R$ 6.000,00)                        

Garantir a manutenção do elevador PNE (R$ 6.000,00)                        
Garantir a manutenção dos extintores de incêndio e aquisição de outros quando necessário (R$ 5.000,00)                        

Garantir contrato de Transporte de alunos e servidores em visitas, entre outros (R$ 10.000,00)                      
Garantir o pagamento de Multas indedutíveis (R$ 200,00)                           

Garantir o pagamento de Restituições (R$ 200,00)                           
Garantir o serviço de impressão e fotocópias (R$ 20.000,00)                      

Garantir pagamento seguro obrigatório DPVAT (R$ 600,00)                           
Garantir pgto de taxas da prefeitura (alvará, lixo e bombeiros) (R$ 1.700,00)                        

Garantir serviço abastecimento e manutenção frota (R$ 10.000,00)                      
Garantir serviço continuado de postagens/malote (R$ 4.000,00)                        

Garantir serviço continuado do seguro aos alunos (R$ 3.000,00)                        

Garantir serviço de certificação digital (R$ 900,00)                           
Garantir serviço de publicações legais via EBC e DOU (R$ 3.000,00)                        
Manter a contratação do Seguro das viaturas (veículos) (R$ 4.000,00)                        

Manter e conservar equipamentos do câmpus (R$ 5.000,00)                        
Manter e conservar os equipamentos de processamento de dados (R$ 80.000,00)                      

Manter o funcionamento do sistema de combate a incêndio (R$ 5.000,00)                        
Manter serviço de Telefonia Fixa (R$ 3.000,00)                        

Manter serviço de Telefonia Móvel (R$ 2.000,00)                        
Realizar a aquisição de Ferramentas (R$ 3.000,00)                        

Realizar a aquisição de material de consumo (R$ 10.000,00)                      
Realizar a aquisição de material de expediente geral (R$ 10.000,00)                      

Realizar a aquisição de material elétrico (R$ 5.000,00)                        
Serviços terceirizados - Portaria 24 h (R$ 216.000,00)                    

Serviços terceirizados - Limpeza (R$ 150.000,00)                    

Serviços terceirizados - Segurança/Videomonitoramento (R$ 48.000,00)                      

Viabilizar a participação de servidores em reuniões administrativas, comitês, conselhos, etc. (R$ 12.000,00)                      

ORÇAMENTO PREVISTO (R$ 1.119.312,80)       
VALOR ORÇADO (R$ 1.119.312,80)       



AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

AÇÃO VALOR ORÇADO
Implementar troca do serviço de vigilância pelo serviço de portaria e monitoramento eletrônico (R$ -  )                                 

Adquirir equipamentos para o campus (R$ 500.000,00)                    
Adquirir equipamentos de TI para o campus (R$ 500.000,00)                    
Ampliar a capacidade física dos laboratórios (R$ 100.000,00)                    

Ampliar a estrutura física do campus (construção de salas, prédios...) (R$ 1.000.000,00)                 

Ampliar as parcerias institucionais com entidades e instituições externas ao IFRS (R$ -  )                                 
Ampliar espaços de lazer, esporte e convivência da comunidade acadêmica (R$ 100.000,00)                    

Ampliar o acervo bibliográfico (R$ 100.000,00)                    

Ampliar os espaços e laboratórios de ensino e práticas de aprendizagem (R$ 200.000,00)                    

Apoiar e assessorar a implementação de políticas de ações afirmativas, acessibilidade, inclusão e diversidade (R$ -  )                                 
Apoiar e orientar os estudantes na construção de seu protagonismo e na organização de entidades estudantis (R$ -  )                                 
Auxiliar a realização de eventos de capacitação de recursos humanos e dos núcleos de inovação tecnológica 

dos campi do IFRS (R$ -  )                                 

Captar convênios de estágios e empregos (R$ -  )                                 

Criar um espaço para confraternização e utilização dos servidores (R$ 5.000,00)                        
Criar um espaço para os movimentos estudantis do campus (R$ 80.000,00)                      

Criar um espaço para uso da comunidade escolar através da Bioconstrução (R$ 80.000,00)                      
Fomentar a aquisição de equipamentos para Laboratórios (R$ 20.000,00)                      

Fomentar ações culturais (R$ -  )                                 
Implementar observatórios Sociais (R$ -  )                                 

Incentivar a Promoção/prevenção de saúde (R$ -  )                                 
Planejar a implantação de cantina e restaurante para a comunidade escolar (R$ -  )                                 

Planejar e consolidar cursos de Pós-graduação (R$ -  )                                 
Planejar e executar a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão (MEPEx) (R$ 10.000,00)                      

Planejar e executar ações ambientais (R$ 100.000,00)                    
Promover a qualificação da infraestrutura da Biblioteca (R$ 100.000,00)                    

Promover e incentivar ações desportivas intercampi da região metropolitana (R$ 3.000,00)                        
Promover o recebimento de doação de itens (R$ -  )                                 

Melhorar a infraestrutura dos laboratórios (R$ 12.000,00)                      
Inserção de uma impressora colorida no contrato de impressão (R$ -  )                                 

Consolidar a concepção de extensão como atividade acadêmica, constituindo-se em parte integrante do 
processo de formação e produção do conhecimento, envolvendo docentes e estudantes, alimentando 

processos de flexibilidade curricular
(R$ -  )                                 

Dinamizar mecanismos de aproximação entre o egresso e o IFRS (R$ -  )                                 
Fomentar a criação de uma rádio web universitária (R$ -  )                                 

Fortalecer relações sociais e culturais com diferentes segmentos da comunidade (R$ -  )                                 
Estimular e articular o desenvolvimento de atividades multicampi/intercampi (R$ -  )                                 

Publicar edital de seleção de bolsista para monitoria de Apoio Técnico (R$ 36.000,00)                      
Publicar edital de seleção de bolsista para monitoria de Apoio Institucional (R$ 36.000,00)                      

Contratação e manutenção de Serviços de Copeiragem (R$ 150.000,00)                    
Criar um banco de projetos para captação de recursos externos (R$ -  )                                 

Estimular ações de intercâmbio (R$ -  )                                 
Construir espaço para vestiário e banheiros junto à quadra poliesportiva (R$ 100.000,00)                    

ORÇAMENTO PREVISTO (R$ -  )                       
VALOR ORÇADO (R$ 3.232.000,00)       


