
Área de Gestão
Área 

Estratégica
Objetivo Estratégico Ações Propostas Valor

Executar os recursos de 1,5% do orçamento do Campus em Bolsas para 

estudantes em Projetos de Ensino (PIBEN) por até 10 meses, conforme 

PIBEN/IFRS

 R$            30.000,00 

Viabilizar o transporte dos alunos e servidores para a a prática da 

Educação Física
 R$            20.000,00 

Viabilizar o transporte dos alunos e servidores para a realização de visitas 

técnicas em empresas e espaços de ciência, tecnologia e cultura para 

estudos referentes às áreas de formação dos cursos.

 R$            15.000,00 

Executar a oferta de merenda escolar diária (200 dias letivos) aos, 

aproximadamente, 140 estudantes de curso técnico integrado ao ensino 

médio

 R$            10.000,00 

Adquirir periódicos e bibliografia básica para PPCs e atualização de 

acervo
 R$              5.000,00 

Conceder auxílio a estudantes para participação em eventos de ensino, 

considerando apresentação de trabalho, competição ou olimpíada, ou 

representação estudantil em encontro/ seminário do IFRS.  R$              6.000,00 

Incentivar a ampliação da produção 

científica e tecnológica dos grupos 

de pesquisa, tendo como parâmetro 

os indexadores definidos pela 

CAPES

Conceder auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e 

de inovação, no país e no exterior, por servidores efetivos
 R$            14.000,00 

Executar o Programa de Bolsas de Iniciação Científica e/ou Tecnológica 

(PROBICT)
 R$            30.000,00 

Conceder o Auxílio Institucional de Incentivo à Produção Científica e/ou 

Tecnológica (AIPCT)
 R$            20.000,00 

Conceder auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e 

de inovação, no país e no exterior, por discentes
 R$              8.000,00 

Executar Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX)  R$            30.000,00 

Pesquisa Pesquisa

Extensão
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Extensão

Incentivar o desenvolvimento de 

pesquisa aplicada focada nas linhas 

de atuação dos câmpus, associada 

à demanda e pertinência regional

Estimular ações que visam o 

desenvolvimento local e regional.

Ensino
Articulação 

Pedagógica

Aperfeiçoar a Gestão do Ensino no 

ambito do IFRS



Executar Programa de Apoio Institucional à Extensão (PAIEX)  R$            20.000,00 

Conceder auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e 

de inovação, no país e no exterior, para servidores efetivos
 R$            14.000,00 

Conceder auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e 

de inovação, no país e no exterior, para discentes
 R$              8.000,00 

Estimular ações que visam o 

desenvolvimento local e regional.
Auxílio Jogos IFRS / Encontros (eventos discentes)  R$              6.700,00 

Promover junto a COA a qualificação, capacitação e o desenvolvimento 

profissional dos serviços
 R$            20.500,00 

Auxiliar na execução e acompanhamento das demandas das bolsas de 

estudo para qualificação dos servidores
 R$            65.000,00 

Realizar fechamento subsolo biblioteca  R$            20.000,00 

Realizar pintura interna e externa dos prédios / Cortinas  R$          187.300,00 

Adequar a acessibilidade  R$            80.000,00 

Executar os serviços necessários a manutenção da infraestrutura física 

do Campus (dedetização, manutenção predial horista e manutenção de 

elevadores, central telefônica, aparelhos de ar condicionado e 

manutenção predial

 R$            75.000,00 

Garantir as condições para plena utilização dos veículos  R$            19.700,00 

Promover a contratação de estagiários  R$            36.700,00 

Executar os serviços necessários a manutenção das atividades do 

Campus (vigilância, portaria,  limpeza e conservação, copeiragem)
 R$          587.000,00 

Executar  os serviços necessários a manutenção das atividades do 

Campus (água e esgotos, energia elétrica, impressoras, correios e 

telefonia

 R$          295.000,00 

Garantir os serviços seguro pessoal dos usuários do Campus  R$              3.300,00 

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.

Administrativa
Aprimorar a gestão do patrimônio 

imobiliário do IFRS.

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.

Qualificar servidores, discentes e 

membros da sociedade.
Extensão Extensão

Estimular ações que visam o 

desenvolvimento local e regional.

Administração 



Proporcionar pagamento de diárias aos servidores em atividades 

profissionais
 R$            18.510,00 

Proporcionar outros serviços de apoio administrativo (publicações 

oficiais)
 R$            20.000,00 

Adquirir materiais de consumo em geral para viabilizar as atividades do 

Campus, inclusive os utilizados na manutenção dos bens  imóveis
 R$          145.655,00 

Aquirir mobiliários e outros equipamentos necessários ao Campus  R$            27.131,00 

Aquisição de software pronto  R$            10.000,00 

Serviços Técnicos de Profissionais de TI (certificação digital dos Tolkens)  R$                 500,00 

Expansão de Infraestrutura sem fio com gerenciamento centralizado  R$            30.000,00 

Manutenção de Apliance UTM  R$            50.000,00 

Manutenção de serviço de infraestrutura e monitoramento de alta 

disponibilidade, com serviço de atendimento téncio "on site", para o 

data center

 R$            30.000,00 

Treinamento / capacitação em TIC  R$              5.000,00 

Equipamento de processamento de dados  R$            15.000,00 

Equipamentos de TIC / Computadores  R$            20.000,00 

 R$    1.997.996,00 

Área de Gestão
Área 

Estratégica
Objetivo Estratégico Ações Propostas Valor

Conserto Braço Robótico  R$            27.500,00 

Laboratório de Física Implantação 1/2  R$          600.000,00 

Películas para os laboratórios eletrônica Bl 02  R$              8.000,00 

Aquisição de Geradores de funções para laboratório 219 (reposição em 

função da vida útil dos equipamentos)  R$              2.000,00 

Aquisição de mobiliário para estruturação do espaço da biblioteca  R$            10.000,00 

Promover jornada pedagógica para formação servidores  R$            10.000,00 

Promover parceria com Pesquisa e Extensão para o PENSE  R$            10.000,00 

Aquisição SPSS  R$              6.000,00 

Aquisição Economática  R$              6.000,00 

Aquisição Maxqda  R$            15.000,00 

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.

TIPO DE RECURSO: EXTRAORÇAMENTÁRIO

Ensino
Articulação 

Pedagógica

Administração 

Aperfeiçoar a Gestão do Ensino no 

ambito do IFRS

Total Matriz Orçamentária

Modernizar a infraestrutura física e 

tecnológica do IFRS.
TI

Desenvolvimento 

Intitucional



Modernização do sistema de monitoramento dos laboratórios de 

informática  R$            20.000,00 

Manutenção da capacidade do storage   R$          100.000,00 

Equipamento para medição de espectro e site survey   R$          10.000,00 

Módulo HA para Solução UTM  R$            30.000,00 

Manutenção do parque de máquinas do campus (Servidores e  R$            60.000,00 

Serviços Técnicos de Profissionais de TI (Cabeamento de fibra óptica  R$              5.000,00 

Terraplanagem  R$          200.000,00 

Prédios (5 salas de 35 lugares - 80m2 por sala)  R$       1.200.000,00 

Ginásio de Esportes  R$          700.000,00 

Projetores Multimídia  R$            20.000,00 

 R$    3.029.500,00 

Assitência Estudantil  R$          350.000,00 

Valor Recursos Universais  R$            22.000,00 

Merenda FNDE  R$            27.000,00 

 R$          399.000,00 Valor Total

Ensino

Total Extraorçamentário

Aperfeiçoar a Gestão do Ensino 

no ambito do IFRS

Modernizar a infraestrutura física e 

tecnológica do IFRS.

Desenvolvimento 

Institucional

Projetos e 

Obras

TIPO DE RECURSO: OUTROS RECURSOS - Previsões para 2019


