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 - CONSELHO DE CAMPUS – 

 
Resolução nº 010, de 10 de outubro de 2019. 

 
 

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

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Alvorada, considerando o que foi 
deliberado por este conselho na Reunião Ordinária realizada em 09 de outubro de 2019, no 
uso de suas atribuições, RESOLVE:  
 

Art. 1° - APROVAR, a Minuta do Plano de Ação 2020 do Campus Alvorada discutida 
com a comunidade acadêmica e apresentada pela Coordenadoria de Desenvolvimento 
Institucional do Campus Alvorada. 
  

Art. 2° - 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 

___________________________________________________________________________ 



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

Minuta do Plano de Ação 2020 - IFRS Campus Alvorada

O presente documento foi construído pela Comissão de Elaboração do Plano de Ação 2020 do Campus Alvorada do IFRS, tendo como 
referências a Instrução Normativa PRODI Nº 02, de 28 de maio de 2019 e o Manual de Elaboração do Plano de Ação 2020 dispobilizado 

pelo Departamento de Planejamento Estratégico do IFRS.

Cronograma de atividades realizadas:

31/07 a 16/08 - Preenchimento de formulário online com propostas de ação (individual)

14/08 - Rodadas de ajustes para aprimorar as propostas (servidores e alunos juntos)
manhã: das 11h30min às 12h30min

tarde: das 17h às 18h
noite: das 19h às 20h

19/08 - Assembleias para apreciação e ajustes do PA 2020 (servidores e alunos juntos)
manhã/tarde - das 12h às 13h

tarde/noite - das 17h30min às 18h30min

30/08 - Envio ao Conselho de Campus para apreciação/aprovação

Este Plano de Ação foi elaborado com base no orçamento do ano de 2019 e ainda não há definição do Ministério da Educação quanto ao 
orçamento para 2020. Assim, a ação "Garantir serviço continuado de Segurança Patrimonial" será utilizada para ajuste dos valores 

posteriormente, caso necessário. Se o Campus Alvorada receber orçamento acima dos R$1.200.000,00 previstos, a diferença do valor 
deverá ser lançada na referida ação para fins de registro e, posteriormente, a comunidade do campus deverá se reunir para definir as 

prioridades para alocação deste recurso.

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



AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
(COM BASE NO PA2019)

ORÇAMENTO PREVISTO (R$ 1.200.000,00)          
VALOR ORÇADO (R$ 1.200.000,00)          

AÇÃO VALOR ORÇADO
Ofertar programa permanente de bolsas de projetos de ensino (1,5%) (R$ 18.000,00)                          

Garantir, acompanhar e executar programas de Bolsa de Iniciação Científica /Tecnológica do IFRS 
Campus Alvorada (1,5%) (R$ 18.000,00)                          

Garantir, acompanhar e executar o programa de apoio institucional à Pesquisa - AIPCT com o uso de 
recursos de Custeio (0,5%) (R$ 6.000,00)                            

Garantir, acompanhar e executar o programa de apoio institucional à Pesquisa - AIPCT com o uso de 
recursos de Investimento (0,5%) (R$ 6.000,00)                            

Garantir, acompanhar e executar programas de bolsa de extensão - PIBEX (1,5%)(33901801). (R$ 18.000,00)                          
Garantir, acompanhar e executar o programa de apoio institucional à Extensão - PAIEX com o uso de 

recursos de Custeio (0,5%) (R$ 6.000,00)                            

Garantir, acompanhar e executar o programa de apoio institucional à Extensão - PAIEX com o uso de 
recursos de - Investimento (0,5%) (R$ 6.000,00)                            

Garantir serviço continuado de postagens/malote (R$ 4.000,00)                            
Garantir serviço de publicações legais via EBC e DOU (R$ 8.000,00)                            

Garantir pagamento seguro obrigatório DPVAT (R$ 600,00)                               
Garantir serviço continuado do seguro aos alunos (R$ 3.000,00)                            

Garantir serviço continuado do Segurança Patrimonial (R$ 346.000,00)                        
Garantir serviço continuado do limpeza (R$ 150.000,00)                        

Garantir serviço de energia elétrica (R$ 80.000,00)                          
Garantir serviço de água e esgoto (R$ 10.000,00)                          

Garantir serviço abastecimento e manutenção frota (R$ 10.000,00)                          
Garantir pgto de taxas da prefeitura (alvará, lixo e bombeiros) (R$ 1.700,00)                            

Viabilizar a participação de servidores em reuniões administrativas, comitês, conselhos, etc. (R$ 12.000,00)                          
Contratar e manter os serviços de pequenas manutenções prediais (R$ 20.000,00)                          
Contratar e Manter o serviço de fornecimento de passagens aéreas (R$ 5.000,00)                            

Realizar a aquisição de material de expediente geral (R$ 10.000,00)                          
Garantir o serviço de impressão e fotocópias (R$ 16.800,00)                          

Realizar a aquisição de Material para manutenção de bens imóveis (R$ 5.000,00)                            
Realizar a aquisição de material elétrico (R$ 5.000,00)                            

Realizar a aquisição de Ferramentas (R$ 3.000,00)                            
Manter e conservar equipamentos do câmpus (R$ 5.000,00)                            

Adquirir, Manter e conservar os equipamentos de processamento de dados (R$ 82.720,00)                          
Contratar e manter serviços de recepção e de telefonia (R$ 80.000,00)                          

Adquirir material de higiene e limpeza (R$ 5.000,00)                            
Promover a Qualificação e Capacitação dos servidores (5%) (R$ 25.000,00)                          

Adquirir merenda escolar para os alunos dos cursos técnicos integrados/concomitantes ao ensino médio (R$ 100.000,00)                        
Garantir a manutenção dos extintores de incêndio e aquisição de outros quando necessário (R$ 5.000,00)                            

Realizar a aquisição de material de consumo (R$ 10.000,00)                          
Manter a contratação do Seguro das viaturas (veículos) (R$ 4.000,00)                            

Contratar serviços de intérprete de LIBRAS (R$ 84.000,00)                          
Manter serviço de Telefonia Fixa (R$ 3.780,00)                            

Manter serviço de Telefonia Móvel (R$ 2.000,00)                            
Garantir o pagamento de Multas indedutíveis (R$ 200,00)                               

Garantir o pagamento de Restituições (R$ 200,00)                               
Garantir a manutenção predial das instalações (R$ 5.000,00)                            

Realizar manutenção dos equipamentos do Campus (R$ 5.000,00)                            
Garantir contrato de Transporte de alunos e servidores em visitas, etc. (R$ 10.000,00)                          

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



AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PREVISTO (R$ -  )                          
VALOR ORÇADO (R$ 1.818.000,00)          

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

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 as parcerias institucionais intercampi. (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)                          
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$ -  )                                     


