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Plano de Ação - 2019
Resumo do Plano - Matriz Orçamentária - por Objetivos e Ações
Unidade/Campus:

Tipo de Recurso

(Tudo)

Valores
Áreas / Objetivos / Ações
Valores Orçados Valores ExecutadosSaldos do Orçamento
(vazio)
(vazio)
(vazio)
(vazio)
(vazio)
Ensino
3.079.652,00
3.079.652,00
Ensino Superior
3.079.652,00
3.079.652,00
Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e modalidades da EPT
3.079.652,00
3.079.652,00
Realizar atividades de acolhimento e integração dos estudantes
Acompanhar a implantação de novos cursos técnicos e superiores.
Assessorar as coordenações de cursos superiores e NDEs nas atividades necessárias ao reconhecimento
e avaliação- dos cursos.
Acompanhar as reuniões de áreas e de colegiados de cursos técnicos e superiores
Apoiar a formação pedagógica para docentes
Apoiar a formação continuada para servidores do ensino (docentes e técnicos)
Fomentar a constante discussão e avaliação do processo de ensino e aprendizagem
Apoiar realização das semanas técnicas e acadêmicas
Implementar as alterações propostas pela Organização Didática doIFRS
Apoiar a realização de visitas técnicas
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Realizar encontro com novos servidores docentes para ambientação pedagógica- institucional. Desenvolver projetos de ensino de apoio pedagógico com a finalidade de aperfeiçoar o processo-de ensino-aprendizagem
(Matemática, Língua
Portuguesa, etc)
Apoiar as atividades de todos os setores vinculados aos ensino.
Desenvolver ações Pedagógico-administrativas considerando as diretrizes da Organização Didática
Incentivar o acesso doméstico ao Portal de Periódicos da CAPES (em conjunto com o SIBIFRS); Desenvolver, em conjunto com o SIBIFRS, o Guia de Normatização de Trabalhos Acadêmicos. Desenvolver, em conjunto com o SIBIFRS, a Política de Desenvolvimento de Coleções.
Planejar a aquisição de acervo bibliográfico, com base nas bibliografias dos PPCs dos cursos
35.652,00
técnicos e superiores. 35.652,00
35.652,00
35.652,00
35.652,00
Incentivar a realização de programas de capacitação para bibliotecários e servidores atuantes na- biblioteca.
Oferecer treinamentos aos usuários da biblioteca, capacitando-os para utilizar os recursos da instituição
(Pergamum,
- Capes, ABNT, periódicos
on line...).
Adquirir equipamentos para os laboratórios (Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica,
2.500.000,00
Design de Moda)
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Planejar a aquisição de materiais de consumo para atividades de ensino dos cursos de todas
200.000,00
as áreas.
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Planejar a manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Planejar a aquisição de mobiliário para salas de aula, biblioteca e laboratórios em construção.
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Renovar as licenças de softwares já utilizados nocampus.
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Planejar a aquisição de softwares
Ofertar programa de monitoria acadêmica com bolsas
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Apoiar a realização de projetos de ensino através da alocação de orçamento próprio para custeio- e investimento -

-

20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Garantir seguro para estudantes
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Articulação Pedagógica
Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS
Monitorar e atualizar continuamente os dados relativos às causas de evasão e retenção nos cursos
- técnicos e superiores
Incentivar a realização de ações voltadas à permanência e êxito dos estudantes dos cursos técnicos
- e superiores. Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS
Realizar visitas guiadas/orientadas para alunos de outras instituições, visitantes e comunidade em
- geral.
Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS
Avaliar e planejar a implantação de novas modalidades de ensino, considerando o princípio da verticalização.
Dar prosseguimento à implantação e aos ajustes do sistema Pergamum
Implementar o Repositório Institucional (em conjunto com o SIBIFRS, – Sistema de Bibliotecas do- IFRS);
Consolidar a implantação da Comissão Interna de Acompanhamento de Ações de Permanência e- Êxito dos Alunos --CIAAPE
Apoiar as atividades da Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino - CAGE
Apoiar a implantação e funcionamento do Núcleo de Educação a Distância - NEAD
Apoiar e executar a organização de espaços para a realização de atividades de ensino (laboratórios,
- salas de aula, exposições)
Orientar coordenadores de curso e docentes sobre as demandas constantes no Relatório de Avaliação
InstitucionalAssuntos Estudantis e Projetos Especiais
Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS
Aplicar instrumento de pesquisa para diagnóstico sociodemográfico dos estudantes ingressantesManter e ampliar a oferta de auxílios estudantis aos estudantes em situação de vulnerabilidade -socioeconômica Ampliar as ações de caráter universal da Assistência Estudantil que contribuam para a formação-integral dos estudantes
Oferecer espaço de apoio aos estudantes através de intervenções individuais e coletivas realizadas
- pela equipe de Assistência
Estudantil Incentivar e apoiar as atividades de divulgação do campus e dos processos seletivos
Apoiar e participar dos processos seletivos para preenchimento das vagas ofertadas peloCampusErechim
Desenvolver ações de orientação e de motivação junto aos estudantes dos cursos técnicos subsequentes
e superiores.
Desenvolver ações de orientação de carreira e motivação junto aos estudantes dos cursos técnicos
- concomitantes e- seus pais.
Pesquisa
112.000,00
112.000,00
Inovação Tecnológica
Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante parcerias efetivas e concretas com a iniciativa
pública e privada
Fortalecer parcerias público-privadas através do Agente de Inovação: realizar um levantamento -das áreas de atuação
- e possibilidades de-pesquisa no Campus com v
Pesquisa
112.000,00
112.000,00
Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos grupos de pesquisa, tendo como
14.000,00
parâmetro os indexadores
- definidos pela
14.000,00
CAPES
Incentivar a participação dos docentes e discentes do Campus em projetos e publicações científicas
- em parceria com
- Instituições nacionais
- e/ou internacionais
Fomentar a participação de servidores pesquisadores na apresentação de trabalhos vinculados
7.000,00
a projetos de pesquisa
- em eventos fora
7.000,00
da Instituição, e a participaç
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Fomentar a participação de estudantes na apresentação de trabalhos ligados a projetos de5.000,00
pesquisa em eventos fora
- da Instituição 5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Organizar a realização da VIII JEPEX (Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus
2.000,00
Erechim), juntamente- com a Coordenação
2.000,00
de Extensão e Direção de En
2.000,00
2.000,00
Apoiar a implantação e/ou manutenção dos grupos de pesquisas no Campus
Incentivo à produção científica qualificada através do reconhecimento do pesquisador destaque-do ano no campus-e por área de conhecimento
Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas linhas de atuação dos câmpus, associada
98.000,00 à demanda e pertinência
regional
98.000,00
Manutenção dos projetos e programas de pesquisa através do fomento interno de bolsas 48.000,00
para alunos
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
Manutenção dos projetos de pesquisa através do fomento interno de auxílio para pesquisadores
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
Prover a manutenção da Coordenação de Pesquisa
2.000,00
2.000,00
Ofertar programa de bolsas vinculadas a projetos de ensino

2.000,00
2.000,00
2.000,00
Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós-graduação e inovação
Incentivar e apoiar a participação de estudantes em programas externos de Bolsas e apoio a pesquisa.
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-Graduaçã
Através agente de inovação do Campus Erechim, buscar junto as empresas as suas demandas tecnológicas
para o desenvolvimento
de projetos
em conjunto de acor
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 c
Incentivar as áreas de atuação do Campus Erechim na implantação de Programa(s) de Pós-graduação
Extensão
112.000,00
112.000,00
Comunicação
Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria e dos câmpus do instituto.
Auxiliar a gestão e organização de ações voltadas ao publico interno
Realizar um levantamento e divulgação das ações de extensão e seus resultados
Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS.
Divulgar e incentivar a participação dos servidores em editais, cursos, eventos e demais oportunidades
encaminhadas
- através da Pró-Reitoria
de Extensão
Apoiar a participação de estudantes e servidoras/es em eventos de integração
Auxiliar a Coordenação de Extensão na promoção de eventos, especialmente naqueles coordenados
pelo NAPNE, NEABI
e NEPGS
Divulgar e incentivar a participação de servidoras/es em editais, cursos, eventos e demais oportunidades
Extensão
110.500,00
110.500,00
Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional.
Pesquisar as relações de gênero no IFRS
Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade.
83.400,00
83.400,00
Promover o aumento do número de projetos e programas de extensão através do fomento
44.500,00
interno de bolsas para alunos
(PIBEX, 1,5%
44.500,00
orçamento campus).
44.500,00
44.500,00
44.500,00
Promover o aumento do número de projetos e programas de extensão através da alocação
38.400,00
de orçamento próprio para
- custeio e investimento
38.400,00 (Despedas de Capital)
38.400,00
38.400,00
38.400,00
Incentivar e apoiar o cadastro e a elaboração de ações de extensão nos editais de Fluxo Continuo- e de Fomento Externo.
Fomentar elaboração de Cursos de Extensão que atendam, preferencialmente, grupos em vulnerabilidade
500,00
social 500,00
200,00
500,00
500,00
Promover a integração entre a instituição e a sociedade.
25.500,00
25.500,00
Fomentar a participação de servidores na apresentação de trabalhos vinculados a projetos 7.000,00
de extensão a eventos fora
- da instituição,
7.000,00
conforme Programa Instituído
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Fomentar a participação de estudantes na apresentação de trabalhos ligados a projetos de5.000,00
extensão em eventos fora
- da instituição,5.000,00
conforme programa instituído p
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Organizar a realização da JEPEX (Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Erechim),juntamente
500,00
com- a Pesquisa e o Ensino
500,00
500,00
500,00
500,00
Apoiar a participação de estudantes em Eventos de integração promovidos pelo IFRS
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Prover a manutenção da Coordenação de Extensão
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Dar suporte ao Programa PIMEI orientando e acompanhando os estudantes durante todas11.000,00
as etapas em nível de Campus
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Dar suporte ao PIMEI, promovendo juntamente com o ensino, a aplicação dos testes TOEFL/TOEC,
- no Campus Erechim
Elaborar, arquivar e renovar os Convênios (estágios e outros) entre o Campus Erechim e instituições
- públicas e privadas
Realização de visitas gerencias, prospecção de convênios
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Promover e apoiar ações juntamente com a comunidade externa, verificando as demandas da região
ampliando ações
- de extensão inclusive
- com instituições ligadas
Intermediar estágios e empregos.
600,00
600,00
Prospectar campos de Estágio e Emprego na região de abrangência do IFRS – Campus Erechim600,00
600,00
400,00
600,00
600,00
Promover a divulgação de vagas de Estágio e Emprego no site institucional e nos murais do Campus
Divulgar e incentivar a participação de servidoras/es em editais, cursos, eventos e demais oportunidades
encaminhadas
através da Pró-Reitoria
de Extensão
Fornecer informações à Pró-Reitoria de Extensão acerca dos egressos do IFRS Campus Erechim Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, privadas e demais órgãos da sociedade
1.000,00
civil.
1.000,00
Elaborar e apresentar publicações relacionadas as temáticas relacionadas aos núcleos: NEABI,
1.000,00
NAPNE E NEPGS
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
#N/D
1.500,00
1.500,00

Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, etnia, racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade
1.500,00
social buscando
o respeito à1.500,00
diversidade, a valorização cultu
Ampliar o acervo bibliográfico, acerca das temáticas dos núcleos: NEABI, NAPNE e NEPGS 1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Capacitar os integrantes dos núcleos: NEABI, NAPNE E NEPGS
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Organizar e promover o Evento Arraiá da Diversidade
Elaborar projeto de extensão para divulgar e promover ações relacionadas à temática para a comunidade
Acompanhar e mediar situações relacionadas a temática no contexto de ensino e aprendizagem -NAPNE
Fomentar ações de extensão (programa, projeto, curso e evento) dos Núcleos com a aquisição de- materiais permanentes,
de consumo e serviço.
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
Administração
1.682.529,00
1.682.529,00
Gestão de Pessoas
109.000,00
109.000,00
Realizar ações de capacitação dos servidores visando à eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados
à sociedade
- em consonância com- as Diretrizes Nacionais da P
Realizar o acompanhamento funcional dos servidores cedidos à instituição
Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para aprovação junto às instâncias superiores.
109.000,00
109.000,00
Proporcionar acesso às capacitações conforme as demandas do campus
64.000,00
64.000,00
20.000,00
64.000,00
64.000,00
Auxiliar a Diretoria de Gestão de Pessoas no levantamento das demandas de capacitação junto às
- áreas do campus- e elaborar o Plano Anual
- de Capacitação
Realizar a contratação e supervisão dos estagiários
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Realizar a contratação de professores substitutos
Auxiliar nas atividades do SIASS- Sistema integrado de atenção à saúde do servidor
Auxiliar e acompanhar os processos de concessão de afastamentos e liberação de carga horária para
qualificação dos
- servidores
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, mora
Planejar as compras e licitações anuais com base nas demandas das áreas do campus e demais levantamentos
institucionais
Executar as licitações conforme as demandas do campus para o próximo ano
Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das demandas do IFRS previstas no PDI e Planos
- de Ação.
Controlar, registrar e retornar a situação das demandas encaminhadas conforme andamento do-processo de licitação,
- empenho e recebimento
dos objetos
Emitir e Controlar as vigências dos contratos e suas renovações
Penalizar os fornecedores que não cumprem com suas obrigações perante ao erário
Administrativa
649.529,00
649.529,00
Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS.
649.529,00
649.529,00
Fazer o levantamento patrimonial do campus – RMP
Controlar, registrar e retornar a situação das demandas encaminhadas conforme andamento do-processo de licitação,
- empenho e recebimento
dos objetos
Adquirir materiais para o funcionamento da instituição
165.000,00
165.000,00
12.000,00
165.000,00
165.000,00
Fazer o levantamento das necessidades de infraestrutura física do campus e promover a 110.529,00
execução de manutenção predial
110.529,00
55.000,00
110.529,00
110.529,00
Manutenção da unidade serviços básicos
301.000,00
301.000,00
220.000,00
301.000,00
301.000,00
Manutenção,seguros e combustíveis para os veículos institucionais
73.000,00
73.000,00
36.000,00
73.000,00
73.000,00
Orçamento e Finanças
924.000,00
924.000,00
Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento
924.000,00
e a integração das funções
de planejamento,
924.000,00
orçamento, execução, mon
Diárias e passagens uso geral
50.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
Orientar e coordenar o levantamento das demandas anuais de todas as necessidades do campus- com valor estimado
- para todos itens estocáveis
Fazer o levantamento do Almoxarifado do campus - RMA
Contatar e formalizar as cobranças de entregas de mercadorias conforme empenhos emitidos Auxiliar nos inventários da instituição
Manter atualizado o Patrimônio e o Almoxarifado do campus no SIAFI, com base no RMA e RMP-

Auxiliar no planejamento anual do campus

Executar o orçamento e auxiliar no controle de RAPs
Efetuar a prestação de contas dos recursos orçamentários
Manter o funcionamento do Campus com a manutenção dos serviços terceirizados
874.000,00
47.000,00
874.000,00
Desenvolvimento Institucional
4.194.850,00
Procedimentos, Normas e Regulação
Consolidar a estrutura administrativa do IFRS.
Acompanhar e auxiliar a elaboração dos Relatórios de Desenvolvimento Institucional dos novos -cursos
Projetos e Obras
4.194.850,00
Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS.
4.194.850,00
Ampliar a banda de Internet e melhorar disponibilidade da rede
550.000,00
550.000,00
550.000,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Aquisição de Material de TIC (consumo)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Outsourcing de equipamentos de Impressão
36.000,00
36.000,00
36.000,00
Aquisição de material de divulgação
12.000,00
12.000,00
12.000,00
Emissão de certificados Digitais
850,00
850,00
850,00
Participação Institucional em Exposições, Congressos e Feiras
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Executar a Ampliação dos Lab de Mecânica
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Construção de Refeitório
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Construção de Passarelas entre os blocos
400.000,00
400.000,00
400.000,00
Implantação de Energias Alternativas e Renováveis
350.000,00
350.000,00
350.000,00
Adaptação do PCCI do Campus
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Adequação/Ampliação da Secretaria do bloco 1
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Compra de equipamento de Tecnologia da Informação
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Desenvolver ações de concientização para o combate do desperdício e destinação correta de resíduos
gerados no Campus
Aquisição de Laboratório de Informática
450.000,00
450.000,00
450.000,00
Total Geral
9.181.031,00
-

874.000,00
874.000,00
4.194.850,00
4.194.850,00
4.194.850,00
550.000,00
550.000,00
18.000,00
18.000,00
20.000,00
20.000,00
36.000,00
36.000,00
12.000,00
12.000,00
850,00
850,00
8.000,00
8.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
600.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
350.000,00
350.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
450.000,00
450.000,00
9.181.031,00

