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Resumo do Plano - Matriz Orçamentária - por Objetivos e Ações
Unidade/Campus:
Tipo de Recurso

Matriz Orçamentária

Áreas / Objetivos / Ações
Ensino
Ensino Superior
Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e modalidades da EPT
Ampliar acervo da biblioteca
44905218 - Coleção bibliográfica
Ampliar o horário de atendimento da biblioteca

Valores
Valores Orçados Valores Executados
Saldos do Orçamento
646.798,00
646.798,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-

Estudar possibilidades para ampliação de oferta de cursos e vagas em todos os níveis
de ensino
Adotar estratégias para melhoria do processo de ensino e aprendizagem no que diz
respeito a recuperação de conteúdos
Ampliar a oferta de cursos e de vagas em todos os níveis de ensino
Articulação Pedagógica
Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS
Implementar a formação continuada de docentes por meio de programas específicos
Manter e ampliar ações de arte e cultura
Manter o programa de monitorias
33901801 - Bolsa de estudo no pais
Consolidar o programa de bolsas de ensino
33901801 - Bolsa de estudo no pais
Implementar estratégias para o acompanhamento pedagógico e nivelamento de
conhecimentos dos estudantes
Acompanhar as situações de infrequencia, evasão adotando medidas para minimizá-las
Resignificar a prática nos componentes curriculares dos cursos técnicos
Promover o funcionamento dos equipamentos dos laboratórios, refeitório,
agroindústria, estação experimental e vinícola, proporcionando ambiente adequado de
ensino
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos
Manutenção do Sistema Acadêmico - Qualidata
Adquirir material farmacológico e hospitarar para a enfermaria
33903009 - Material Farmacológico
Adquirir material para refeitório e cozinha
33903021 - Material de copa e cozinha
Aquisição de material para aulas nos laboratórios
33903011 - Material químico
Aquisição de materiais para aulas de educação física
33903014 - Material educativo e esportivo
Aquisição de sementes e mudas para aulas práticas na horta e EET
33903031 - Sementes, mudas de plantas e insumos.
Ampliar as ações de arte e cultura
Assuntos Estudantis e Projetos Especiais
Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS
Promover a assistência e fornecimento de alimentação para os alunos que devem ser
atendidos nas políticas da Assitência Estudantil. Ações 20RL e 2994
33903007 - Gêneros alimentícios
Implementar programa de orientação nutricional, sexual, de saúde, psicológica e
profissional aos estudantes
-

-

-

-

246.000,00
246.000,00

-

246.000,00
246.000,00

7.000,00
7.000,00
61.000,00
61.000,00

-

7.000,00
7.000,00
61.000,00
61.000,00

-

-

-

-

-

-

50.000,00
50.000,00
80.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
370.798,00
370.798,00

-

50.000,00
50.000,00
80.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
370.798,00
370.798,00

370.798,00
370.798,00

-

370.798,00
370.798,00

-

-

-

Administração
Gestão de Pessoas
Realizar ações de capacitação dos servidores visando à eficiência, eficácia e qualidade dos
serviços prestados à sociedade em consonância com as Diretrizes Nacionais da Política de
Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais.
Disponibilizar o ressarcimento dos servidores do Câmpus - Indenizações e Restituições
diversas
33909302 - Restutições
Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para aprovação junto às
instâncias superiores.
Contratar Estagiários/taxa de administração
33903607 - Estagiários
Licitações e Contratos
Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e serviços, observando os
critérios de sustentabilidade e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Adquirir combustíveis de veículos e gás GLP
33903001 - Combustíveis
Comprar alimentos para animais da estação experimental (Receita Própria)
33903006 - Alimentos para animais
Adquirir animais para pesquisa e abate
33903008 - Animais de pesquisa e abate
Comprar materiais de consumo diversos - farmacológico/químico/expediente/limpeza
/construção/hidráulico
33903015 - Material para festividades e homenagens
Comprar materiais de consumo diversos: material elétrico, mat. p/ manut. Bens
móveis, proteção e segurança, laboratorial, material proc. De dados
33903025 - Material para manutenção de bens móveis
Contratar serviços de licença de Uso de Software (Bernard).
33903908 - Manutenção de software
Contratar/renovar serviços de manutenção de veículos
33903919 - Manutenção de veículos
Contratar/renovar serviços domésticos (cozinheiro), Limpeza e Conservação,
trabalhador agropecuário (horta e granja), caldeirista e Vigilância.
33903946 - Serviços domésticos
Comprar mobiliário/equipamentos de setores diversos (vinícola, laboratórios,
agroindústria, horta, granja)
44905242 - Mobiliário
Adquirir insumos ferramentos e material biológico
33903042 - Ferramentas
Contratar/renovar Serviço de manutenção de software PROMOB/VENDAS, manutenção
de elevadores, central telefônica, locação de máquinas e equip (impressoras)
33903908 - Manutenção de software
Contratar serviços de manutenção da infraestrutura
(pedreiro/eletricista/encanador/etc)
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis
Contratar serviços de energia elétrica/água e esgoto/Correios/serviços de telefonia
(fixa e móvel), manut. Bens de outras naturezas
33903943 - Serviços de energia elétrica
Contratar serviços de seguros de alunos e veículos, comunicação em geral
33903947 - Serviços de comunicação em geral
Medicamentos veterinários e material copa e cozinha
33903018 - Materiais e medicamentos de uso veterinário
Orçamento e Finanças
Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o
fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução,
monitoramento, avaliação e controle.
Disponibilizar diárias para servidores do campus Bento
33901414 - Diárias no país
Pagar obrigações tributárias (estaduais, municipais e IPI), além de publicações oficiais
33904707 - IMPOSTO S/ CIRC. DE MERCAD. E SERVICOS - ICMS
Telefonia fixa e móvel e emissão de certificados digitais
33903958 - Serviços de telecomunicações
Pesquisa
Inovação Tecnológica

3.474.170,00
31.500,00

-

3.474.170,00
31.500,00

7.000,00

-

7.000,00

7.000,00
7.000,00

-

7.000,00
7.000,00

24.500,00
24.500,00
24.500,00
3.364.170,00

-

24.500,00
24.500,00
24.500,00
3.364.170,00

3.364.170,00
85.000,00
85.000,00
110.000,00
110.000,00
8.000,00
8.000,00

-

3.364.170,00
85.000,00
85.000,00
110.000,00
110.000,00
8.000,00
8.000,00

129.000,00
129.000,00

-

129.000,00
129.000,00

85.371,00
85.371,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
65.000,00

-

85.371,00
85.371,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
65.000,00

2.080.000,00
2.080.000,00

-

2.080.000,00
2.080.000,00

50.000,00
50.000,00
11.000,00
11.000,00

-

50.000,00
50.000,00
11.000,00
11.000,00

34.825,00
34.825,00

-

34.825,00
34.825,00

80.000,00
80.000,00

-

80.000,00
80.000,00

550.974,00
550.974,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
78.500,00

-

550.974,00
550.974,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
78.500,00

78.500,00
40.000,00
40.000,00

-

78.500,00
40.000,00
40.000,00

27.500,00
27.500,00
11.000,00
11.000,00
89.800,00
-

-

27.500,00
27.500,00
11.000,00
11.000,00
89.800,00
-

Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante parcerias efetivas e
concretas com a iniciativa pública e privada
Incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e geração de novas patentes
Pesquisa
Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos grupos de pesquisa,
tendo como parâmetro os indexadores definidos pela CAPES
Estimular e fomentar a publicação de artigos, livros e materiais técnicos
Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas linhas de atuação dos
câmpus, associada à demanda e pertinência regional
Organizar o Salão de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica
Utilizar calendário de pregões para as compras da Direção de Pesquisa, Pós-graduação
e Inovação
Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas linhas de atuação dos
grupos de pesquisa
Realizar ações de capacitação no âmbito da pesquisa e inovação voltadas aos discentes
Realizar ações de capacitação no âmbito da pesquisa e inovação voltadas aos
servidores
Criação de um Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia
Ampliar convênios para ações de pesquisa, pós-graduação e inovação
Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFRS de
forma articulada e indissociada, alinhadas com as políticas nacionais de Pós-Graduação e
Pesquisa, bem como com as políticas institucionais do IFRS
Ofertar bolsas de iniciação científica e tecnológica para estudantes
33901801 - Bolsa de estudo no pais
Ofertar AIPCT para projetos de pesquisa
33902001 - Aux. a pesquisadores
Disponibilizar o auxílio à participação em eventos para servidores
Disponibilizar o auxilio à participação em eventos para alunos
Estimular e articular novos convênios para o desenvolvimento de ações de pesquisa,
pós-graduação e inovação
Manter a divulgação de editais e eventos relacionados à pesquisa, pós-graduação e
inovação
Articular ações integradas de ensino, pesquisa e extensão
Pós-graduação
Coordenar o processo de elaboração, implementação e aprovação de propostas de
Programas de Pós-Graduação Stricto Senso e Cursos de Especialização Lato Senso em
consonância com as políticas nacionais de pós-graduação
Implantar e manter os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu previstos no
PDI
Extensão
Observação do Mundo do Trabalho
Realizar o acompanhamento de egressos.
Relações Internacionais
Promover a internacionalização do IFRS
Fomentar acordos e convênios com outras instituições internacionais
Comunicação
Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria e dos câmpus do
instituto.

89.800,00

-

89.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89.800,00
61.000,00
61.000,00
28.800,00
28.800,00
-

-

89.800,00
61.000,00
61.000,00
28.800,00
28.800,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187.800,00
-

-

187.800,00
-

Redigir e divulgar matérias para o público externo e interno do Câmpus Bento
Gonçalves
Desenvolver material gráfico
Promover, organizar e apoiar eventos
Desenvolver campanhas gerais de comunicação
Revisar e atualizar o conteúdo do site do Câmpus
Criar e publicar mensalmente informativo eletrônico
Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS.
Elaborar o Plano Anual de Comunicação do Câmpus Bento Gonçalves do IFRS
Fazer levantamento mensal de releases enviados e publicados pela imprensa e divulgar
o resultado à comunidade interna do Câmpus
Monitorar o alcance das publicações e demais estatísticas relacionadas às mídias sociais
Extensão
Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional.
Ofertar bolsas de extensão
33901801 - Bolsa de estudo no pais
Apoiar a participação dos extensionistas em editais externos
Acompanhar e avaliar as ações de extensão periodicamente
Ofertar o PAIEX
33902001 - Aux. a pesquisadores
Ofertar PIMEI
Participar dos Jogos Escolares do IFRS
Fomentar a participação em eventos para publicação/divulgação das ações de extensão
(alunos e servidores) IN
33901801 - Bolsa de estudo no pais
Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade.
Apoiar e aumentar o número de ações de extensão cadastradas nos editais internos
Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, etnia, racial, de gênero e de grupos
em vulnerabilidade social buscando o respeito à diversidade, a valorização cultural e a
equidade social.
Apoiar as atividades didática do NAPNE (mat. Permanente)
Apoiar as atividades didática do NEABI (mat. Permanente)
Ações internas e externas relacionadas as atividades do NAPNE (contratação de PJ)
Ações internas e externas relacionadas as atividades do NEABI (contratação de PJ)
Manter a dedicação exclusiva dos servidores dos Núcleos
Manter a disponibilização do espaço físico aos Núcleos
Participar das discussões/encaminhamentos sobre questões relacionadas à
autodeclaração
Participar das discussões sobre o Processo Seletivo Específico para Indígenas
Promover a integração entre a instituição e a sociedade.
Viabilizar e otimizar a realização de visitas técnicas para todos os cursos do campus
33903965 - Serviços de apoio ao ensino

-

-

-

-

-

-

187.800,00
89.800,00
54.000,00
54.000,00
28.800,00
28.800,00
-

-

187.800,00
89.800,00
54.000,00
54.000,00
28.800,00
28.800,00
-

7.000,00
7.000,00
-

-

7.000,00
7.000,00
-

-

-

-

-

-

-

98.000,00
90.000,00
90.000,00

-

98.000,00
90.000,00
90.000,00

Promover a Mostra de Extensão em parceria com a Reitoria e outros Câmpus
Colaborar em ações de divulgação institucional, como participações em feiras, recepção
e acompanhamento de visitantes
Promover a Semana de Educação, Ciência e Cultura
33903922 - Exposições, congressos e conferências
Criar a identidade comunicacional do IFRS
Intermediar estágios e empregos.
Ampliar o número de empresas conveniadas para estágio
Divulgar as oportunidades de emprego e estágio aos educandos e egressos
Acompanhar, sistematizar e divulgar os resultados dos estágios curriculares para a
comunidade acadêmica e Direção de Ensino
Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, privadas e demais órgãos da
sociedade civil.
Fomentar acordos e convênios com outras instituições nacionais
Desenvolvimento Institucional
Planejamento Estratégico
Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos planos institucionais.
Alimentar (Incluir/alterar/excluir) dados nos Sistemas e Censos do Governo
Criar, atualizar e organizar as listas de e-mail
Promover ações de capacitação
33901414 - Diárias no país
Procedimentos, Normas e Regulação
Consolidar a estrutura administrativa do IFRS.
Aprimorar as estratégias de comunicação interna e externa
Projetos e Obras
Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS.
Aquisição de licenças Microsoft Office
44903993 - AQUISICAO DE SOFTWARE
Manter e aperfeiçoar sistemas internos de TI
Manter sistema de telefonia fixa e voip
Substituir equipamentos de pelo menos 1 laboratórios de informática (31
computadores)
44905235 - Equipamentos de processamento de dados
Locação de Equipamentos de TIC - impressoras
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos
Aquisição de Material de TIC - consumo
33903017 - Material de processamento de dados
Total Geral

8.000,00
8.000,00
-

-

8.000,00
8.000,00
-

360.600,00
101.000,00

-

360.600,00
101.000,00

101.000,00
101.000,00
101.000,00
259.600,00
259.600,00
11.000,00
11.000,00
-

-

101.000,00
101.000,00
101.000,00
259.600,00
259.600,00
11.000,00
11.000,00
-

150.000,00
150.000,00
96.600,00
96.600,00
2.000,00
2.000,00
4.759.168,00

-

150.000,00
150.000,00
96.600,00
96.600,00
2.000,00
2.000,00
4.759.168,00

çamento

