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1. Introdução

O presente documento propõe um método para a  elaboração do Plano de Ação
2023.  Dadas as necessidades de aprovação do documento pelos Conselhos de  Campi  e
pelo  Conselho Superior  do  IFRS e  de integração dos planos de ação elaborados pelos
campi  e  pela  Reitoria  com  o  orçamento.  A  proposta  é  que  os  Planos  de  Ação  sejam
elaborados em um formato  comum, para isso,  a  ferramenta  tecnológica  utilizada será o
SIGPP, módulo do sistema SIG.

Assim, são propostos os seguintes passos para a elaboração ferramenta de gestão:

 1o Passo – Reunião do Comitê de Desenvolvimento Institucional: Aprovação do 
cronograma de demais propostas apresentadas pela Prodi;

 2o Passo – Levantamento das ações nas unidades:

a) Levantamento  das  ações  orçamentárias,  tomando  como  base  os  valores
apresentados pelo  DAP da unidade: definição  das ações  com o detalhamento
minucioso das rubricas.
Quanto  mais  detalhada  a  destinação  dos  valores  (rubricas)  mais  clara  a
compreensão para a sociedade.
As ações de funcionamento devem ter a sua nomenclatura em consonância com o

Planejamento e Gerenciamento de Compras (PGC)
b) Levantamento  das  ações  relacionadas  aos  objetivos  estratégicos  institucionais

(PDI 2019-2023).

 3o Passo – Inserção das ações definidas no módulo SIGPP;

 4o Passo – Aprovação do Plano de Ação pelo Concamp;

 5o Passo – Envio da resolução de aprovação do Plano de Ação pelo Concamp.
O envio da resolução indica que o Plano de Ação da unidade pode ser inserido no 
Plano unificado do IFRS.



                                                                                                                                     
2. Orientações gerais:

✔ A  forma  de  participação  será  definida  em  cada  unidade  (como  exemplos
poderão ser utilizados formulários eletrônicos,  reuniões setoriais via web, e-
mail, entre outras formas de coleta);

✔ No momento do levantamento das ações devem ser  consideradas  a missão,
visão  e  os  objetivos  estratégicos  institucionais,  apresentados  no  mapa
estratégico do PDI 2019-2023;

✔ Considerando o período eleitoral (também chamado de período de silêncio ou
defeso  eleitoral),  devem  ser  observadas  as  orientações  sobre  condutas
relacionadas a ações de comunicação e divulgação no IFRS,   contidas nos
documentos  reunidos  no  Espaço  do  Servidor do  site  do  IFRS.  Para  mais
informações,  entrar   em contato  com o departamento  de comunicação  das
unidades.

OBS 1: É importante que as  ações estratégicas sejam direcionadas por suas respectivas
dimensões:

1. Resultados Institucionais;
2. Processos;
3. Pessoas e Conhecimento; 
4. Orçamento.

e nos 17 objetivos do mapa estratégico do IFRS.

É  possível  que  algumas  unidades  não  tenham  propostas  de  ações  para  alguns
objetivos estratégicos.

OBS 2: Ficar atento para que as ações de funcionamento fiquem relacionadas da seguinte
forma:

“Dimensão” – Programação Orçamentária

1. Funcionamento;
2. Resoluções do Consup; 
3. Investimento.

Abaixo estão listados os percentuais do orçamento que devem ser utilizados para
atender  às  resoluções  do  CONSUP.  Caso  esse  valor  não  possa  ser  aplicado  na  sua
totalidade, é necessário encaminhar uma justificativa para tal.



Ação % do orçamento Resolução do CONSUP

Bolsas de
Extensão

1,50% Resolução nº 018, de 03 de março de 2015

PAIEX 1% Resolução nº 095, de 12 de dezembro de 
2017.

Bolsas de
Pesquisa

1,50% Resolução nº 032, de 28 de abril de 2015.

AIPCT 1% Resolução nº 113, de 12 de dezembro de 
2017.

Bolsas de
Ensino

1,50%
Resolução Consup nº 022, de 03 de março 
de
2015.

Política de Educação
Física, Esporte e

Lazer

0,20% Resolução nº 095, de 22 de outubro de 2019.

Política de
Cultura e Artes 0,20% Resolução Nº 033, de 06 de agosto de 2020.

Capacitação 2,5% Resolução nº 046, de 29 de junho de 2021.

3. Gestão de Riscos

Conforme orientação da IN Prodi  nº 01/2022, os campi devem discutir e aperfeiçoar
com a comunidade a temática da gestão de riscos na elaboração do Plano de Ação, tendo
como base a Política de Gestão de Riscos do IFRS e a Metodologia de  Gestão de Riscos,
disponibilizados na página de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos.

A seguir iremos descrever o passo a passo para inserção das ações no módulo SIGPP.



1- Acesso ao módulo

MÓDULO SIGPP - Inserir ações

Login: CPF
Senha: a mesma utilizada para os outros módulos do SIG.

Para acessar o ambiente para testes do SIGPP: acessar o site pelo 
link https://sighomologa.ifrs.edu.br/sigpp/login.jsfL 

Para acessar o ambiente de produção e inserir as ações 
efetivamente no sistema: acessar o site pelo link 
https://sig.ifrs.edu.br/sigpp/login.jsf. 



2 – Selecionar “Ações e clicar em Cadastrar/Alterar Ações da Unidade” para inserir as ações.



3 - Inserir nova ação.
 - Selecionar o ano e a unidade (no momento da inserção das ações, deve ser atenção para seleção do ano de 2023) e clicar em
Consultar;
 - Clicar no ícone abaixo apontado, ao lado do plano referente a ser feita a inserção.



4 – Preenchendo as ações de Funcionamento:

Para preencher as ações de funcionamento (pagar energia elétrica, contratos com PJ, de acordo com a nomenclatura do PGC),
selecione a “dimensão” Programação Orçamentária.



4.1 - Selecionar o “objetivo” correspondente:

Após selecionar a opção Programação Orçamentária, selecione o “objetivo” Funcionamento, Resoluções Consup, ou Investimentos.
ATENÇÃO!  não selecione os objetivos do mapa estratégico com a  programação orçamentária, pois isso acarretará em erro no
relatório gerado pelo sistemas IFRS.

- Sugerimos DIGITAR uma descrição geral da ação que contemple as referidas ações internas correspondentes,  sempre iniciando
com um verbo no infinitivo, buscando escrever de forma sucinta.



 Visualização dos lançamentos feitos no SIGPP (para referência)



5 . Preenchendo as ações estratégicas relacionadas com o mapa estratégico do IFRS.

Após selecionar umas das 4 dimensões do BSC (Balanced Scorecard), RESULTADOS INSTITUCIONAIS, PROCESSOS, PESSOAS
E CONHECIMENTO ou ORÇAMENTO, deve selecionar os respectivos objetivos de cada dimensão conforme figura abaixo.
Lembramos que não é obrigatório ter ação relacionada a todos os objetivos estratégicos, caso o campus julgue dessa forma.



6 - Neste campo descreva todas as ações de funcionamento/estratégicas relacionadas ao objetivo selecionado.

Caso a ação exija a distribuição dos valores em mais de uma rubrica, deve ser digitada novamente para a seleção da nova rubrica
(sugestão: copiar e colar a ação). 

Caso não se tenha listada a rubrica referente a ações que tenham valores orçamentários/extraorçamentários deve se utilizar a rubrica
339099 – A CLASSIFICAR que, posteriormente, será realizado o ajuste na consolidação do plano.



7 - Motivação:  especifica o  tipo  de recurso que será utilizado. Selecionar se a ação será realizada com recursos orçamentários,
extraorçamentários, ou se é uma ação estratégica referente aos objetivos estratégicos do PDI 2019-2023, que inicialmente não terão
recursos orçamentários ou extraorçamentários envolvidos.

- Lembramos  que  caso  haja  alguma  ação  que  tenha  valor  orçamentário  deve-se  selecionar  na  motivação  a  opção
ORÇAMENTÁRIO.  Essa ação estratégica, posteriormente aparecerá tanto no relatório da programação orçamentária quanto no
relatório do plano de ação propriamente dito.



8 - Para escolha da rubrica :  digite os 3 primeiros números e Inserir o valor da ação para a rubrica correspondente.

Quando for utilizada mais de uma rubrica, é necessário repetir a ação. Copie e cole a ação e selecione os demais itens novamente. É
obrigatório o registro da rubrica caso a ação utilize recursos.

- Inserir o valor planejado para a ação.



9 - Selecionar o responsável pela ação e atualizar a ação.  

* Após adicionar a ação, ela aparecerá logo abaixo conforme imagem. Caso haja mais ações na respectiva dimensão aberta, pode-se
digitar novamente no novo espaço para registrar a ação seguinte.



10- Coleta de riscos: Selecione a ação a ser trabalhada/analisada.

Importante:  Quando a ação for referente à  Programação Orçamentária,  no campo “ameaça à execução”  inserir NA (não se
aplica), nos demais marcar uma opção. Essas informações não aparecerão no relatório orçamentário. 



11- Descrever os fatores que ameaçam a execução da ação. 
Qual evento pode impactar negativamente na realização da ação e consequentemente o alcance dos objetivos estratégicos do IFRS?



12- Definir qual o impacto da ameaça.



13- Qual a probabilidade da ameaça se concretizar?



14- Definir qual resposta a unidade vai dar aos riscos avaliados.

Tratar/Evitar – não iniciar ou tratar as causas geradoras dos riscos diminuindo a probabilidade de o evento ocorrer; 

Transferir – reduzir a probabilidade ou impacto por meio de transferência; 

Tolerar – não tomar medidas mitigadoras; 

Mitigar – adotar procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto dos riscos avaliados.



15 - Que tratamento será dado ao risco?



16 - Atualizar a coleta de riscos.



17 – Selecionar Atualizar ação para o registro da ação.



Alterar/corrigir ações

1 - Para alterar ou corrigir uma ação clique em cadastrar/ Alterar/Ações da Unidade.



2 – Clique no ícone “Alterar dados”.



3 – Não é possível visualizar diretamente a ação. Verifique em qual objetivo a ação está e clique em “Alterar”.



4 – Na área de registro da ação, clique em “Alterar ação”.



5 – Corrija/altere a informação desejada e clique em atualizar para efetuar a alteração.



6 – Após preencher os riscos das ações, clique em atualizar ação para finalizar o preenchimento.



*** Para  o passo a passo da integração dos sistemas SIPAC  com SIGPP do  IFRS  , clique  no link que contém o vídeo explicativo.

VISUALIZAR RELATÓRIOS
                                                                              

1 - Clicar em “Painéis” e selecione qual o relatório do SIGPP desejado ( Gestão Orçamentária é o relatório referente ao plano
de ação)



2 – Selecionar o ano, a unidade para gerar o relatório do Plano de Ação , conforme imagem abaixo



Cronograma

Os prazos para a elaboração do Plano de Ação – 2023 foram definidos na Reunião do Comitê de Desenvolvimento Institucional
realizada em 29/06/2022.

Quadro 1 – Cronograma das Atividades.

Ano 2022

Mês
Ju
l Ago Set Out Nov Dez

Atividade       
Levantamento das ações nos Campi e Reitoria       
Aprovação no Concamp   23/set    
Envio da resolução de aprovação ao Departamento de Planejamento Estratégico da 
Prodi    21/out   
Consolidação do Plano de Ação 2023 – DPE/PRODI     01/nov  
Encaminhamento do PA2023 IFRS ao Consup      13/dez
Reunião Consup       

OBS.: O prazo final de envio das resoluções dos Conselhos de Campus é 23/09. Neste dia espera-se que os Planos de ação estejam todos
lançados no SIGPP



LISTA PADRONIZADA DE AÇÕES 

ENERGIA ELÉTRICA

ÁGUA/ESGOTO

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – SEGURANÇA

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – LIMPEZA

BOLSAS DE ENSINO - PIBEN

BOLSAS DE PESQUISA -

PROBICT BOLSAS DE EXTENSÃO

– PIBEX APOIO À EXTENSÃO –

PAIEX APOIO À PESQUISA –

AIPCT CAPACITAÇÃO

APOIO À ARTE/CULTURA

APOIO À EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER




