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1. INTRODUÇ
ÇÃO
O Plano de
d Ação 20
013 do Insstituto Fede
eral do Rio
o Grande do Sul – IFRS está
á
sistema
atizado atravvés de uma
a metodolog
gia de plane
ejamento qu
ue atende ààs realidade
es pontuaiss
de cada
a Câmpus, no seu contexto regio
onal, e de cada Pró-R
Reitoria e D
Diretoria Sis
stêmica, no
o
seu aspecto abra
angente. O documentto contemp
pla as especificidadess dos Câm
mpus e oss
os gerais do
o IFRS.
aspecto
A
Através doss Comitês, as Pró-Re
eitorias dese
envolvem e sistematizzam as definições e o
fomento
o necessário aos Câm
mpus. Além disso, mantêm permanente sociaalização de propostas,,
definiçõ
ões coletiva
as de regula
amentos e iniciativas, juntamente
e ao Colégi o de Dirige
entes e aoss
Câmpuss do IFRS
S. Além disso, encam
minham ao
o Conselho
o Superior as propos
sições que
e
dependem de delib
beração nes
ssa instânc ia.
D
Dessa

forrma,

há a necessi dade

de que

as Pró-Reitoririas

acomp
panhem

o

RS, seja através
desenvo
olvimento das
d
atividades no IFR
a
de visitas, dee reuniões, relatórios,,
registros estatísticcos e intervenções d
de apoio às
à demand
das sinalizaadas pelos
s Câmpus,,
o entre o ensino,
e
a pe
esquisa e a extensão, finalidade
e
priorizando a articculação e a integração
dos Instituto
os Federais
s, referidas na legislaçã
ão.
básica d
A
As normatizações e regulamenta
r
ações do IFRS,
I
espe
ecialmente no que se referem a
Regime
entos, Plan
no de Desenvolvime
ento Institu
ucional, Prrojeto Pedaagógico In
nstitucional,,
orçamentos, Comissão Próp
pria de Ava
aliação Ins
stitucional e às suas respectiva
as revisõess
dicas també
ém estão affetas à Reitoria do IFRS.
sistêmiccas e periód
O Plano de
e Ação para
a o ano 201 3 do IFRS foi elaborado com basse na estrutura básica
a
de gesstão que é comum às
à Pró-Reittorias e ao
os Câmpus
s: Ensino, Pesquisa, Extensão,,
ucional. Os Câmpus do
o IFRS elabboraram as suas
s
açõess
Adminisstração e Desenvolvimento Institu
com ba
ase nessas estruturas e, neste a no, também
m elaborara
am de form
ma paralela a proposta
a
orçamentária. As Pró-Reitoria
P
as estabelecceram açõe
es, com bas
se na mesm
ma estrutura
a, referindo-se às n
necessidade
es gerais re
elacionadass ao IFRS ou que era
am comunss a todos os
o Câmpus,,
tendo sido baseadas nos seus
s planos esspecíficos. As
A ações co
ontemplam programas, projetos e
es e se revvestem de caráter
c
de apoio
a
às iniiciativas do
os Câmpus,,
proposttas de regulamentaçõe
e efetivame
ente ocorre
em as ativid
dades de ensino,
e
pessquisa e ex
xtensão no
o
instânciias em que
IFRS.
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2. METODOL
LOGIA UTIL
LIZADA PA
ARA A ELAB
BORAÇÃO
O DOS PLA
ANOS DE AÇÃO
E
Existem variadas meto
odologias p
para a elab
boração de planos esttratégicos e planos de
e
ação. U
Um Plano de
d Ação é um plano de curto prazo,
p
send
do considerrado uma das
d
últimass
etapas da elaboraçção do Plan
nejamento Estratégico
o. Deve ser baseado eem ações que possam
m
a organizaçã
ão alcance os objetivos definidos.. Em geral, o Plano de
e
ser execcutadas para que uma
Ação trrata-se de um plano de curto p
prazo (anua
al), com o estabelecim
mento das ações, do
o
orçamento e do cro
onograma.
E
Em relação
o ao método utilizado para a elaboração do
os Planos dde Ação do
os Câmpus,,
bem como a elabo
oração do Plano de Açã
ão da Reito
oria do IFRS
S, foi estrutuurado um processo
p
de
e
aboração dos planos, com o intuuito de fac
cilitar o seu
u
padronização das estruturas para a ela
e se ter uma visualizaçção comum
m das áreas
s e objetivoss estratégic
cos. Para a
entendimento e de
no de Ação – 2013 do IFRS, as se
eguintes atividades forram realizad
das:
elaboração do Plan

•

•

•

•

•

1º Passo – Definição
o dos prazzos para a elaboraçã
ão: os prazzos para a elaboração
o
fforam defin
nidos em re
eunião, em que se ratifficou a nec
cessidade dde elaborar o plano de
e
a
ação em co
onjunto com
m a propostta orçamenttária do IFR
RS, pela priimeira vez atrelando
a
o
plano de açção à propo
osta orçame
entária;
2
2º Passo – Apresen
ntação da Proposta na Reuniião do CO
ODI – a proposta de
e
ccronograma
a de elaborração foi ap
presentada na reunião
o do Comitêê de Desen
nvolvimento
o
Instituciona
al de ;
3
3º Passo – Definição das áreass institucion
nais e dos objetivos esstratégicos que serão
o
utilizados para
p
a elabo
oração dos planos. As áreas e os objetivos fooram definid
dos apenass
uma vez, servindo parra estrutura
ação dos pla
anos de tod
dos os Câm
mpus e da Reitoria.
R
Ass
a
ações do plano serão elaboradass com bases
s nessas árreas e objettivos estraté
égicos;
4
4º Passo – Definiçã
ão e revisã
ão das aç
ções dos Câmpus
C
e da Reitorria, para a
e
estruturaçã
ão em um plano
p
único
o, com vistas a facilita
ar a elaborração do Relatório
R
de
e
G
Gestão parra o referido
o ano;
5
5º Passo – Compatibilização d
dos orçame
entos, fechamento doos planos e envio ao
o
C
S
Conselho Superior.
A elaboraçção dos Pla
anos de A
Ação, de ac
cordo com a propostta da Pró-R
Reitoria de
e

Desenvvolvimento Instituciona
al (PRODI), foi realiza
ada com ba
ase em plaanilhas eletrrônicas, da
a
mesma forma que no ano antterior, obede
ecendo-se a necessidade de inteegração entre as áreass
gicas, os objetivos
o
in
nstitucionaiss e as ações a sere
em executa
tadas pelas
s unidadess
estratég
organiza
acionais. Parte-se de itens que ssão definido
os, de forma
a genérica, para todo o IFRS. Ass
definiçõ
ões foram re
ealizadas por
p grandess áreas, corrrespondenttes às áreaas de gestã
ão do IFRS::
Ensino, Pesquisa, Extensão, Administraç
A
ção e Desenvolvimento
o Institucionnal. Para ca
ada área de
e
as institucio
bjetivos esttratégicos ggenéricos, que foram
m
gestão, foram deffinidas área
onais e ob
os em todos os Câm
mpus e Prró-Reitorias
s. A aprese
entação in icial das Planilhas
P
é
utilizado
realizad
da na Figura
a 1, sendo que
q a sua in
nterface apresenta os itens descrritos na sequência.
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Figura 1: Elementos
s das Plani lhas Eletrôn
nicas utiliza
ados no Planno de Ação
o.
1) U
Unidade: nesse item
m é aprese
entada a unidade
u
org
ganizacionaal para qual se está
á
e
elaborando
o o plano (R
Reitoria e ca
ada Câmpus
s);
2) Á
Áreas: cad
da botão co
orresponde a uma áre
ea de gestã
ão (Adminisstração, En
nsino, etc.),,
ssendo que ao clicar-se
e em cada u
uma delas, é possível acessar
a
e ppreencher as
a ações de
e
ccada área, bem como o cronogra ma e o orça
amento;
3) C
Consolidarr Plano de Ação: ao clicar nesse item, a planilha realliza uma co
onsolidação
o
d
das ações em
e cada área de gestã
ão, apresen
ntando-as em um resum
mo do orçamento, que
e
ccontém as áreas,
á
objetivos, açõess e o orçam
mento;
4) R
Resumo do
d Orçame
ento: o ressumo do orçamento
o
pode ser acessado pelo botão
o
R
Resumo do
o Orçamentto, sem a n ecessidade
e de realizar a consoliddação. Esse
e item será
á
ú
útil para evvitar o proc
cessamento
o de uma nova
n
conso
olidação. O
Ou seja, se não forem
m
iinclusas no
ovas ações ou alterada
as as ações existentes, não seráá necessário refazer o
p
processame
ento (item 3);
3
5) Á
Áreas Esttratégicas e Objetiv
vos Institu
ucionais: esse
e
item apresenta as áreass
e
estratégicass definidas
s de forma
a institucion
nal. Ou se
eja, as áreaas estratég
gicas e oss
o
objetivos da
a Instituição
o seriam de
efinidos uma
a única vez, sendo quee as ações elaboradass
p
pelas unida
ades organizacionais sseriam base
eadas ness
ses elementtos. Esses itens serão
o
d
definidos uma
u
única vez, deven
ndo ser de
efinido em conjunto ppelos Câmp
pus e pela
a
R
Reitoria;
6) R
Resumo po
or Grupos de Rubrica
as: esse ite
em apresen
nta um resuumo do orça
amento que
e
ffoi definido,, com base nos gruposs de rubrica
as que foram
m elaboradoos;
7) R
Resumo de
d Áreas e Objetivo
os: apresen
nta um res
sumo áreass institucion
nais e doss
o
objetivos esstratégicos definidos d e forma ins
stitucional.
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2..1. Áreas de Gestão, Áreas
Á
Instiitucionais e Objetivos
s Estratégiicos
A partir dass definições de como
o seria elab
borado o Plano de Açção, aprese
entou-se ass
áreas de gestão, comuns
c
às Pró-Reitoria
as e a todo
os os Câmp
pus, para quue se estab
belecessem
m
nstitucionais e objetivos estratég
gicos. As éreas
é
institu
ucionais e objetivos estratégicos
e
s
áreas in
os na Tabeela 1.
foram o
os mesmos definidos no ano anterrior, sendo apresentad
a

bela 1: Área
as de Gestã
ão, Áreas In
nstitucionais
s e Objetivoos Estratégico.
Tab
Área d
de Gestão
Adminis
stração

Área Institucional
Orçamento e
Finanças
Licitações e
Contratos
Gestão de Pessoas
P

Proporcionar agilidade e transparênccia na gestão
o dos
recursos e elaboração
e
do orçamentoo
Proporcionar agilidade e transparênccia na gestão
o contratual
e elaboração
o de process
sos licitatórioos
Promover a capacitação e o desenvoolvimento pro
ofissional
dos servidorres
d
Otimizar o quadro de pessoal

Projetos e Obras
O

Otimizar a in
nfraestrutura física dos C
Câmpus e da Reitoria

Administrativa

A
Administrar o patrimônio e os recursoos materiais da
instituição
Promover a sistematizaç
ção dos dadoos e a dispon
nibilização
de informaçõ
d
ões estratégicas
Desenvolverr a instituição
o estrategicaamente

Desenv
volvimento Gestão do
Conhecimen
nto
Instituc
cional
Planejamento
Estratégico
Procedimen
ntos,
Normas e Regulação
R
Tecnologia da
d
Informação e
Comunicaçã
ão
Ensino Supe
erior
Ensino
Ensino Técn
nico e
Educação
Profissional
Assuntos Es
studantis
e Projetos Especiais
E
Educação a Distância

Pesquis
sa

Extensã
ão

Obje
etivo Estratéégico

A
Aprimorar a estruturação
o dos fluxos dde trabalho e
procedimenttos, propondo a sua norm
matização
Otimizar a in
nfraestrutura tecnológica e de comunicação

Consolidar a educação de
d nível supeerior na instittuição
Buscar a exc
celência no ensino
e
técnicco e na educ
cação
profissional

Articulação
Pedagógica
Pesquisa

Planejar, coo
ordenar e su
upervisionar a execução de
atividades e projetos esp
peciais de Edducação Pro
ofissional
Estruturar e desenvolverr um program
ma institucion
nal de
Educação a Distância
Promover a articulação pedagógica
p
e a verticaliz
zação da
educação
Promover a pesquisa e o desenvolvi mento cientíífico

Pós-graduaç
ção

Desenvolverr um program
ma de pós grraduação para o IFRS

Inovação Te
ecnológica Impulsionar o desenvolvimento de noovas tecnolo
ogias e
processos
Extensão
Desenvolverr ações e pro
ogramas de eextensão
Comunicaçã
ão
Observação
o do
Mundo do Trabalho
T
Relações
Internaciona
ais

Promover a divulgação e a comunicaação institucional com a
ssociedade
Desenvolverr metodologias de prospeecção de dem
manda para
ensino, pesq
quisa e exten
nsão
Estabelecer relações e convênios
c
coom instituiçõe
es
internaciona
ais
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3. PLANOS DE
D AÇÃO
A seguir sã
ão apresenta
ados os Pla
anos de Ação elaborad
dos para o Ano 2013, da Reitoria
a
do IFRS
S e dos seu
us Câmpus
s. Os planoss apresenta
am os objettivos estraté
tégicos institucionais e
as açõe
es proposta
as para cad
da um dos objetivos estratégicos
s institucionnais. Além disso, são
o
apresen
ntados os va
alores do orçamento d
de cada açã
ão, quando houver, em
m reais.

3..1. Adminiistração
A Administrração é a área
á
respon
nsável por planejar, desenvolverr, controlar e avaliar a
adminisstração orça
amentária, financeira e gestão de
d pessoas do Institutoo Federal, executar o
planejam
mento nos níveis tático
o e operacio
onal, elaborar os proje
etos de infraaestrutura, executar
e
ass
licitaçõe
es, executa
ar os contra
atos e realizzar outras atividades
a
delegadas
d
pelo Reitorr. As açõess
planejad
das pela reitoria e pelo
os Câmpus,, neste item
m, estão apresentadas nas tabelas
s a seguir.

3.1.1. R
Reitoria – Pró-Reitori
P
ia de Admiinistração
Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Otim
mizar o quad
dro de pesso
oal
Dim
mensionar a força de trabalho do IFR
RS
Re
evisão do lau
udo de insalu
ubridade
Re
ealizar concu
urso público
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Fisscalizar obra
as e projetos em andame
ento
Co
onstrução do
o Centro de Eventos
E
do IF
FRS
Orçam
mento e Fina
anças
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão dos recursos e
elabora
ação do orça
amento
Dissponibilizar materiais
m
de consumo ne
ecessários ao
o desenvolvimento das
atividad
des da Reitorria
Via
abilizar o desslocamento de
d servidore s da PROAD
D , DGP e do
o Gabinete d a
Reitora,, a serviço, através
a
do cu
usteio de desspesas
Via
abilizar o pag
gamento de estagiários e demais serrvidores/pale
estrantes
selecion
nados para ministrar
m
curs
sos de aperfe
feiçoamento
Ga
arantir a man
nutenção dos
s serviços esssenciais (ág
gua, luz, teleffonia, etc)
Ga
arantir a segu
urança patrim
monial, serviiços de limpe
eza e conserrvação do
prédio, serviços de apoio, atravé
és da contrattação de em
mpresas terce
eirizadas
Via
abilizar a rea
alização de eventos
e
de ca
apacitação, como
c
congre
essos, cursoss,
seminárrios no âmbito do IFRS
Ga
arantir as ma
anutenções necessárias,
n
o pagamentto de seguros e a locaçãão de
máquinas copiadora
as necessárias a realizaçção dos traba
alhos da Reitoria
Ga
arantir o pagamento de in
ndenizaçõess e restituiçõe
es aos servid
dores e o
pagame
ento de taxass
Ga
arantir a man
nutenção dos
s serviços de
e comunicação em geral e o pagameento
de outra
as obrigaçõe
es Intra SIAFI
Pro
opiciar aos Câmpus
C
orientações con tábeis e Adm
ministrativas para
operacio
onalização de
d suas açõe
es
Asssessoramen
nto nos proce
essos de tom
mada de decisões através
s do
fornecim
mento de dad
dos de naturreza contábil e financeira
a

Valores
s
Orçados
s
1.379.717,00
1
0
1.379.717,00
1
0
25.000,00
0
1.354.717,00
1
0
2.328.356,00
2
0
2.328.356,00
2
0
172.500,00
0
237.000,00
0
143.000,00
0
250.000,00
0
410.000,00
0
622.536,00
0
153.000,00
0
207.320,00
0
133.000,00
0
-
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Ela
aborar propo
osta orçamen
ntária do IFR
RS, mediante
e a consolida
ação dos daddos
enviado
os pelos Câm
mpus e Reito
oria
Ela
aborar relató
órios e demonstrações co
ontábeis individuais e con
nsolidadas ddo
IFRS
Asssessorar o controle
c
patriimonial e de almoxarifado
Accompanhar a atualização da legislaçã
ão aplicada à Contabilida
ade e comun icar
ao Câm
mpus do IFRS
S
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição
De
esenvolver e implantar medidas
m
de co
ontrole intern
no com a fina
alidade de
aprimorrar o gerenciamento do IF
FRS
Ge
erenciar o pa
atrimônio do IFRS
Licitaç
ções e Contrratos
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão contratual e elaboraçãão
de proc
cessos licita
atórios
Atu
ualizar o porrtal DLC
Atu
ualizar e elab
borar manua
ais de proced
dimentos inte
ernos
Ottimizar os fluxxos de proce
esso
Atu
ualizar o cale
endário de lic
citações
Atu
ualizar o ban
nco de dados
s e edital mo
odelo
Atu
ualizar o cad
dastro de forn
necedores p
por tipo de produtos/serviços e criar linnk
no porta
al DLC para cadastramen
nto
Pa
articipar de processos
p
de compras co
ompartilhadas do MEC e demais Órgããos
Federaiis
Efe
etivar a utilizzação do sisttema de Inte nção de Reg
gistro de Preços
Am
mpliar o número de licitaç
ções com cri térios susten
ntáveis
Ap
primorar o ge
erenciamento
o e controle d
dos serviços
s terceirizado
os
Atu
ualizar o manual de fisca
alização conttratual
Pro
omover a recciclagem de fiscais de co
ontrato
Accompanhar e divulgar a atualização
a
d
da legislação
o e normas re
eferentes a
licitaçõe
es e contrato
os
Re
ealizar visitass e reuniões itinerantes n
nos Câmpus com as equipes de licitaação
e contra
atos
Total G
Geral

3.708.073,00
3
0

3.1.2. C
Câmpus Be
ento Gonç
çalves
Áreas / O
Objetivos / Ações
A
Gestã
ão de Pesso
oas
Pro
omover a cap
pacitação e o desenvolvim
mento profis
ssional dos servidores
D
Disponibilizarr diárias para
a capacitaçã o dos servidores do Cam
mpus.
F
Fornecimento
o de passage
ens para cap
pacitação ao
os servidores do Campuss.
C
Capacitação dos servidorres da Direto
oria de Ensin
no
C
Capacitação dos servidorres da Direto
oria de Pesqu
uisa
C
Capacitação dos servidorres da Direto
oria Administtração
C
Capacitação dos servidorres da Direto
oria Desenvo
olvimento Ins
stitucional.
C
Capacitação dos servidorres da Direto
oria Geral.
C
Capacitação dos servidorres da Direto
oria de Exten
nsão
Proje
etos e Obras
s
Otim
mizar a infraestrutura física dos Cam
mpi e da Reito
oria
M
Modificação do
d pórtico de
e acesso ao campus, aum
mentando a área de acessso
e o contrrole.
P
Pagamento de
d parte da obra
o
da biblio
oteca.

Valore
es Orçados
104.000,00
104.000,00
36.000,00
4.000,00
32.000,00
8.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.3
310.520,00
1.3
310.520,00
185.000,00
150.000,00
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R
Reforma interna do restau
urante
R
Reforma interna da padarria.
R
Reforma gera
al no alojame
ento dos alun
nos internos.
In
nstalação de
e sistema de aquecimentto de água aproveitando energia solaar
para ban
nho dos alun
nos internos.
C
Contratação de empresa especializad
da para reestruturação da
a sinalizaçãoo do
campus e estação exxperimental.
C
Compra de mobiliário
m
e equipamentoss de uso adm
ministrativo para
p
os
servidore
es do campu
us.
C
Contratação de empresa especializad
da para manutenção de máquinas
m
e
equipam
mentos do campus e estação experim
mental.
R
Reforma em espaço existtente na esta
ação experim
mental para centralizar
c
a
guarita e espaço adm
ministrativo.
Im
mplantação de sistema de
d vigilância por câmeras
s na estação
o experimentaal.
R
Reforma em sala de man
nuseio de agrrotóxicos.
A
Adequar os blocos
b
A,B,C,D ao PPCI e SPDA.
P
Pagamento de
d pedágios
p
pagamentos indenizações e restituiçõ
ões
R
Reforma nos setores: NA
APNE, DTI, g
gabinete da direção
d
geral, conunicaçãão,
recepção
o e telefonia.
R
Reforma nas salas de pro
ofessores e ssecretaria.
Admiinistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os
o recursos m
materiais da instituição
C
Compra de materiais
m
de consumo
c
neccessários pa
ara o campus
s.
C
Compra de alimentos parra animais pa
ara a estação experimental
P
Pagamento de
d estagiários do campuss
M
Manutenção e conservaç
ção dos benss imóveis
P
Pagamento de
d contratos de terceiriza
ação de cozin
nha, copa e lavanderia
P
Pagamento de
d seguros diversos
P
Pagamento de
d contrato de
d terceirizaçção de vigilân
ncia
P
Pagamento de
d prestação de serviço a
administrativ
vos diversos.
P
Pagamento de
d prestação de serviços de apoio de
e infraestrutura.
P
Pagamento de
d tributos es
staduais e m
municipais.
P
Publicações oficiais
o
do Campus.
P
Pagamento de
d tributos federais.
C
Compra de alimentos parra o restaura
ante do camp
pus Bento Go
onçalves.
P
Pagamentos de contratos
s de fornecim
mento de ene
ergia elétrica
a
P
Pagamento de
d contratos de fornecime
ento de água
a
P
Pagamento de
d contratos de terceiriza
ação em higie
enização e limpeza.
C
Contratação de projetos terceirizados
t
s de engenha
aria para alm
moxarifado dee
reagente
es, cantina de vinificação
o e sala de attendimento das
d aulas prá
áticas em
vitivinicu
ultura e outro
os projetos de
e importância
a definidos.
Total G
Geral

176.000,00
100.000,00
150.000,00
17.500,00
10.000,00
70.000,00
44.200,00
54.900,00
54.000,00
25.000,00
137.250,00
12.000,00
35.000,00
16.470,00
73.200,00
3.6
639.801,00
3.6
639.801,00
687.000,00
138.790,00
71.000,00
143.335,00
291.000,00
96.000,00
300.000,00
446.200,00
179.000,00
8.000,00
50.000,00
15.000,00
338.976,00
336.000,00
130.000,00
372.000,00

37.500,00
5.054.321,00
5
0

Obs.: Allterado pela Resolução do
d Conselho Superior do IFRS n.o 071 de 28 de ssetembro de 2012.

3.1.3. C
Câmpus Canoas

Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees
Se
erviços de se
eleção e trein
namentos ao
os servidores
s
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Aq
quisição de um
u veículo qu
ue transporte
e uma quanttidade maior de pessoas (Van

Valores
Orçados
29.000,00
0
29.000,00
0
29.000,00
0
160.000,00
0
160.000,00
0
110.000,00
0
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ou Micro
o-ônibus)
Aq
quisição de equipamento
e
s para o exe
ercício de fun
nções administrativas e
docente
es (notebookks para os do
ocentes e PC
Cs para técniicos-administrativos)
Orçam
mento e Fina
anças
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão dos recursos e elaboraação
do orça
amento
Re
ealizar semestralmente re
eunião de prrestação de contas
c
à com
munidade doo
campuss Canoas
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição
Pro
omover a ma
anutenção e custeio do ccampus Canoas através de serviços e
aquisiçã
ão de bens de
d consumo
Ob
brigações trib
butárias e co
ontribuições
Ind
denizações e restituições
s
Se
erviços terceiiros P. J. - IN
NTRA-SIAFI
Ela
aborar projettos de adequ
uação das in stalações (a
assecibilidade
e, paisagísticco e
identificcação visual )
Total G
Geral

50.000,00
0
1.196.870,00
1
0
1.196.870,00
1
0
1.094.120,00
1
0
3.000,00
0
13.000,00
0
10.000,00
0
76.750,00
0
1.385.870,00
1
0

3.1.4. C
Câmpus Caxias do Sul
S

Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees
Re
ealizar a aquisição de Eq
quipamentos e Material educativo
e
e esportivo
Pro
omover a ca
apacitação de
e servidores (3%)
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Re
ealizar a aquisição de ma
ateriais de prrevenção à in
ncêndio
Ap
primorar o co
ontrole de acesso ao câm
mpus (portaria)
Re
ealizar a contratação de serviço
s
de m
mudança para
a sede próprria
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial para m
manutenção de bens imó
óveis
Ma
anutenir e co
onservar de bens
b
imóveiss
Pro
omover a loccação de má
áquinas e equ
uipamentos
Re
ealizar a aquisição de div
visórias, perssianas e outrros bens não
o incorporáveeis para
a nova ssede
Re
ealizar a aquisição de gra
ades para a nova sede
Pro
ojetar e insta
alar sistema de reciclage
em de materias e resíduo
os solidos
Orçam
mento e Fina
anças
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão dos recursos e elaboraação
do orça
amento
Re
ealizar os reccolhimentos de INSS Pattronal (quand
do aplicável)
Re
ealizar o resssarcimento de
d Locomoçã
ão urbana
Re
ealizar o pagamento de pedágios
p
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição
Re
ealizar a aquisição de me
erenda escollar para os alunos
Re
ealizar a aquisição de ma
aterial de exp
pediente geral
Re
ealizar a aquisição de ma
aterial de sin alização
Re
egularizar a situação
s
juntto à Prefeiturra de Caxias
s e Bombeiros

Valores
Orçados
103.685,56
6
103.685,56
6
7.500,00
0
96.185,56
6
315.500,00
0
315.500,00
0
6.000,00
0
12.500,00
0
20.000,00
0
12.000,00
0
60.000,00
0
15.000,00
0
80.000,00
0
50.000,00
0
60.000,00
0
18.000,00
0
18.000,00
0
5.000,00
0
5.000,00
0
8.000,00
0
556.004,25
5
556.004,25
5
50.000,00
0
39.500,00
0
2.500,00
0
3.000,00
0
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Mu
unitenir à con
ncessão de assistência
a
a estudantes
s
Re
ealizar projetto de urbaniz
zação da novva sede
Re
ealizar a aquisição de condicionadore
es de ar para
a nova sede e equipamenntos
domésticos
Ap
primorar o sisstema de vig
gilância eletrô
ônica
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial Farma
acológico para laboratório
os
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial químicco para laboratórios
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial de pro
ocessamento
o de dados
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial de aco
ondicioname
ento e embala
agem
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial de cam
ma, mesa e banho (para cerimonial)
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial de cop
pa e cozinha
a
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial de lim peza
Re
ealizar a aquisição de uniformes
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial para m
manutenção de bens móv
veis
Re
ealizar a aquisição de ma
aterial elétricco
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial de pro
oteção e segurança
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial de ma
anobra e patrrulhamento
Re
ealizar a aquisição de Eq
quipamentos de comunica
ações
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial para p
produção industrial (insum
mos para
laborató
órios)
Re
ealizar a aquisição de Material labora
atorial
Re
ealizar a aquisição de Ma
aterial hospittalar
Re
ealizar a aquisição de Ferramentas
Re
ealizar a aquisição de Ba
andeiras, flâm
mulas e insíg
gnias
Ma
anutenir e co
onservar e eq
quipamentoss do câmpus
Ma
anutenir e co
onservar os equipamento
e
os de processamento de dados
Re
ealizar a aquisição de equipamentos gerais para o câmpus
Re
ealizar estudo para a con
ntratação de cobertura médica, socorrro e salvameento
para o ccâmpus
Re
ealizar a aquisição de mo
obiliários (Ca
adeiras e carrteiras para sala
s
de desennho)
Licitaç
ções e Contrratos
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão contratual e elaboraçãão de
process
sos licitatórrios
Ma
anter os servviços de vigilância armad
da e portaria
Ma
anter os servviços de limp
peza e conse
ervação
Ma
anter os servviços de imprressão e cóp
pias
Ma
anter o serviçço de telefon
nia fixa
Ma
anter segura
ados contra acidentes
a
pesssoas os alu
unos e estagiiários
Ma
anter o serviçço de correio
os
Co
ontratar estag
giários para as atividade s de apoio
Ma
anter a locaçção do imóve
el para as ati vidades do câmpus
c
Ma
anter em funcionamento os serviços de internet
Ma
anter o serviçço de fornec
cimento de pa
assagens aé
éreas
Ma
anter os servviços de água
a e esgoto
Ma
anter o forne
ecimento de energia
e
elétrrica
Ma
anter o funcio
onamento do
o elevador do
o prédio
Ma
anter o funcio
onamento da
a central tele
efônica
Ma
anter o serviçço de publica
ação na Imp
prensa Nacional
Im
mplantar o serrviço de teleffonia móvel 3
3G para a diireção
Ma
anter o funcio
onamento da
a frota de via
aturas

134.399,00
0
52.500,00
0
30.000,00
0
25.000,00
0
1.000,00
0
20.000,00
0
10.000,00
0
1.000,00
0
500,00
0
2.000,00
0
20.000,00
0
2.500,00
0
2.000,00
0
20.000,00
0
10.000,00
0
1.000,00
0
2.000,00
0
25.000,00
0
3.500,00
0
3.000,00
0
15.000,00
0
2.000,00
0
15.000,00
0
2.000,00
0
46.605,25
5
15.000,00
0
1.106.924,33
1
3
1.106.924,33
1
3
282.000,00
0
102.000,00
0
24.000,00
0
25.000,00
0
28.800,00
0
6.000,00
0
108.276,80
0
225.000,00
0
60.000,00
0
10.647,53
3
35.000,00
0
60.000,00
0
4.200,00
0
4.000,00
0
11.000,00
0
12.000,00
0
36.000,00
0
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Ma
anter os servviço de motorista terceirizzado
Se
egurar contra
a acidentes a frota de via
aturas do câm
mpus
Efe
etuar a contrratação de se
erviço de reccepcionista para
p
a nova sede
s
Total G
Geral

42.000,00
0
1.000,00
0
30.000,00
0
2.100.114,14
2
4

3.1.5. C
Câmpus Errechim

Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees
Tre
einamento In
nformatica
Fa
azer o levanta
amento das demandas d
de capacitaçã
ão junto às áreas
á
do cam
mpus
Co
ontratar as ca
apacitações conforme ass demandas do campus
Esstagiários
Otim
mizar o quad
dro de pesso
oal
Orrientar e coorrdenar o dim
mensionamen
nto das necessidades de pessoal no
campuss
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Co
ontratação de
e serviçõs de
e Terceiros p
para manutenção e instalação de
equipam
mentos de informática
Fa
azer o levanta
amento das necessidade
es de infraes
strutura física
a do campuss e
executa
ar a manuten
nção predial
Ela
aborar propo
ostas de otim
mização do esspaço físico existente
Exxecutar a con
ntratação de
e projetos e e
estudos para
a ampliação, reestruturaçção e
reforma
a da área física do campu
us, de acordo
o com as seg
guintes priorridades: 1)
almoxarrifado e gara
agem; 2) 4 lab. mecânica
a; 3) 2 lab. ve
estuário; 4) estacionamen
e
nto,
arruame
ento e cercamento do ca
ampus.
Fisscalizar as obras do cam
mpus
Pin
ntura externa
a do bloco 1 – Prédio Ex istente
De
emolição do pavilhão ond
de serão con
nstruídos nov
vos laboratórrios de mecâânica
Ma
anutenção de
e veículos
Ma
anutenção da
a unidade
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição
Orrientar e coorrdenar o leva
antamento d as demanda
as anuais de todas as áreeas do
campuss com valor estimado
e
parra todos itenss estocáveis
s
Co
ontrolar, regisstrar e retorn
nar a situaçã
ão das demandas encaminhadas confforme
andame
ento do proce
esso de licita
ação, empen
nho e recebim
mento dos ob
bjetos
Fa
azer o levanta
amento patriimonial do ca
ampus - RMB
Fa
azer o levanta
amento do Almoxarifado
A
o do campus - RMA
Ma
anter atualiza
ado o Patrim
mônio e o Alm
moxarifado do
o campus no
o SIAFI, com
m base
no RMA
A e RMB
Orçam
mento e Fina
anças
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão dos recursos e elaboraação
do orça
amento
Ela
aborar a proposta orçamentária do ca
ampus
Licitaç
ções e Contrratos
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão contratual e elaboraçãão de

Valores
Orçados
179.400,00
0
179.400,00
0
13.500,00
0
105.900,00
0
60.000,00
0
1.186.990,00
1
0
1.186.990,00
1
0
57.490,00
0
25.000,00
0
-

22.500,00
0
6.000,00
0
40.000,00
0
21.000,00
0
15.000,00
0
1.000.000,00
1
0
-
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process
sos licitatórrios
Pla
anejar as compras e licita
ações anuaiss com base nas demandas do campuus e
demais levantamentos
Exxecutar as liccitações SRP
P das deman
ndas do camp
pus para o próximo ano
Total G
Geral

1.366.390,00
1
0

3.1.6. C
Câmpus Fa
arroupilha
Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees
Ap
primorar as atividades
a
ad
dministrativass, disponibiliz
zaando capa
acitação, diárrias
e passa
agens para servidores
s
da
as diversas C
Coordenadorrias
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Ma
anutenção físsica do Cam
mpus
Orçam
mento e Fina
anças
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão dos recursos e
elabora
ação do orça
amento
Aq
quisição de materiais
m
permanentes (m
máquinas, utensílios, ferramentas e
equipam
mentos) dem
mandados pe
elas áreas.
Aq
quisição de mobiliário
m
e equipamento
e
os para uso administrativo
a
o dos futuross
servidorres do Câmp
pus.
Aq
quisição de materiais
m
de consumo
c
de mandados pelas
p
áreas
Co
ontratar serviiços de terce
eiros P.J dem
mandados pelas áreas
Pa
agamento de
e seguros de alunos e esttagiários, pe
edágios, licen
nciamento,
seguro e combustívveis de veículo.
Pa
agamento do
os contratos de
d terceirizaçção (copeiro
o, trabalhor nos serviços
manutenção de edifficações, Vig
gilância Arma
ada, Limpeza
a e conserva
ação,
Recepccionista)
Pa
agamento de
e taxas de ad
dministração e estagiários do Câmpus
Pa
agamento do
os contratos de
d fornecime
ento de enerrgia elétrica, água, correioo,
telefone
e, telefonia móvel
m
e3G
Pro
over a manu
utenção e fun
ncionamento
o geral do Câ
âmpus
Pu
ublicações officiais do Cam
mpus.
Aq
quisição de materiais
m
de consumo
c
es pecifico das áreas de Plá
ásticos,
mecânicca e TI
Lo
ocação e man
nutenção de equipamenttos e veículo
os
Licitaç
ções e Contrratos
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão contratual e elaboraçãão
de proc
cessos licita
atórios
Ad
dministrar o processo
p
de Implantação
o dos serviço
os de reprogrrafia
Total G
Geral

Valore
es Orçados
131.500,00
131.500,00
131.500,00
55.500,00
55.500,00
55.500,00
1.7
703.844,00
1.7
703.844,00
646.452,00
100.000,00
33.000,00
82.000,00
43.250,00

445.700,00
57.782,00
172.660,00
26.000,00
8.000,00
44.500,00
44.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.8
891.844,00

Câmpus Fe
eliz
3.1.7. C
Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees
Re
ealizar o concurso público
o para Técniicos Adm. em
m Educação

Valore
es Orçados
93.400,00
93.200,00
3.000,00
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Pro
omover form
mação continuada para se
ervidores do campus
Cu
urso Implanta
ação, Manute
enção e Gerrenciamento de Servidore
es para TI
Tre
einamento para
p
utilização do softwarre de automa
ação de Bibliotecas
Tre
einamentos na área de TI
T
Tre
einamento para
p
utilização do softwarre de desenh
ho técnico
Otim
mizar o quad
dro de pesso
oal
Re
ealizar o concurso público
o para Técniicos Adm. Pa
ara atuarem no
Almoxarifa/Patrimôn
nio, Contado
or, Administra
ador
Ele
encar, junto ao órgãos su
uperiores, va
aga em conc
curso para An
nalista de TI e
implanta
ação de um escritório do
o NIT.
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Im
mplementação
o de placas de
d patrimôni o nos bens do
d câmpus
Ad
dequação a acessibilidad
a
de aos PNEss nos prédios
s existentes
Licitaç
ções e Contrratos
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão contratual e elaboraçãão
de proc
cessos licita
atórios
Eq
quipar os laboratórios de Cerâmica e Química
Co
ontratação de
e serviços te
erceirizados ((locação de impressoras, gerenciameento
de frota
a e combustívveis, limpeza
a, vigilância,sseguro aluno
os)
Fo
ornecimento de Alimentaç
ção aos estu
udantes
Aq
quisição de kit
k primeiros socorros
s
Co
ontratação de
e serviços te
erceirizados ( jardinagem
m, serviços de manutençãão
predial--elétrico/hidrá
áulico/carpintaria/marcen
naria/serralhe
eria )
Co
ontratação de
e serviços es
ssenciais ( á gua, luz, gás
s, telefone)
Pa
articipar das reuniões da COAD e Liccitações
Aq
quisição de material
m
biblio
ogáfico
Im
mplementação
o de computadores serviidores para TI
T
So
oftware de Au
utomação de
e Bibliotecass
Aq
quisição de computadore
c
s portáteis
Aq
quisição de computadore
c
s desktop
Liccenças do so
oftware Micro
osoft Office–
– Laboratórios e Administtrativos
Liccenças do so
oftware de de
esenho técniico Autocad
Liccença do sofftware de des
senho CorelD
Draw
Aq
quisição de im
mpressora co
om formato d
de impressão A3
Co
ontratação de
e serviços de
e transporte municipal e intermunicipal para viabiilizar
visitas ttécnias e tran
nsporte de alunos ao gin ásio municip
pal
Cirrcuito Interno
o de monitoramento nos corredores e prédios do câmpus
Aq
quisição de materiais
m
para dar suporte
e a manuten
nção de predial
Aq
quisição de material
m
espo
ortivo para au
ulas de educ
cação física
Aq
quisição de materiais
m
para armazenam
mento e arqu
uivamento do
ocumental
Eq
quipar os laboratórios de Cerâmica e Química - Parte
P
2
Aq
quisição de Passagens
P
e pagamento de pedágios
s
De
espesas com
m telefones ce
elulares para
a direção
Im
mplementação
o e impressã
ão de materia
al de divulga
ação das atividades/cursoos
do câmpus
Co
ontratação de
e serviços te
erceirizados ((manutenção
o de veículos
s, manutençção
central ttelefônica, se
eguro veículos, correios))
Co
ompra de equ
uipamentos para automa
ação da Biblioteca (comp
putadores,
impresssora não fiscal, impressora multifunci onal, leitores
s de código de
d barras)
Aq
quisição de equipamento
e
s de suporte
e a infraestrutura de TI (ra
ack, switchs,,
testador de cabos, fonte
f
de alim
mentação, no
obreaks, Print server, pon
ntos de acessso)

35.000,00
15.000,00
2.500,00
32.000,00
5.700,00
200,00
200,00
12.000,00
12.000,00
5.000,00
7.000,00
1.6
665.688,00
1.6
665.688,00
152.000,00
350.000,00
150.000,00
2.000,00
130.000,00
48.600,00
500,00
73.000,00
160.000,00
6.000,00
60.000,00
30.000,00
90.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
35.000,00
50.000,00
55.000,00
6.000,00
1.000,00
20.000,00
26.000,00
7.000,00
30.000,00
65.000,00
10.000,00
27.700,00
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Co
ompra de gêneros alimen
ntícios (água
a, café, açúca
ar, chá)
Asssinatura de Períódicos
Aq
quisição de equipamento
e
s didáticos/p
pedagógicos para apoio ao
a
ensino/p
pesquisa/exttensão
Co
ontratação de
e serviços te
erceirizados ( enfermeiro
o, porteiro)
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição
Co
ontratação de
e estagiários
s
Pro
omover com
municação en
ntre os câmpu
us do IFRS, através de comunicação
c
o IP
(VoIP)
Im
mplementar acesso a internet para os alunos
Insstalar e confiigurar Videoc
conferência
Ge
erenciamento
o e atualizaç
ção constante
e do Site do câmpus
Atu
ualização/ma
anutenção dos softwaress de Gestão Acadêmica. ( SIA e
Qualida
ata).
Co
ontratação de
e empresa para
p
dedetiza
ação nos pré
édios existete
es no câmpu s
Pa
agamento de
e taxas admin
nistratias jun
nto aos órgão
os municipais
s, estaduais e
federaiss
Re
essarcimento
o de transporrte terrestre e pedágios
Pu
ublicação de portarias e resoluções
r
n
no diário oficial da União
Au
utomatização
o do almoxarrifado e patrim
mônio (impre
essora etique
eta/leitor códdigo
de barra
as)
Total G
Geral

4.000,00
3.000,00
61.888,00
68.700,00
68.700,00
50.200,00
1.000,00
300,00
200,00
500,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
7.000,00
1.8
839.788,00

3.1.8. C
Câmpus Ib
birubá
Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees
Ca
apacitação de Servidores
s: origem púb
blica, origem
m privada. Publicações
Legais
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Ad
dquirir conjun
nto de equipa
amentos de laboratório Eletro-eletrôn
E
nica
Ad
dquirir equipa
amentos de laboratório
l
d
de Mecânica
Ad
dquirir conjun
nto de Equipa
amentos parra Laboratóriio de Ensino de Matemáttica
Im
mplantar Labo
oratório de Ensino de Qu
uímica
Im
mplantar Labo
oratório de Hardware
H
Ad
dquirir conjun
nto de mobiliário para bib
blioteca
Ad
dquirir acervo
o bibliográfico
Re
eformar prédio – 12 salas
s de aula (pin
ntura, piso parquet, banh
heiros)
Se
erviços de ma
anutenção da infra-estru tura (consertos/reposições)
Ce
ercar área de
e terra do campus
Aq
quisição de Equipamento
E
os para o Lab
boratório de Ensino de Biologia
Aq
quisição de equipamento
e
s para a área
a de TI do ca
ampus
Aq
quisição de Equipamento
E
os para o Lab
boratório de Microbiologia
a
Ad
dquirir Equipa
amentos parra o Setor Ag
gropecuário
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição

Valore
es Orçados
23.000,00
23.000,00
23.000,00
900.000,00
900.000,00
60.000,00
160.000,00
30.000,00
45.000,00
25.000,00
20.000,00
80.000,00
200.000,00
50.000,00
70.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
90.000,00
1.6
695.370,24
1.6
695.370,24
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Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Energia
a Elétrica, Te
elefone,
Correioss, Internet, Manut.
M
Central.
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Vigilanc
cia, Limpeza
a, motorista, tterc.
Agropeccuária, Agroindústria
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: combus
stíveis, Lubrificantes, Diáárias
País, Gás e engarra
afados, Mate
erial de expe
ediente administrativo
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Passag
gens, Locomoção urbanaa,
pedágio
os
Aq
quisição de In
nsumos, equ
uipamentos, animais, quíímicos para setor
s
Agropeccuário, material caça e pesca
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Materia
al educativo e esportivo,
material de proc. Da
ados, embala
agens, copa e cozinha
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Materia
al de limpeza
a, uniformes,,
material de construçção, material elétrico, ma
aterial de pro
oteção e segurança
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Materia
al de áudio e vídeo, mateerial
hospitallar, veículos,, material bio
ológico, ferra
amentas
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Manut. Veículos, Ad
dm. Estagiárrios,
Transpo
orte de Serviidores e Alun
nos, Equip. d
de áudio e víídeo, Equipamentos
domésticos.
Aq
quisição de computadore
c
s-servidoress (EAD), Mob
biliário (orçam
mento),
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Manute
enção Predia
al, Locação m
maq.
E Equip
p (impressora
as, retroesca
avadeira, col heitadeira), Tratamento
T
de
d água,
Recepçção, Seguross (alunos - ve
eículos)
Ma
anutenção do
o funcionamento do cam
mpus: Sinaliza
ação, peças para máquinnas,
serviçoss P. Física, Assinatura
A
de
e periódicos,, projetos de engenharia
Total G
Geral

198.000,00
700.000,00
198.000,00
31.000,00
108.520,00
15.000,00
88.000,00
26.000,00

102.000,00
56.452,00

136.000,00
36.398,24
2.6
618.370,24

3.1.9. C
Câmpus Osório
Áreas / Objetivos / Ações
Valore
es Orçados
Gestão
o de Pessoas
s
98.000,00
0
Estruturar o setorr de licitações
s do Campuss Osório.
6.000,00
0
Prom
mover a qualifficação dos servidores
s
viiabilizando a participação
o em program
mas
de capa
acitação gera
ais ou específicos de áre
ea, tais como
o, cursos, pallestras,
encontrros e reuniõe
es.
90.000,00
0
Prom
mover um enccontro de inte
egração entrre os servido
ores do Camp
pus Osório
2.000,00
0
Licitaçõ
ões e Contrratos
1.130.000,00
1
0
Manu
utenção de contratos de serviços
s
tercceirizados vig
gentes, adeq
quando a novva
realidad
de do campu
us.
530.000,00
0
Viabillizar licitações para aquiisições de m
materiais de consumo
c
nec
cessários parra o
funciona
amento dos departamentos e setoress administrattivos e pedag
gógico do
campuss Osório.
450.000,00
0
Viabillizar licitaçõe
es para a con
ntratação de outros serviiços terceirizados
necessá
ários para attender as demandas do ccampus Osó
ório
150.000,00
0
Orçame
ento e Finan
nças
1.500,00
0
Realizzar reuniõess/encontros com
c
a comun
nidade do IFRS, visando planejar e
divulgarr o orçamentto anual do campus
c
Osórrio
1.500,00
0
Projeto
os e Obras
635.000,00
0
Adequar a estrutu
uração dos setores
s
admin
nistrativos e pedagógicos
s do campuss
para o rrecebimento de novos se
ervidores.
135.000,00
0
Estruturar os labo
oratórios de biologia,
b
quím
mica, física, matemática e edificaçõees no
campuss Osório na sede
s
própria
290.000,00
0
Estruturar os labo
oratórios de informática n
no campus Osório
O
na sed
de própria
165.000,00
0
Execu
ução da infra
aestrutura de
efinitiva da no
ova sede do
o Campus (re
edes de enerrgia
elétrica,, telefonia e rede lógica de
d dados)
45.000,00
0
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Total G
Geral

1.864.500,00
1
0

3.1.10. Câmpus Porto
P
Alegre
Áreas / Objetivos / Ações
Adminiistrativa
Admiinistrar o pa
atrimônio e os recursos
s materiais da
d instituiçã
ão
Açõ
ões de Consservação de Manutenção
o de Infraestrrutura
Gestão da Frota de Veículo
os
Ma
anter os níveis de serviço
o de fornecim
mento de ben
ns e materiais
s
Ma
anutenção de
e Serviços Ad
dministrativo
os
Ma
anutenção de
e Serviços de
e Apoio
Ma
anutenção e Serviços
S
de Limpeza e V
Vigilância
Sum
mprimento de
d Fundos
Gestão
o de Pessoas
s
Prom
mover a capa
acitação e o desenvolv imento proffissional dos
s
servido
ores
Capacitar Serviidores
Orçame
ento e Finan
nças
Proporcionar agilidade e tra
ansparência
a na gestão dos recurso
os e
elabora
ação do orça
amento
Dessenvolver Attividades Ins
stitucionais
Fom
mentar Açõe
es de Transparência
Imp
plantar Sistema de Gestã
ão de Custoss
Projeto
os e Obras
Otimizar a infrae
estrutura física dos Cam
mpi e da Reiitoria
Aqu
uisição de Equipamentos
s
Total G
Geral

Valores Orçados
O
2.7
786.000,00
2.7
786.000,00
1.2
230.000,00
50.000,00
366.000,00
3
905.000,00
9
203.000,00
2
32.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
205.000,00
2
205.000,00
2
205.000,00
2
3.0
071.000,00

3.1.11. Câmpus Restinga
R
Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees
Ca
apacitação de servidores técnicos ad ministrativos
s
Ca
apacitação de servidores docentes
Otim
mizar o quad
dro de pesso
oal
Pro
ograma de In
ntegração de
e servidores novos
Açções para a Gestão
G
de Pe
essoas
Im
mplantar serviiço de copa e cozinha
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição
Ma
anter e ampliar o Serviço
o de Limpeza
a do Câmpus
s
Ma
anter serviço
o de fornecim
mento de águ
ua e esgoto
Am
mpliar númerro de impress
soras locada
as para atend
der as demandas
adminisstrativas, enssino, pesquis
sa e extensão
o.
Am
mpliar serviço
o de telefonia
a

Valore
es Orçados
80.000,00
0
44.000,00
0
24.000,00
0
20.000,00
0
36.000,00
0
5.000,00
0
16.000,00
0
15.000,00
0
816.000,00
0
816.000,00
0
150.000,00
0
15.000,00
0
10.000,00
0
10.000,00
0
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Ma
anter o Serviiço de Vigilân
ncia do Câm
mpus
Im
mplantar a Re
ede lógica atrravés de fibrra ótica, amp
pliando o Serrviço de
Internett
Am
mpliar e manter o fornecimento de en
nergia elétrica
a
Ma
anter o serviçço de abaste
ecimento doss veículos officiais.
Co
ontratar serviiço de manutenção prediial.
Ma
anter serviço
o de publicaç
ções oficiais e correios.
Da
ar suporte e manutenção
m
das atividad
des administrativas, ensino, pesquisaa e
extensã
ão (aquisição
o de material de expedien
nte, consumo
o e pagamen
nto de bolsass e
estagiárrios)
Total G
Geral

220.000,00
0
50.000,00
0
70.000,00
0
25.000,00
0
25.000,00
0
15.000,00
0

226.000,00
0
896.000,00
0

3.1.12. Câmpus Rio
R Grande
e
Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees
Pro
omover curssos de capac
citação para o
os servidores
Evventos de Integração
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Re
eforma Pav 11
1 - Curso Fa
abricação Me
ecânica
Ad
dquirir equipa
amentos e mobiliário
m
para
a os setores
s administrativos e espaço
ços
de convvivência
Re
eforma Pav 2 - Curso de Enfermagem
m
Pro
ojetar e execcutar o projeto de preven
nção e combate a incêndio (PPCI)
Co
onstruir as pa
assarelas en
ntre pavilhõess
Licitaç
ções e Contrratos
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão contratual e elaboraçãão
de proc
cessos licita
atórios
Ap
primorar os procedimento
p
os de controlle de compra
as e execuçã
ão
orçamentária e finan
nceira
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição
Ap
primorar os procedimento
p
os de controlle patrimonia
al e de almox
xarifado
Ma
anutenção do
o Anfiteatro e Ginásio
Am
mpliar sistem
ma de vigilânc
cia do campu
us;
Re
e-estruturaçã
ão Administra
ativa - Gestã
ão de Docum
mentos / Segu
urança da
Informa
ação
Fu
uncionamento
o do Câmpus
Total G
Geral

Valorres Orçados
s
90.000,00
0
90.000,00
0
77.000,00
0
13.000,00
0
1.800.000,00
1
0
1.800.000,00
1
0
1.000.000,00
1
0
200.000,00
0
250.000,00
0
100.000,00
0
250.000,00
0
51.000,00
0
51.000,00
0
51.000,00
0
2.550.869,87
2
7
2.550.869,87
2
7
63.869,87
7
320.000,00
0
100.000,00
0
30.000,00
0
2.037.000,00
2
0
4.491.869,87
4
7

3.1.14. Câmpus Sertão
S
Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o de Pessoa
as
Prom
mover a cap
pacitação e o desenvolv
vimento pro
ofissional do
os servidorees

Valorres Orçados
s
1.050.000,00
1
0
10.000,00
0
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Re
ealização de cursos, pale
estras, treina
amentos e se
eminários de capacitaçãoo
para o d
desenvolvimento das fun
nções atribuíd
das aos serv
vidores, de acordo com o
Plano d
de Capacitação do IFRS
Re
ealização de atividades de
d acolhimen
nto e integraç
ção de novos
s servidores
Otim
mizar o quad
dro de pesso
oal
Va
alorização da
a experiência
a e formação
o do servidor como critérios para sua
lotação respeitada a área/cargo do concurso
o
Am
mpliação e re
eforma da área de estaci onamento na
as proximida
ades do Blocco
A1
Ma
anutençao do
os serviços tercerizados
t
(limpeza, vig
gilância, man
nutenção de
equipam
mentos, prep
paro de alime
entos)
Projeto
os e Obras
Otim
mizar a infrae
estrutura fís
sica dos Cam
mpi e da Re
eitoria
Co
onclusão da obra e Aquis
sição de equ ipamentos para
p
a bibliote
eca e setore s
adminisstrativos
Aq
quisição de geradores
g
de
e energia eléttrica
Re
edimensionamento da red
de elétrica d o bloco A1
Co
onstrução de
e acessos cobertos entre refeitório e bloco
b
A1, bib
blioteca e blooco
A2 e, su
ubstituição da cobertura do acesso se
ecundário ao
o bloco A1
Co
onstrução de
e estação de tratamento d
de efluentes - Agroindústtria
Co
onstrução de
e instalações físicas para gestação de
e matrizes do
o setor de
suinocu
ultura
Am
mpliação da garagem
g
de máquinas - Mec. Agrícola
Co
onstrução de
e galpões nos
s setores de Agricultura I e Agriculturra III
Co
onstrução de
e galpão para
a salgadouro
o de couro, guarda de má
áquinas,
equipam
mentos e lenha - Setor de
e Agroindússtria
Exxecução de projeto
p
diagnóstico para g
gerenciamen
nto das questões
ambienttais, de acorrdo com a po
olítica da Rei toria do IFRS
S
Re
eadequação dos ambienttes administrrativos e ped
dagógicos (sa
alas
adminisstrativas, sala
a de professo
ores e de reu
uniões) de acordo
a
com definições.
d
Esstudo de viab
bilidade para implantação
o de biodiges
stor e coleta e
armazenamento de água das ch
huvas para u
utilização em limpeza de instalações
Aq
quisição de plataforma
p
ag
grícola para ccolheita de milho
m
adaptada à colhedoora
do Câm
mpus
Aq
quisição de in
nsumos, med
dicamentos, alimentos pa
ara animais e sementes,,
destinad
ddos às ativiidades didátiicas e produttivas.
Ma
anutenção e consertos de veículos, m
máquinas e equipamento
e
os dos diverssos
setores do Câmpus
Licitaç
ções e Contrratos
Prop
porcionar ag
gilidade e tra
ansparência
a na gestão contratual e elaboraçãão
de proc
cessos licita
atórios
Le
evantamento das demand
das de comp
pras e de nec
cessidades de
d serviços nno
final do exercício an
nterior
Tre
einamento de servidores
s requisitante
es sobre as fases
f
processuais e a
dos recursoss financeiros
gestão d
s na aquisiça o de produto
os e serviços
s
Admin
nistrativa
Adm
ministrar o patrimônio e os recurso
os materiais da instituição
Ma
anutenção de
e serviços diiversos (ene rgia elétrica, água e esgo
oto, telefoniaa,
telecom
municações)
Aq
quisição de material
m
de co
onsumo (gáss, generos alimentícios, material
m
de
expedie
ente e limpezza, combustível)
Total G
Geral

10.000,00
0
1.040.000,00
1
0
40.000,00
0
1.000.000,00
1
0
2.050.000,00
2
0
2.050.000,00
2
0
460.000,00
0
300.000,00
0
100.000,00
0
60.000,00
0
100.000,00
0
90.000,00
0
60.000,00
0
120.000,00
0
60.000,00
0
200.000,00
0
10.000,00
0
10.000,00
0
80.000,00
0
250.000,00
0
150.000,00
0
1.200.000,00
1
0
1.200.000,00
1
0
500.000,00
0
700.000,00
0
4.300.000,00
4
0
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3..2. Desenv
volvimento Instituciional
O Desenvo
olvimento Instituciona
al é a áre
ea responsá
ável por pplanejar, de
esenvolver,,
controla
ar e avaliar as ativida
ades políticcas de des
senvolvimento e articculação enttre as Pró-Reitoria
as e os Câ
âmpus. Tra
ata-se da á
área que atua
a
no planejamento estratégico
o do IFRS,,
visando
o a definição de priorid
dades para
a o desenvo
olvimento dos Câmpuss, colaborando para a
promoção da equidade institu
ucional, em
m relação ao
os investimentos. Além
m disso, é a área que
e
visa a p
propor alterrnativas organizaciona is para o aperfeiçoamento da gesstão, centra
alização da
a
gestão das inform
mações, desenvolvime
ento da inffraestrutura, planos dee ação, re
elatórios de
e
gestão e de estatísticas do IFRS.
I
As a
ações plane
ejadas pela
a reitoria e pelos Câm
mpus, neste
e
item, esstão apresentadas nas tabelas a sseguir.

3.2.1. R
Reitoria – Pró-Reitori
P
ia de Dese
envolvimen
nto Institucional
Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Co
oordenar o processo de Prestação
P
de
e Contas do exercício de 2012
Co
oordenar a im
mplantação de
d novas uni dades
Pa
articipar e ap
poiar a conso
olidação de cconvênios e acordos
a
com
m outros orgããos
e institu
uições
Ela
aborar do Pla
ano de Ação
o 2014
Accompanhar a execução do
d Plano de A
Ação 2013
Ap
poiar a realização de atividades de in tegração e articulação
a
in
ntercâmpus
Co
oordenar a elaboração do
o Novo PDI - IFRS
Ap
poiar a realização do sem
minário de inttegração dos
s servidores do IFRS
Ca
apacitar os servidores da
a PRODI noss assuntos re
elativos aos processos
p
daa
Pró-Reiitoria
Pa
articipar das Reuniões e demais
d
com promissos ju
unto ao MEC
C, Fórum e
outras instâncias.
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,
propon
ndo a sua no
ormatização
o
Accompanhar a Comissão Própria
P
de Avvaliação (CP
PA)
Accompanhar do
d processo de
d Auto-avalliação Institu
ucional
Divvulgar as atrribuições e atividades rep
presentadas pela Pró-reittoria de
Desenvvolvimento In
nstitucional
De
esenvolver atividades de articulação e
entre as Pró
ó-reitorias
De
esenvolver e acompanha
ar projetos ela
aborados de
e acordo com
m os resultaddos
obtidos nas avaliaçõ
ões internas
Pro
opor normatização e esta
abelecimento
o de fluxos relativos
r
aos processos dde
trabalho
o do IFRS
Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Otim
mizar a infrae
estrutura tecnológica e de comunicação
Fo
ortalecer a im
mplantação do Sistema de
e Biblioteca no IFRS
Re
efazer o siste
ema de admiinistração do
o site e os sittes do IFRS
Pro
omover a utiilização da videoconferên
ncia e da we
eb-conferência
Re
evisar o PDT
TI 2012-2013

Valorres Orçados
s
35.000,00
0
35.000,00
0
4.000,00
0
2.000,00
0
5.000,00
0
2.000,00
0
2.000,00
0
20.000,00
0
463.000,00
0
463.000,00
0
1.000,00
0
3.000,00
0
1.000,00
0
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Pro
omover uma
a maior integração das TII.s dos câmp
pus e da Reittoria
Aq
quisição de computadore
c
s apontadoss no PDTI 20
012-2013
Aq
quisição de softwares
s
apo
ontados no P
PDTI 2012-2013
Co
ontratação da
a capacitaçõ
ões apontada
as no PDTI 2012-2013
2
Im
mplantação da
a Comissão de Segurançça da Informação
Im
mplantação de
e um sistema
a para acom
mpanhamendo do Planeja
amento
Gestão
o do Conhec
cimento
Prom
mover a sisttematização
o dos dados e a disponiibilização de
e informaçõ
ões
estratégicas
Ela
aborar de ma
ateriais gráfic
cos de divulg
gação institu
ucional
Co
olaborar com
m os dados de
d Indicadore
es Acadêmic
cos p/ subsidiar Relatórioo
de Gesttão
Orrganizar e realizar capacitação aos co
olegas envolvidos na que
estão de
regulação e avaliaçã
ão da Educa
ação Superio
or
Total G
Geral

1.000,00
0
146.000,00
0
305.000,00
0
6.000,00
0
498.000,00
0

3.2.2. C
Câmpus Be
ento Gonç
çalves
Áreas
s / Objetivos
s / Ações
Planejjamento Esttratégico
Dessenvolver a instituição
i
es
strategicame
ente
L
Levantar os dados
d
necessários para o PDI do IFR
RS
A
Acompanham
mento de Açã
ão 2013
E
Elaborar o Plano de Ação
o 2014
Tecno
ologia da In
nformação e Comunicaç
ção
Otim
mizar a infraestrutura tec
cnológica e d
de comunicação
C
Compra de computadores
s para os Pro
ofessores (n
notebooks ou
u desktops)
C
Compra de Im
mpressoras
E
Equipamento
os DDI - DTI
E
Equipamento
os Direção de
e Ensino (Mo
ouse, teclado
os, audios pa
ara salas de
aula, miccrofone e fon
ne de ouvido
os e scanner))
L
Leitor de Cód
digo de Barra
as para Dire
etoria de Ens
sino
S
Software Dire
eção de Adm
ministração
A
Aquisição de licenças de software anttivirus para todo
t
o parque
computa
acional
To
otal Geral

Valores
s Orçados
282.140,00
282.140,00
115.540,00
11.200,00
29.400,00
27.000,00
14.000,00
25.000,00
60.000,00
282.140,00

Obs.: Allterado pela Resolução do
d Conselho Superior do IFRS n.o 071 de 28 de ssetembro de 2012.

3.2.3. C
Câmpus Canoas
Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Le
evantar os da
ados necessá
ários para o PDI do IFRS
S
Pro
omover articculação entre
e as diretoria
as e coordena
adorias no câmpus Canooas
e na Re
eitoria
Accompanhar a implementa
ação e o cum
mprimento da
as ações plan
nejadas
Orrganizar sala
a e adquirir equipamentoss para COPE
ERSE
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,

Valore
es Orçados
6.000,00
0
6.000,00
0
6.000,00
0
-
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propon
ndo a sua no
ormatização
o
Re
ealizar um levantamento dos fluxos d
de trabalho do Câmpus
Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Otim
mizar a infrae
estrutura tecnológica e de comunicação
Re
ealizar cabea
amento estru
uturado do C
CPD
Ela
aborar projetto de rede Wireless.
W
Au
umentar capa
acidade de memória
m
dos servidores R710
R
Im
mplantar siste
ema de cham
mados técnico
os.
Total G
Geral

26.000,00
0
26.000,00
0
10.000,00
0
6.000,00
0
10.000,00
0
32.000,00
0

3.2.4. C
Câmpus Caxias do Sul
S
Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Le
evantar os da
ados necessá
ários para el aboração do
o PDI do IFRS e do Câmppus
Caxias do Sul.
Pro
omover a divvulgação do Câmpus Ca xias do Sul
Pro
omover interração e parcerias com em
mpresas da região bem como
c
sindicaato
dos trab
balhadores e sindicatos patronais
p
eo
orgãos públic
cos visando parcerias
p
em
m
projetoss, patrocínioss e apoio tec
cnológico mú
útuo.
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,
propon
ndo a sua no
ormatização
o
Re
ealizar um levantamento dos fluxos d
de trabalho do Câmpus
Co
onvocações da
d Reitoria para reuniõe
es de trabalho.
Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Otim
mizar a infrae
estrutura tecnológica e de comunicação
Accompanhame
ento das obra
as e instalaçções de equipamentos diversos no
Câmpuss Fátima.
No
ova Central de
d Suporte de TI econsollidação da re
ede wireless - N37
Co
onsolidação do
d Datacente
er - N38
Co
onsolidação de
d Rede Lóg
gica - N39
Total G
Geral

Valore
es Orçados
5.000,00
5.000,00
5.000,00

12.925,20
12.925,20
12.925,20
129.750,00
129.750,00
22.250,00
42.500,00
65.000,00
147.675,20

3.2.5. C
Câmpus Errechim
Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Le
evantar os da
aos necessárrios para o P
PDI do IFRS
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,
propon
ndo a sua no
ormatização
o
Re
ealizar um levantamento dos fluxos d
de trabalho do Câmpus
Total G
Geral

Valore
es Orçados
10.000,00
0
10.000,00
0
10.000,00
0
20.000,00
0
20.000,00
0
20.000,00
0
30.000,00
0
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3.2.6. C
Câmpus Fa
arroupilha
Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Re
ealizar pesqu
uisa de merc
cado para bu scar a explo
oração de nov
vas
possibilidades e a fu
undamentaçã
ão para aberrtura de novo
os cursos
Esstudar e implementar estrratégias de m
melhoria da comunicação
c
o intersetoriaal
Pro
omover as ações
a
do Plano de Ação
Accompanhar o aprimorame
ento dos labo
oratórios de informática do
d Campus
Ap
primorar e ap
pmpliar rede interna do C
Campus estabelecendo níveis
adequados de segu
urança.
Co
om base na pesquisa
p
de mercado esttabelecer pro
opostas de Grupos
G
de
Trabalh
ho para novo
os cursos ide
entificados
Im
mplementar e monitorar a aplicação do
o PDTI
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Gestão
o do Conhec
cimento
Total G
Geral

Valores Orçados
368.000,00
368.000,00
368.000,00
368.000,00

3.2.7. C
Câmpus Fe
eliz
Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Accompanhar processo
p
de divulgação
d
d
do Campus na
n mídia loca
al no que se
refere a comunicaçã
ão institucion
nal e processso seletivo.
Pro
omover doiss eventos institucionais pa
ara divulgaçã
ão do Campus Feliz juntoo a
comunid
dade local.
Pro
omover a pa
articipação, de
d servidoress e alunos, em eventos científicos,
inclusive com a apre
esentação de
e trabalhos.
Re
ealizar convê
ênios com ins
stituições pú
úblicas e privadas para attividades de
ensino, pesquisa e extensão.
e
Im
mplantar a Inccubadora Em
mpresarial em
m convênio com
c
demais órgãos
ó
(prefeitu
ura)
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,
propon
ndo a sua no
ormatização
o
Re
ealizar um levantamento dos fluxos d
de trabalho do Câmpus
No
ormatizar os processos in
nstitucionais internos e externos.
Re
egulamentar atividades escolares.
e
Re
egulamentar setores do Campus
C
atra
avés de norm
matizações e fluxo de
processso.
Ela
aborar crono
ograma de av
valiação e accompanhame
ento do Plan
no de Ação
2013.
Im
mplantar meto
odologia para
a transforma
ar a pesquisa
a de demandas em um
processso contínuo e regular.
Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Otim
mizar a infrae
estrutura tecnológica e de comunicação
Ela
aborar Materrial de Divulg
gação (folderr, panfletos, banner, pasttas, pin, etc) de

Valore
es Orçados
22.500,00
22.500,00
4.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
10.500,00
3.100,00
3.100,00
300,00
500,00
300,00
2.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
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cada cu
urso do Campus e dos Prrocessos Se letivos anualmente.
Gestão
o do Conhec
cimento
Prom
mover a sisttematização
o dos dados e a disponiibilização de
e informaçõ
ões
estratégicas
Accompanhar o processo de
e avaliação d
da instituição
o junto a SPA
A.
Accompanhar a implantação
o do regimen
nto do Camp
pus.
Im
mplantar meto
odologia de acompanham
a
mento sistem
mático do Plano de Ação
2013.
Total G
Geral

300,00
300,00
300,00
50.900,00

3.2.8. C
Câmpus Ib
birubá
Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Pro
omover discussões para a criação de
e um Plano Diretor
D
para o Campus
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,
propon
ndo a sua no
ormatização
o
Pro
omover açõe
es junto as áreas
á
Instituccionais do ca
ampus para criação
c
de
normas e procedime
entos para os
o diversos se
etores do ca
ampus
Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Otim
mizar a infrae
estrutura tecnológica e de comunicação
Re
ealizar açõess e estudos com
c
o intuito
o de implanta
ar modelo de funcionameento
da TI no
o campus
Pro
omover açõe
es e estudos
s para a efeti va consolida
ação da área
a de TI do
campuss
Artticular açõess junto a adm
ministração p
para realizar investimento
os na área dee TI
do campus
Pro
omover o re--planejamento da infraesstrutura de co
omunicação do campus
(telefonia e rede lóg
gica)
Gestão
o do Conhec
cimento
Prom
mover a sisttematização
o dos dados e a disponiibilização de
e informaçõ
ões
estratégicas
Pro
omover açõe
es junto as áreas
á
Instituccionais do ca
ampus para melhorias
m
doo
fluxo de
e trabalho e disponibilizaç
d
ção de inform
mações
Total G
Geral

Valore
es Orçados
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.200,00
1.200,00
200,00
200,00
600,00
200,00
500,00
500,00
500,00
5.200,00

3.2.9. C
Câmpus Osório
Áreas / Objetivos / Ações
Gestão
o do Conhec
cimento
Impla
antação do e-ticket no DT
TI
Planeja
amento Estrratégico
Coord
denar a elab
boração do Plano
P
de Ação
o
Desenvolver meto
odologia para
a prospecçã
ão e justificativa de novos
s cursos
Prom
mover melhorria contínua dos
d processo
os
Prom
mover metodo
ologia de aco
ompanhamen
nto e comunicação das metas
m
e
indicado
ores do campus
Proced
dimentos, No
ormas e Reg
gulação

Valorres Orçados
s
1.000,00
0
1.000,00
0
-
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Desenvolver ferra
amentas de apoio
a
aos de
epartamentos
s administrattivos e de ennsino
do Cam
mpus (Processsos, compra
as, reservas, formulários)).
Documentação do
os processos
s internos e ffluxos de tra
abalho, utiliza
ando
docume
entos, sistem
mas e manua
ais, entre outrros.
Imple
ementar a reg
gulamentaçã
ão do uso de
e equipamenttos e recurso
os de tecnoloogia
de inforrmação e com
municação no
n Campus.
Tecnolo
ogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Acom
mpanhar proccesso de elaboração do P
PDTI/DTI
Acom
mpanhar proje
eto de ingres
sso do Camp
pus na RNP((DTI 2012/20
013)
Elabo
orar projetos e estruturar o setor de a
audiovisuais do Campus, com
equipam
mentos multimídias e de som em sala
as e auditório
os
Estruturar o depa
artamento de tecnologia d
de informaçã
ão (CPD) parra melhor
atenderr as necessid
dades administrativas e p
pedagógicas
s do campus.
Estruturar sala pa
ara videoconferência do C
Campus
Viabillizar o acessso à internet para a comu
unidade acad
dêmica em áreas do
Campuss.
Total G
Geral

219.440,00
0
25.000,00
0
194.440,00
0
220.440,00
0

3.2.10. Câmpus Porto
P
Alegre
Áreas / Objetivos / Ações
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,
propon
ndo a sua no
ormatização
o
Co
ontratação de
e Serviços de Internet (R
RNP) e backb
bone
Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Otim
mizar a infrae
estrutura tecnológica e de comunicação
Aq
quisição de computadore
c
s e equipam
mentos Switch
h
Ma
ateriais de Consumo (cab
bos, conecto
ores, licenças
s etc)
Total G
Geral

Valorres Orçados
s
70.000,00
0
70.000,00
0
70.000,00
0
30.000,00
0
30.000,00
0
8.200,00
0
21.800,00
0
100.000,00
0

3.2.11. Câmpus Restinga
R
Áreas / Objetivos / Ações
Valore
es Orçados
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Accompanhame
ento do Plano de Ação 20
013, conside
erando a con
nsolidação
orçamentária anual (Previsto x Realizado),
R
a ser repassa
ada trimestra
almente
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,
propon
ndo a sua no
ormatização
o
Crriar e implem
mentar uma metodologia
m
d
de gerenciam
mento de pro
ojetos que poossa
ser utilizzada nos principais proje
etos do Camp
pus
Gestão
o do Conhec
cimento
Prom
mover a sisttematização
o dos dados e a disponiibilização de
e informaçõ
ões
estratégicas
Orrganizar e dissponibilizar as
a informaçõ
ões do Camp
pus referente
es às metas
estipula
adas pelo ME
EC, bem com
mo ao alcancce dos objetiv
vos estratégicos
-
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Ap
poiar a Pró-re
eitoria de De
esenvolvimen
nto Institucional através da
d participaçção
no Com
mite
Total G
Geral

-

R Grande
e
3.2.12. Câmpus Rio

Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Aq
quisição de Licenças
L
de Softwares
S
Ad
dministrativo
os e Acadêmicos
De
esenvolvimen
nto de Sistem
mas de Inter net e Intrane
et para o Câm
mpus Rio
Grande
Pa
articipação da
a equipe de TI em Curso
os e Eventos
s
Co
onsolidação e ampliação de acordos de cooperaç
ção com outrras instituiçõees
Pa
articipação em reuniões de
d comitês, ccomissões e conselhos do
d IFRS
Proced
dimentos, Normas
N
e Re
egulação
Aprimorar a estruturação dos
d fluxos d e trabalho e procedime
entos,
propon
ndo a sua no
ormatização
o
Esstruturação da
d equipe de Desenvolvim
mentos Instittucional
Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Otim
mizar a infrae
estrutura tecnológica e de comunicação
Re
eaparelhame
ento de setorres administrrativos do câ
âmpus
Aq
quisição de Dispositivos
D
Wifi
W
Ma
aterial de Re
eposição para
a manutençã
ão da estrutu
ura de TI
Su
uporte HelpD
Desk e Manue
entção de Eq
quipamentos
s de Informáttica e Ativos
de Rede
e
Gestão
o do Conhec
cimento
Prom
mover a sisttematização
o dos dados e a disponiibilização de
e informaçõ
ões
estratégicas
Ap
primoramento
o o sistema de
d dados e i ndicadores institucionais
s
Total G
Geral

Valore
es Orçados
112.240,00
112.240,00
40.740,00
16.000,00
55.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
139.616,00
139.616,00
110.000,00
12.000,00
17.616,00
255.356,00

3.2.14. Câmpus Sertão
S
Áreas / Objetivos / Ações
Planeja
amento Estratégico
Dese
envolver a instituição estrategicam
e
mente
Aq
quisição de equipamento
e
s de filmage
em e áudio (c
cameras, luze
es, tripés,
microfones, etc...)
Ela
aboração de
e um video institucional
De
efinição e pro
odução de id
dentidade vissual para os produtos agrroindustriais do
campuss
Co
onsolidação da
d imagem da
d instituição
o por meio da
a difusão de projetos e
ações d
do campus através de vis
sitas a institu
uições públicas e privadas
Crriação de cad
dastro de auttores (fontess) de projetos
s do campus
s em conjuntoo
com a p
pesquisa
Via
abilização de
e um plano diretor
d
Ela
aboração do
o PDI e PPI do
d Campus

Valore
es Orçados
105.000,00
0
105.000,00
0
35.000,00
0
5.000,00
0
5.000,00
0
10.000,00
0
50.000,00
0
-
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Tecnollogia da Info
ormação e Comunicaçã
C
ão
Otim
mizar a infrae
estrutura tecnológica e de comunicação
Su
ubstituição do
os computad
dores do labo
oratorio de in
nformática 2
Su
ubstituição do
os computad
dores dos se tores de produção agrop
pecuária e
demais setores exte
ernos
Im
mplantação de
e ambiente virtual
v
para u
uso dos aluno
os na área 2
Insstalação de cabeamento
c
óptico no se
etor de produ
ução de bene
eficiamento dde
sementes e fábrica de ração
Aq
quisição de servidor
s
de arquivos e intternet para o link usado pelos
p
alunos
Insstalação de cabeamento
c
de fibra óptiica no setor de
d agroindús
stria
Insstalação de cabeamento
c
de fibra óptiica no ginasio de esporte
es
Insstalação de cabeamento
c
de fibra óptiica no CACI
Insstalação de fibra
f
óptica no
n Segunto te
empo
Re
eestruturação
o da rede lóg
gica e elétricca do prédio administrativ
a
vo
Insstalação de infraestrutura
a lógica no p
prédio administrativo novo
o
Total G
Geral

482.000,00
0
482.000,00
0
90.000,00
0
50.000,00
0
5.000,00
0
5.000,00
0
20.000,00
0
3.000,00
0
3.000,00
0
3.000,00
0
3.000,00
0
200.000,00
0
100.000,00
0
587.000,00
0

3..3. Ensino
o
A área de Ensino é responsávvel por plan
nejar, dese
envolver, cooordenar, fomentar
f
e
acompa
anhar as atividades de
d ensino, articuladas
s à pesquis
sa e à exttensão. Dentre outrass
atividad
des, atua no
n planejam
mento e n a definição
o das priorridades na área de ensino, na
a
definiçã
ão de vaga
as, na sup
pervisão do
os processo
os seletivos para inggresso de alunos, na
a
impleme
entação das políticas e diretrizes voltadas à oferta em todos
t
os nívveis e moda
alidades de
e
ensino e na garan
ntia de identidade cu rricular no IFRS. Além
m disso, p romove e incentiva a
avaliaçã
ão e melhoria do proje
eto pedagóg
gico instituc
cional (PPI)) e atua na definição de
d políticass
de assisstência estu
udantil para
a o IFRS. Ass ações pla
anejadas pe
ela reitoria e pelos Câm
mpus, neste
e
item, esstão apresentadas nas tabelas a sseguir.

3.3.1. R
Reitoria – Pró-Reitori
P
ia de Ensin
no
Áreas / Objetivos / Ações
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Avvaliar e acom
mpanhar proje
etos pedagó
ógicos de currsos superiorres dos Cam
mpus
do IFRS
S
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Fa
azer calendárrio de reuniõ
ões, program
mar e convoca
ar as reuniõe
es conforme
Regime
ento do Comitê
Fin
nalização da
a Organização Didática do
o IFRS
Avvaliar e acom
mpanhar proje
etos pedagó
ógicos de currsos técnicos
s dos Campuus
do IFRS
S
Crriar, acompan
nhar grupos de trabalho conforme as
s demandas Institucionaiss do
Ensino do IFRS e encaminhar sua
s produção
o conforme normativas
n
Da
ar apoio logísstico às açõe
es do NUDEP
PE
Crriar, propor e aplicar mec
canismos e in
nstrumentos de acompan
nhamento e
avaliaçã
ão da qualida
ade do ensin
no no âmbito
o do IFRS
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l

Valore
es Orçados
-
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Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Pro
ogramar eve
ento visando a Formação
o Continuada
a dos docentes do IFRS
juntame
ente com o NUDEPE
N
Da
ar encaminha
amento às de
emandas su rgidas no GT
T Bibliotecas
s do IFRS.
Accompanhar ju
unto da PRO
OAD a execuçção do orçam
menta previs
sto para
Assistên
ncia Estudan
ntil
Accompanhar os
o colegiados
s que atuam junto à PRO
OEN: Assistência Estudanntil,
Registro
os Escolaress, Bibliotecas
s, COEN, EA
AD
Articullação Pedag
gógica
Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Inccentivar, med
diante a form
mação de Gru
upos de Trab
balho especííficos, a uniddade
curricula
ar de cursoss afins no âm
mbito do IFRS
S
Op
peracionaliza
ar os objetivo
os estratégiccos que dema
andam deslo
ocamentos d e
servidorres
Total G
Geral

30.000,00
0
30.000,00
0
30.000,00
0
30.000,00
0

3.3.2. C
Câmpus Be
ento Gonç
çalves
Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia
Esstudar a ofertta de termina
alidades e nííveis de curs
sos em EaD.
Ma
anter em funcionamento as turmas exxistentes na modalidade em EaD
Fo
omentar Prog
grama de ass
sistência esttudantil em EaD
E
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Am
mpliar as açõ
ões de assisttência estuda
antil.
Am
mpliar recursso para aquis
sição de livro
os.
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Ma
anter os curssos técnicos e parcerias ffora da sede
e.
Pro
omover a disscussão sobre ações afirrmativas.
Ma
anter estratégias que min
nizem a evassão.
Pro
omover atividades de en
nsino com diá
árias naciona
ais
Pro
omover atividades de en
nsino com diá
árias internac
cionais.
Pro
oporcionar o aprendizado ao aluno a
através de vis
sitas técnicas.
Fo
omentar Prog
grama de ass
sistencia esttudantil DAE e Proeja.
Pro
omover atividdades de ensino
e
atravé
és de fornecimento de pa
assagens.
Pro
omover atividdades de ensino
e
atravé
és de aulas práticas
p
na estação
experim
mental.
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Ap
poiar ações de
d consolidaç
ção do NAPN
NE e NEABI.
Re
evisar e amp
pliar as Bases
s dos Periód
dicos CAPES
S existentes no
n campus a
partir da
a discussão com a comunidade esco
olar.
Pro
omover atividades esporrtivas, cultura
ais e de lazer para estudantes e
servidorres.
Ap
poiar atividad
des de integrração entre e
ensino, pesquisa e extensão.
Articullação Pedag
gógica

Valore
es Orçados

115.628,00
1
115.628,00
1
‐
81.860,00
33.768,00
140.000,00
1
140.000,00
1
‐
140.000,00
1
925.646,00
9
925.646,00
9
‐
10.000,00
‐
100.000,00
1
10.000,00
132.000,00
1
583.646,00
5
25.000,00
65.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
‐
‐
‐
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Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Pro
omover a disscussão sobre formas de
e acesso ao Ensino Médio/Técnico e
Superio
or.
Im
mplantar curso
os de Pós-G
Graduação.
Ma
anter a oferta
a do quantita
ativo de vaga
as atuais.
Esstudar a ofertta de termina
alidades de ccursos PROE
EJA e Subse
equente.
Total G
Geral

‐
‐
‐
‐
‐
1.211.274,00
1
0

Obs.: Allterado pela Resolução do
d Conselho Superior do IFRS n.o 071 de 28 de ssetembro de 2012.

3.3.3. C
Câmpus Canoas
Áreas / Objetivos / Ações
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Im
mplantação de
e Laboratório
os de Autom
mação em parceria com a REFAP
Ab
bertura de no
ovo curso de Licenciatura
a em Matemá
ática
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Insstalação Física (Lógica e Elétrica) do
os Laboratórios
Im
mplantação de
e laboratório
os específicoss para os cursos
Pro
omover a aq
quisição de livros de toda
as as áreas do
d conhecime
ento
(prioriza
ando as vinculadas à bibliografia bássica de todos
s os cursos)
Ga
arantir ingressso de novas
s turmas (Inte
egrados, PR
ROEJA, Supe
erior
Automa
ação, Superio
or Logística, Superior de Análise e Desenvolvime
ento de
Sistema
as)
Ma
anter as turm
mas existente
es (Integrado
os, PROEJA, Superior Automação,
A
Superio
or Logística, Superior
S
de Análise e De
esenvolvimento de Sistem
mas,
Subseq
quente Eletrô
ônica e Subse
equente Info
ormática)
Ab
bertura de no
ovo curso Integrado em E
Eletrônica
Offerecer oficin
nas de nivelamento princiipalmente na
a área de ma
atemática
Co
oordenar pro
ograma de ac
colhimento a os alunos na
as primeiras semanas,
apresen
ntando os cu
ursos e a insttituição
Ad
dotar estratég
gias de preenchimento d
de vagas ocio
osas
Re
ealizar avalia
ação dos curs
sos do camp
pus em conju
unto com a SPA
S
Pro
ocesso Seletivo: organiz
zação, divulg ação
Re
ealização de Semanas Acadêmicas d
dos Cursos
Aq
quisição de Software
S
para
a os laborató
órios: MATLA
AB, CAD/CA
AN, windows
2008 Se
erver, Arena (Logística) e SW para e
elaboração dos
d horários dos cursos
Aq
quisição do sistema
s
de Biblioteca
Pro
omoção de grupos
g
de es
studo que inttegrem as div
versas áreas
s dos cursoss
do Cam
mpus (Ex. Ro
obótica)
Pro
omover Said
das Técnicas
s e Culturais
Ela
aboração e confecção
c
de
e materiais: m
manual para aluno, divulgação dos
cursos, divulgação de
d eventos e atividades d
dos cursos.
Offerecer pelo menos
m
10 bo
olsas de mon
nitorias, vinculadas ao En
nsino por, peelo
menos, 9 meses
Inccentivar as ações
a
do NAP
PNE e do NE
EABI
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Co
onceder bene
efícios estud
dantis

Valore
es Orçados
473.746,00
0
473.746,00
0
266.746,00
0
26.000,00
0

-

50.000,00
0
5.000,00
0
30.000,00
0
10.000,00
0
15.000,00
0
26.000,00
0
10.000,00
0
35.000,00
0
354.564,00
0
354.564,00
0
168.694,00
0
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Fo
ornecer Alime
entação para
a os alunos d
do Ensino Mé
édio
Ela
aborar relató
ório mapeand
do os educan
ndos em situ
uação de pos
ssível evasãoo,
acompa
anhando sua
a presença e evolução no
o curso
Ad
dotar estratég
gias para aco
ompanhame
ento de egres
ssos
Articullação Pedag
gógica
Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Ela
aborar curso
o de formação pedagógicca
Ma
anter encontros de Formação Contin uada para Docentes
D
Pro
opiciar momentos de cap
pacitação de
e servidores, conforme de
emanda diárias
Pro
opiciar momentos de cap
pacitação de
e servidores, conforme de
emanda viagenss
Total G
Geral

185.870,00
0
16.000,00
0
16.000,00
0
10.000,00
0
6.000,00
0
844.310,00
0

3.3.4. C
Câmpus Caxias do Sul
S
Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia
Pa
articipar da im
mplantação do
d Ensino a Distância no
o IFRS
Crriação do NE
EAD – Núcleo
o de Educaçã
ão a Distânc
cia Câmpus Caxias
C
do Suul.
Equiparr laboratório de EAD.
Crriação do Regimento Inte
erno do NEAD
D Câmpus Caxias
C
do Sul
Pro
omoção de curso
c
para se
ervidores so
obre o uso ed
ducacional da
a Plataformaa
Moodle
Pro
omoção de cursos
c
de ex
xtensão na M
Modalidade a Distância 04
4 cursos, 02 por
semestrre
Co
ontato com a Universidad
de Aberta do
o Brasil (UAB
B) e Programa E-TEc parra
oferecim
mento de currsos
Re
ealizar Capaccitação para oferta de cu
ursos (UAB)
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Ab
bertura de no
ovo Curso Su
uperior na árrea de Gestã
ão e/ou Licen
nciatura
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Re
ealizar Conse
elho de Clas
sse dos Curssos Técnicos Integrados, sendo um aao
final de cada trimestre, num tota
al de 3 por an
no.
Offerecer progrramas de Re
ecuperação P
Paralela de Conteúdos
C
pa
ara todas ass
disciplin
nas ofertadass
Inccentivar e op
portunizar a prática
p
de mo
onitoria de disciplinas e grupos
g
de
estudoss
Accompanhar e oportunizar diferentes m
momentos de
e recuperaçã
ão de
aprendizagem
Pro
omover sem
manas acadêm
micas para o
os cursos superiores.
Ma
apear os edu
ucandos em situação de possível eva
asão
Acconselhar os alunos prestes a solicita
ar trancamen
nto
Pro
opor program
mas de assis
stência ao ed
ducando
Pro
omover proccesso seletivo para os Cu
ursos Técnic
cos Integrado
o ao Ensino
Médio já
á implantado
os (Técnico em
e Plásticoss, Técnico em
m Química e Técnico em
Fabricação Mecânicca)

Valore
es Orçados
16.452,00
0
16.452,00
0
16.452,00
0
34.985,90
0
34.985,90
0
784,70
0
-

-
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Pro
omover proccesso seletivo para o Currso Técnico em
e Administtração Integrrado
ao Ensino Médio na
a Modalidade
e de Educaçã
ão de Jovens
s e Adultos
Pro
omover proccesso seletivo para Curso
os Superiore
es já implanta
ados
(Tecnologia em Pro
ocessos Meta
alúrgicos com
m 2 ingresso
os anuais e Licenciatura eem
Matemá
ática com 1 ingresso anu
ual)
Pro
omover proccesso seletivo para o Currso Superior de Licenciattura para a
Educaçção Profission
nal
Re
ealizar 2 visittas técnicas com cada tu
urma de curso Técnico de
e Nível Médioo,
totalizan
ndo 18 visita
as.
Re
ealizar 1 visittas técnicas por semestre
e com cada turma de currso Superior,,
totalizan
ndo 36 visita
as.
Pro
over os servviços de trans
sporte para sservidores e alunos para atividades
extra-câ
âmpus
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Fa
azer o levanta
amento de acervo
a
bibliog
gráfico neces
ssário para aquisição
a
Re
ealizar avalia
ações consta
antes sobre o desenvolvim
mento do pro
ocesso de
ensino e aprendizag
gem dos alun
nos.
Via
abilizar a parrticipação de
e alunos nas olimpíadas das
d áreas de
e conhecimeento
(Física, Química, Matemática, Português,
P
ettc).
Pro
omover a forrmação Conttinuada dos Professores dos Cursos Técnicos
Integrad
dos, através da vinda de um palestra
ante por semestre num to
otal de 2 no aano.
Pro
omover a forrmação Conttinuada dos Professores do PROEJA
A, através daa
vinda de
e um palestrrante.
Pro
omover a Ma
anutenção de softwares educacionais
Articullação Pedag
gógica
Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Accompanhar e aperfeiçoar o currículo e o processo
o de ensino e aprendizaggem
Co
onvocações (Reuniões
(
de
e Comitê de Ensino e ou
utros setores ligados à
Direção
o de ensino).
Total G
Geral

-

2.100,60
0
2.100,60
0
30.000,00
0
116.345,20
0
116.345,20
0
105.000,00
0
672,60
0
672,60
0
10.000,00
0
1.310,00
0
1.310,00
0
1.310,00
0
169.093,10
0

Câmpus Errechim
3.3.5. C
Áreas / Objetivos / Ações
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Ela
aborar PPC dos novos Cursos
C
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Ela
aborar PPC dos novos Cursos
C
Ad
dequação e manutenção
m
do Acervo B
Bibliográfico
Ho
oras de Manu
utenção labo
oratório Mecâ
ânica
Ho
oras de Manu
utenção labo
oratórios Vesstuário e Alim
mentos
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Co
ontratação de
e Transporte
e para Viagen
ns Técnicas dos cursos de
d Alimentoss,
Vestuárrio, Gestão e Mecânica
Insstalação de Equipamento
E
o Antifurto pa
ara a Bibliote
eca
Dissponibilizaçã
ão de diárias para funcion
namento dos
s Setores de Ensino

Valore
es Orçados
10.000,00
10.000,00
10.000,00
86.000,00
86.000,00
10.000,00
60.000,00
8.000,00
8.000,00
490.780,00
490.780,00
68.780,00
60.000,00
11.000,00
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Dissponibilizaçã
ão de Bolsas
s aos estudan
ntes, por inte
ermédio de Editais
E
do Seetor
de Auxxilio ao Educa
ando
Aq
quisição de Materiais
M
de consumo
c
pa ra funcionam
mento dos de
epartamentoss de
Vestuárrio, Alimentos, Mecânica e Gestão
Pa
assagens Aéreas para tra
anslado à cu
ursos
Total G
Geral

254.000,00
90.000,00
7.000,00
586.780,00

Câmpus Fa
arroupilha
3.3.6. C
Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia
Ca
apacitar todo
os os novos docentes
d
ed
discentes parra o uso do Moodle
M
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Esstudar a viabilidade de offerta do Cursso de Pós-Grraduação Lato Sensu em
m
Docênccia do Ensino
o fundamenta
al
Pre
eparar e soliicitar o recon
nhecimento d
dos cursos superiores
Im
mplantação e consolidação de novos ccursos superriores
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Im
mplementar as mudanças dos PPC´s cconforme es
studos do ano
o anterior
Am
mpliar a dispo
onibilidade de
d recursos ttécnicos e materiais para
a a criação dee
alternattivas e estrattégias de ens
sino (desenvvolver materiais próprios, aulas, vídeoos e
técnicass que podem
m ser colocad
das à dispos ição como apoio ao proc
cesso ensinooaprendizagem)
Pro
opor e imple
ementar açõe
es para minim
mizar a evas
são
Im
mplementar os serviços de
e supervisão
o pedagógica
a
Ma
anter o sistem
ma de arquiv
vamento físicco da docum
mentação perrene
Re
ealizar estudo semestral entre os doccentes
para ide
entificar nece
essidades do
o acervo da
Biblioteca
Accompanhar a permanência discente p
para diminuirr a evasão
Aq
quisição de bibliografia
b
co
onforme dem
mandas levan
ntadas
Articullação Pedag
gógica
Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Co
onsolidar o NAPNE
N
Im
mplementar cu
ursos de metodologia da
a pesquisa e criar uma co
omissão
perman
nente para o tema
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Offertar cursos FIC destinad
dos aos proffessores das
s redes públic
cas municipaal e
estadua
al
Ma
anter a assite
encia ao edu
ucando em ssituação de vulnerabilidad
v
de
Total G
Geral

Valore
es Orçados
78.318,00
78.318,00
-

-

78.318,00
230.537,00
230.537,00
230.537,00
308.855,00
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3.3.7. C
Câmpus Fe
eliz
Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia
Im
mplementação
o do EAD
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Pla
anejar, desenvolver, divu
ulgar, coorde
enar, supervisionar, orien
ntar e avaliar a
execuçã
ão das políticcas, projetos
s, ações de e
ensino básico
o e superior aprovados
pelo Co
onselho de Câmpus
C
ou Conselho
C
Sup
perior, em co
onsonância com
c
as
diretrize
es do IFRS.
Pla
anejar um ca
alendário de atividades d
de formação pedagógica (palestras,
oficinass, minicursoss, etc)
Esstender horárrio de funcionamento de biblioteca ao
os três turnos com a
expansã
ão do quadro
o de pessoal
Esstudar a viabilidade de utilização de u
um único sisttema acadêm
mico: SIA ou
Qualida
ata
Pa
articipar de re
euniões e ev
ventos do IFR
RS, com o au
uxílio de diárrias
Articullação Pedag
gógica
Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Im
mplementar Processos
P
Se
eletivos Disce
ente
Ela
aborar PPCss de cursos le
evantados p
pela pesquisa
a de demand
da.
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Im
mplementar política de Dirreitos e Deve
eres dos Alunos - Regime disciplinar
Accompanhar os
o aspectos formativos
f
do
os alunos (po
ontualidade, assiduidadee,
comprometimento, sociabilidade
s
e,...)
Pro
omover sem
minários acerc
ca de política
as de inclusã
ão e acessibilidade de
pessoass portadorass de necessid
dades especciais
Pro
omover sem
minários acerc
ca de política
as de inclusã
ão, da cultura
a e história dde
Afrobrassileiros e Ind
dígenas
Da
ar assistência
a ao educando com vuln erabilidade economica
e
Accompanhar o rendimento escolar doss educantos e informar os
responssáveis, quando for o caso
o, por meio d
de reuniões
Accompanhar o desempenh
ho psicológicco dos alunos
s
Accompanhar as
a atitudes co
omportamen tais dos alun
nos
Accompanhar e implementa
ar a acessibliidade de pes
ssoas portadoras de
necessiidades especciais ao Câm
mpus Feliz
De
esenvolver apostilas e ma
aterial didáticco para alun
nos
Total G
Geral

Valore
es Orçados
7.000,00
0
7.000,00
0
7.000,00
0
10.000,00
0
10.000,00
0

10.000,00
0
88.744,00
0
88.744,00
0
80.744,00
0
3.000,00
0
5.000,00
0
105.744,00
0

3.3.8. C
Câmpus Ib
birubá

Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia

Valore
es Orçados
800,00
0
800,00
0
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Co
onsolidar a EAD
E
no Cam
mpus
Pro
omover Ativiidades de Ca
apacitação e
em EAD
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Re
ealizar o proccesso seletiv
vo para o currso Tecnólog
go em Produção de Grãoos
Re
ealizar levanttamento de demanda
d
pa
ara curso Tec
cnólogo em Informática
Re
ealizar o proccesso seletiv
vo para o currso Tecnólog
go em Inform
mática
Re
ealizar proce
esso seletivo para a Licen
nciatura em Matemática
M
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Pro
omover meto
odologias de
e assistência ao educand
do (através de serviço dee
orientaçção educacio
onal)
Re
ealizar a supervisão peda
agógica dos cursos
Le
evantamento para implantação de novvos laboratórios de ensin
no
Pro
omover Assiistencia finan
nceira ao Ed ucando
Re
ealizar proce
esso seletivo para o curso
o de Técnico
o em Informá
ática, Técnicoo
em Meccânica e Téccnico em Agropecuária, n
na modalidad
de Integrado
Re
ealizar proce
esso seletivo para os curssos de Técniico em Mecâ
ânica e
Técnico
o em Eletroté
écnica, na mo
odalidade su
ubsequente
Ma
apear os edu
ucandos em situação de possível eva
asão
Crriar e revisar projetos de cursos e su bmeter para
a aprovação do
d Conselhoo
de Cam
mpus e posterior aprovaçã
ão pelo Conssup
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Pro
omover curssos de Forma
ação Inicial e Continuada
a
Total G
Geral

300,00
0
500,00
0
3.500,00
0
3.500,00
0
1.000,00
0
500,00
0
1.000,00
0
1.000,00
0
402.302,00
0
402.302,00
0
300,00
0
300,00
0
1.000,00
0
398.102,00
0
1.000,00
0
1.000,00
0
300,00
0
300,00
0
1.000,00
0
1.000,00
0
1.000,00
0
407.602,00
0

3.3.9. C
Câmpus Osório
Áreas / Objetivos / Ações
Articula
ação Pedagógica
Integrrar o Program
ma de Forma
ação Pedagó
ógica de Pro
ofessores do IFRS
Prom
mover estratégias para inttegração ent re os estuda
antes
Prom
mover estratégias para tra
ansversalidad
de entre ens
sino, pesquisa e extensãoo
Realizzar estudos e ações visa
ando evitar e
e/ou minimiza
ar a evasão escolar
e
Realizzar processo
os seletivos
Traça
ar estratégiass para o aten
ndimento aoss alunos com
m dificuldade
es de
aprendizagem
Assunttos Estudan
ntis e Projeto
os Especiais
s
Acom
mpanhar os ín
ndices de Efficiência e Efficácia
Apoia
ar as atividad
des do NAPN
NE no campu
us
Apoia
ar as atividad
des do NEAB
BI no campuss
Elabo
orar o calend
dário e as atividades edu
ucacionais a serem desenvolvidas
Estud
dar a viabilida
ade de Integ
grar REDE-ce
ertific
Estud
dar a viabilida
ade de oferta
a de Curso n
no eixo Infrae
estrutura
Estud
dar viabilidad
de e estrutura
ar PROEJA
Formação de um Comitê do Campus
C
para
a propor alternativas de acesso
a
em
ações a
afirmativas
Realizzar estudos orientados e nivelamento
o para todos
s os níveis de
e ensino no
semestrre

Valorres Orçados
s
30.000,00
0
30.000,00
0
-
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Realizzar estudos para novos cursos
c
não ccontemplado
os no plano de
d metas
Viabillizar Grêmio Estudantil
Viabillizar Identificcação Estuda
antil
Educaç
ção a Distân
ncia
Efetivvar curso téccnico subsequente em Gu
uia de Turism
mo na modallidade EAD
Impla
antação núcle
eo de EaD no campus
Integrrar Programa
a E-TEC
Ensino Superior
Efetivvar CST em Análise
A
e De
esenvolvimen
nto de Sistem
mas
Efetivvar curso de licenciatura
Efetivvar nova turm
ma do CST Processos
P
Ge
erenciais
Ensino Técnico e Educação
E
Profissional
P
Atualização do accervo bibliográfico
Efetivvar curso no eixo de prod
dução alimen
nticia
Efetivvar novas turrmas do ensiino médio inttegrado
Efetivvar novas turrmas do ensiino técnico ssubsequente
Estruturar setor da Biblioteca
Estruturar setor de Registros Acadêmicoss
Estud
dar fórmula para
p
preench
himento de va
agas ociosas
s
Prom
mover a articu
ulação pedag
gógica com o
os pais no En
nsino Médio Integrado
Prom
mover cursos de aperfeiço
oamento doccente, e apoiar a participa
ação em
eventoss promovidoss por outras instituições
Prom
mover Seman
na Acadêmica
a por curso
Realizzar estudos e possibilida
ade de impla ntação de La
aboratórios para
p
as
disciplin
nas de Química, Física, Biologia,
B
Mattemática, Ge
estão, Alimen
ntos e
Informá
ática
Realizzar formação
o pedagógica
a para os pro
ofessores pa
ara uma turm
ma.
Realizzar reuniõess revendo as ações do pla
ano de meta
as do ensino
Revissão de PPC, áreas, novos cursos den
ntro dos eixo
os
Total G
Geral

35.500,00
0
21.500,00
0
14.000,00
0
195.370,00
0
100.000,00
0
54.870,00
0
13.500,00
0
12.000,00
0

15.000,00
0
260.870,00
0

3.3.10. Câmpus Porto
P
Alegre
Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia
An
nalisar a viab
bilidade de im
mplantação d
de cursos téc
cnicos e supe
eriores na
modalid
dade à distân
ncia
An
nalisar a viab
bilidade de im
mplementaçã
ão dos progra
amas de tuto
oria nos curssos
técnicoss e superiore
es como mec
canismo de p
prevenção à evasão acad
dêmica
Im
mplementar novos cursos técnicos na modalidade à distância
Articullação Pedag
gógica
Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Pro
omover even
ntos de formação pedagó
ógica dos do
ocentes e se
ervidores
técnico--administrativvos do Câmp
pus
Realizar acomp
panhamento qualitativo d
do trabalho docente por meio
m
de fórunns
de form
mação permanentes: FOR
RDOC (Fórum
m Permanen
nte de Forma
ação Docentee),
FORAS
SC (Fórum de
e Avaliação Semestral
S
de
e Curso), Re
euniões Semestrais de

Valores Orçados
100.000,00
100.000,00
15.000,00

30.000,00
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Turmass do Câmpuss, Reuniões de
d Corrdenad
dores dos Cursos Técnic
cos e
Superio
ores.
An
nalisar e prop
por a criação
o de um Mes trado Profiss
sional de nattureza
intercam
mpi com sede em Porto Alegre
A
Exxecutar o pro
ograma de La
aboratório de
e Apoio Didá
ático (LAD) destinado aoss
alunos ccom dificulda
ades na apre
endizagem d
de disciplinas
s básicas do ensino médiio
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Pla
anejar e implementar currso de especcialização em
m educação profissional
p
nno
Câmpuss
Exxecutar o Pro
ograma de Monitoria
M
Aca
adêmica
Au
uxiliar na exe
ecução do Prrograma de A
Assistência Estudantil
E
(Bolsa
Perman
nência, auxíliio-moradia, auxílio-crech
a
he, auxílio tra
ansporte, aux
xílio-materiall
pedagógico, auxílio--PROEJA)
Co
onsolidar gru
upo de trabalho de egresssos
Co
onsolidar gru
upo de trabalho de evasã
ão
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Fin
nalizar a imp
plementação de um sistem
ma acadêmico moderno e eficiente
Via
abilizar e am
mpliar as poss
sibilidades d e atuação do
d Nucleo de
e Apoio aos
Portado
ores de Nece
essidade Esp
peciais
Fo
omentar a pa
articipação do
os servidoress e alunos em eventos in
nternos e
externos que sejam relevantes para
p
sua form
mação e atua
ação profissional
Co
onsolidar a Comissão
C
de Ensino
Pro
omover atividades de forrmação extra
acurriculares
s e visitas téc
cnicas
Ad
dquirir materiiais bibliográficos
Im
mplementar o Programa Qualitativo
Q
d e Verticaliza
ação do Ensino
Ap
poiar e dar co
ondições parra que as açõ
ões previstas pelo NEAB
BI se
impleme
entem
Total G
Geral

50.000,00
5.000,00
710.000,00
710.000,00
700.000,00

10.000,00
667.000,00
667.000,00
25.000,00
15.000,00
92.000,00
20.000,00
92.000,00
110.000,00
50.000,00
263.000,00
1.47
77.000,00

3.3.11. Câmpus Restinga
R
Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia
Aq
quisição de la
aboratório móvel para rea
alização de cursos
c
FIC fo
ora da sede
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Im
mplantação do
o curso tecnó
ólogo Eletrôn
nica Industria
al
Ma
anutenção do
o curso tecnólogo Análisse e Desenvo
olvimento de Sistemas
Aq
quisição de assinatura
a
an
nual de perió
ódicos especializados, na
a área do currso
de grad
duação e áreas gerais
Im
mplantação do
o Curso Sup
perior de Teccnologia em Gestão
G
Desp
portiva e do
Lazer
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Mo
ontagem de sala de recursos multifun
ncionais - NA
APNE
Esstruturação do
d NEABI
Ma
anutenção e ampliação da
d política de
e Auxílio Permanência (re
ecurso

Valore
es Orçados
16.452,00
0
16.452,00
0
16.452,00
0
20.000,00
0
20.000,00
0
3.000,00
0
17.000,00
0
209.374,00
0
209.374,00
0
13.000,00
0
7.500,00
0
162.874,00
0
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extraorççamentário IFRS)
Re
ealização de processos seletivos
s
Inttegração e ca
apacitação dos
d programa
as de orienta
ação pedagó
ógica e
psicológ
gica, assistência social e assistência ao educando.
Orrganização da
d III Mostra Científica do
o Campus Re
estinga
Ma
anutenção do
o quadro de estagiários d
da Biblioteca
a
Re
ealização da semana aca
adêmica do ccurso
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Aq
quisição de equipamento
e
s laboratório
os curso técn
nico em edific
cações
Aq
quisição de equipamento
e
s para labora
atórios curso
os de informá
ática
Aq
quisição de material
m
para montagem d
de laboratório de fotogra
afia
Aq
quisição de material
m
para montagem d
de laboratório de ciência
as
Aq
quisição de acervo
a
bibliog
gráfico
Pa
articipação do
os servidores em fórunss de discussã
ão de política
as para a
Educaçção Profission
nal e Tecnoló
ógica
Aq
quisição de equipamento
e
s para labora
atório de líng
guas
Aq
quisição de Software
S
edu
ucativo de Ge
estão e Tecn
nologia da Informação paara
os curso
os ofertadoss
Orrganização das
d atividades de qualifica
ação dos servidores
Re
ealização de curso de forrmação peda
agógica para
a servidores
Ma
anutenção do
o curso tecnico integrado
o Informática
a para Interne
et
Ma
anutenção do
o curso tecnico integrado
o Eletrônica
Ma
anutenção do
o curso tecnico subseque
ente Guia de
e Turismo
Ma
anutenção do
o curso tecnico subseque
ente Adminis
stração
Ma
anutenção do
o curso tecnico subseque
ente Manute
enção e Supo
orte de
Computtadores
Ma
anutenção do
o curso tecnico subseque
ente Informá
ática para Intternet
Aq
quisição de merenda
m
escolar para os alunos do curso técnico integrado
Aq
quisição de material
m
para laboratório d
de desenho técnico
Re
ealização de visitas técnicas extra cu rriculares
Re
ealização de atividades de
d nivelamen
nto dos novos alunos.
Pu
ublicação de edital para preenchimen
p
nto de vagas ociosas (currsos
subsequ
uentes ou su
uperiores)
Ela
aboração de
e programa de atividadess de reforço extraclasse
e
Aq
quisição de assinatura
a
an
nual de 2 jorn
nais do estad
do
Aq
quisição de assinatura
a
an
nual de perió
ódicos especializados, na
a área dos
cursos ttécnicos.
Aq
quisição de equipamento
e
s para a bibllioteca, confo
orme descrito
o do Plano dda
DTI
Aq
quisição de material
m
de co
onsumo esp
pecífico para Biblioteca co
omo caixas
para Cd
d's, fichários,, protelivros, pastas susp
pensas, entre
e outros.
Aq
quisição de equipamento
e
s para labora
atórios dos Cursos
C
Téc. Eletrônica e
Sup. Ele
etrônica Indu
ustrial
Pa
articipação em eventos re
elacionados a Educação Inclusiva (Encontro
Naciona
al de NAPNE
Es, Encontro Regional de
e NAPNEs, eventos
e
cienttíficos, etc)
Accessibilização
o física dos prédios
p
do C
Câmpus. Natu
ureza da des
spesa
Pre
eparação de
e material e aulas
a
adapta
adas. Naturez
za da despes
sa
Re
ealização de aulas inaugurais e palesstras para os
s cursos de in
nformática
Im
mplantação do
o curso técnico de redess
Ma
anutenção do
o Curso Técnico em Reccursos Huma
anos - PROE
EJA
Total G
Geral

4.000,00
0
20.000,00
0
2.000,00
0
964.074,00
0
964.074,00
0
100.000,00
0
150.000,00
0
10.000,00
0
30.000,00
0
50.000,00
0
10.000,00
0
8.000,00
0
4.000,00
0
50.000,00
0
106.000,00
0
50.000,00
0
30.000,00
0
1.200,00
0
2.000,00
0
8.000,00
0
2.000,00
0
330.874,00
0
2.000,00
0
1.000,00
0
2.000,00
0
2.000,00
0
15.000,00
0
1.209.900,00
1
0
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3.3.12. Câmpus Rio
R Grande
e
Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia
Re
ealização de reuniões periódicas para
a estudo e co
onsolidação da criação ddo
curso T
Técnico em Geoprocessa
G
mento em E
EAD.
Im
mplantar a Esspecialização
o em Mídias na Educação
o (EaD)
Im
mplantar a Liccenciatura em
m Matemáticca (EaD)
Me
elhorar a infrraestrutura do NEAD
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Re
ealização de reuniões periódicas para
a estudo e co
onsolidação da criação ddo
curso de Tecnologia
a em Geopro
ocessamento
o
Pa
articipação do
os docentes do curso de
e Tecnologia em Refrigeração e
Climatizzação em vissitas técnicas
s, eventos, fe
eiras e congressos
Pa
articipação do
os docentes do curso de
e Tecnologia
a em Constru
ução de
Edifícioss em visitas técnicas, eventos, feirass e congresso
os
Eq
quipar o Labo
oratório Calo
orimétrico - C
Curso de Tec
cnologia em Refrigeraçãoo e
Climatizzação
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Eq
quipar labora
atório de Biologia
Pro
opiciar qualifficação, atua
alização e divvulgação de resultados de
d pesquisass
em Arte
es em eventos de destaq
que regional e nacional.
Pro
opiciar qualifficação, atua
alização e divvulgação de resultados de
d pesquisass
em Bio
ologia em eve
entos de des
staque region
nal e naciona
al.
Eq
quipar labora
atório de Arte
e audio-visua
al
Pa
artilhar experriências peda
agógica na á
área de Quím
mica nos eventos EDEQ
2013; X
XII Investigaçção na Escola
a e Olimpíad
das de Química do Sul
Eq
quipamentos de Informática para aten
nderem o La
aboratório de Informática de
Projetoss de Refrigerração
Comprar equipa
amentos sob
bressalentess de TI (2 swiitches de 24 portas de
100mpss e 2 roteado
ores wireless
s) para repossição nos lab
boratórios de
e informáticaa
dos curssos de Tecnologia em Análise e Dessenvolvimentto de Sistema
as e Técnicoo
em Informática para
a Internet
Aq
quisição de dois
d
servidore
es para uso dos alunos durante
d
as aulas e para
repositó
ório de projettos e TCCs.
Aq
quisição de equipamento
e
s móveis (2 smartphones
s com sistem
ma Android, 2
smartph
hones com sistema
s
iOS, 2 smartphon
nes com siste
ema Window
ws Mobile, 2
tablets ccom sistema
a iOS, 2 table
ets com siste
ema Android) para aulas práticas.
Pa
articipação do
os docentes do curso de
e Eletrotécnic
ca em visitas
s técnicas,
eventoss, feiras e congressos
Qu
ualificação do
ocente para o curso de fa
fabricação mecânica.
Pa
articipação do
os docentes do curso de
e Fabricação Mecânica em visitas
técnicass, eventos, fe
eiras e congressos
Se
eminário sobre Educação
o Profissiona
al e Tecnológ
gica
Pa
articipação do
os docentes do curso Té
écnico em Infformática para Internet e
Tecnolo
ogia em Anállise e Desenvolvimento d
de Sistemas em visitas té
écnicas,
eventoss, feiras e congressos
Aq
quisição de Kits
K robóticos
s para aulas de disciplina
as optativas da
d área de
Automa
ação Industria
al do curso de
d Tecnologiia em Análise
e e Desenvo
olvimento de
Sistema
as

Valores Orçados
96.300,00
96.300,00
5.000,00
30.000,00
25.000,00
36.300,00
55.700,00
55.700,00
22.000,00
19.000,00
14.700,00
1.41
11.528,13
1.41
11.528,13
56.000,00
5.000,00
5.000,00
41.500,00
3.940,00
20.000,00

800,00
4.000,00

12.800,00
15.000,00
24.000,00
12.000,00
-

2.500,00

9.000,00
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Esstruturação Física
F
da Biblioteca
Ca
apacitação de servidores da Bibliotecca
Aq
quisição de equipamento
e
s e mobiliário
o para os lab
boratórios do
o curso de
Automa
ação Industria
al: Eletrônica
a, Instrumenttação, Hidráulica e Pneumática.
Pa
articipação do
os docentes do curso de
e Automação
o Industrial em
m visitas
técnicass, eventos, fe
eiras e congressos
Esstruturação dos
d laboratórios do curso
o de Enferma
agem (semito
oécnica,
anatomia, informáticca, sala de estudos)
e
Aq
quisição de acervo
a
bibliog
gráfico que a
atenda aos PPC's
P
dos Cu
ursos Técniccos
e Tecno
ológicos
Co
onsolidação da
d parceria do
d curso de Enfermagem
m com a Preffeitura
Municip
pal do Rio Grrande, Hospital Universitá
ário e Santa Casa.
Im
mplementação
o de um Laboratório de E
Ensino Interd
disciplinar
Orrganização de
d evento loc
cal
Im
mplantação do
o Laboratório
o de Línguass
Im
mplementação
o do laborató
ório de manu
utenção do curso
c
de fabricação
mecânicca.
Aq
quisição de mobiliário,
m
eq
quipamentos e softwares para o laborratório de
fotogram
metria do curso de Geop
processamen
nto.
Im
mplementação
o do laborató
ório de solda
a do curso de
e fabricação mecânica.
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
Pro
ojeto de estíímulo ao uso
o da Bibliotecca composto de palestras
s à cada iníccio
de semestre, bem como
c
visitas guiadas, e a
atividades me
ensais de estímulo á
leitura.
Co
onstrução do
o PPP do câm
mpus
Esstímular o uso da Bibliote
eca através d
de palestras à cada início
o de semestrre,
bem como visitas gu
uiadas, e ativ
vidades men
nsais de estím
mulo à leitura
a.
Se
eminários tem
máticos reflexivos integra
ando cinema
a e demandas
s escolares
Officinas de pre
eparação para o mercado
o de trabalho
o para os bolsistas
perman
nência
Pro
ojeto de orie
entação profis
ssional e de carreira
Accompanhame
ento contínuo
o e visitas do
omiciliares aos alunos be
eneficiários
Ide
entificação e encaminham
mentos das d
demandas psicossociais
p
e
pedagógicas na red
de
Offerta de bene
efícios estuda
antis aos alu
unos em situa
ação de vuln
nerabilidade
socioecconômica
Articullação Pedag
gógica
Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Im
mplantação da
a disciplina de
d Libras no Curso Técnico em Enferrmagem
Pa
articipação do
os docentes do curso de
e Enfermagem
m em visitas técnicas,
eventoss, feiras e congressos (Rede Unida, C
Congresso Brasileiro
B
de Enfermagem
m)
Pa
articipação da
a Enfermage
em na Sema na dos curso
os do IFRS
Re
ealizar estudos para a via
abilidade de um curso pó
ós-técnico em
m Enfermageem
Inccentivar a pa
articipação do
os estudante
es em projeto
os comunitárrios
Ma
anter e incen
ntivar a partic
cipação de p
professores e alunos no Projeto
P
VER-SUS (V
Vivências e Estágios na Realidade
R
do
o Sistema Ún
nico de Saúde do Brasil)
Inccrementar a realização de atividadess extensionisttas junto às escolas
e
do
Municíp
pio (Projeto Saúde
S
na Escola)
Divvulgar os currsos do IFRS
S na cidade e região
Esstruturação do
d NAPNE
Pa
articipação em congresso
os, eventos, visitas técnic
cas e capacitação dos
membro
os do NAPNE
Co
ontratação In
nterpretes e tradutor
t
de L
LIBRAS

14.000,00
10.600,00
184.163,43
10.000,00
12.000,00
100.000,00
112.136,70
500,00
10.046,00
54.557,00
74.404,00
617.581,00
1.05
52.017,00
1.05
52.017,00

10.000,00
12.060,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
4.500,00
400,00
400,00
1.01
13.657,00
348.323,00
348.323,00
40.000,00
8.500,00
2.000,00
6.000,00
500,00
2.000,00
500,00
500,00
30.600,00
14.100,00
241.623,00
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Pro
oporcionar acessibilidade
a
e e permane
encia aos alu
unos nos dife
erentes
ambienttes escolares, inclusive a participaçã
ão efetiva em
m aula
Inccrementar ass atividades de
d inclusão e
escolar a portadores de necessidadee
educaciionais especciais
Total G
Geral

2.000,00
2.96
63.868,13

3.3.14. Câmpus Sertão
S
Áreas / Objetivos / Ações
Educação a Distân
ncia
Estru
uturar e des
senvolver um
m programa
a institucion
nal de Educa
ação a
Distânc
cia
Re
ealização de estudos parra oferecimen
nto de curso
os na modalid
dade EaD
Ensino
o Superior
Cons
solidar a ed
ducação de nível
n
superiior na institu
uição
Divvulgação doss cursos nos
s meios de co
omunicação e produção de material
gráfico.
Inccremento na divulgação dos
d cursos o
oefercidosn pelo
p
Câmpus
s Sertão
através da participa
ação e apoio em eventos realizados na
n região e no
n Brasil, taiss
como: e
exposições, feiras,
f
congressos, semin
nários dias de
d campo, ettc.
Pu
ublicação de relatórios de
e estágios e Trabalhos de
e Conclusão
o dos cursos
superiores de forma
a on-line.
Im
mplantação e desenvolvim
mento de curssos de licenc
ciatura pelo PARFOR.
Im
mplantação do
o Laboratório
o de Anatom
mia Animal.
Im
mplantação do
o Laboratório
o de Alimenttos e Análise
e Sensorial.
Im
mplantação do
o Laboratório
o de Operaçõ
ões Unitárias
s
Fo
omento ao de
esempenho satisfatório
s
(cconceito 4) em
e todos os cursos na
avaliaçã
ão do SINAE
ES
Im
mplementação
o da modalid
dade semipre
esencial nos cursos supe
eriores
reconhe
ecidos até o limite de 20%
% da carga h
horária da matriz curricular nos termoos
da legisslação vigentte
Im
mplantação do
o Laboratório
o de Parasito
ologia, Histologia e Zoolo
ogia (é um
laborató
ório).
En
ncaminhamentos para rec
conhecimentto dos Curso
os de Agrono
omia,
Zootecn
nia e Tecnolo
ogia em Alim
mentos.
Crriação de um
ma comissão para análise
e e viabilidade de implanttação de um
restaura
ante universiitário e casa do estudantte
Im
mplantação do
o Laboratório
o de Sementtes
Im
mplantação do
o Laboratório
o de Química
a
Im
mplantação do
o Setor de Produção
P
Api cultura
Dissponibilizaçã
ão de oito salas para o fu
uncionamento dos Núcleo
os Docentess
Estruturrantes dos cu
ursos superiores que são
o oferecidos pelo Câmpu
us Sertão (seeis
professo
ores em cad
da NDE), con
ntendo mesa
as, cadeiras e materias ne
ecessários
para o sseu bom and
damento.
Dissponibilizaçã
ão de oito salas, sendo u
uma sala parra cada coorrdenação
curso su
uperior ofere
ecido pelo Câ
âmpus Sertã
ão. Cada sala
a deve conte
er mesa,
cadeirass, ramal tele
efônico, impre
essora, armá
ários e dema
ais materias necessários
n
para o sseu bom and
damento.
Dissponibilizaçã
ão de tutoria presencial e a distância para alunos matriculadoos
nos curssos superiro
ores do Câmp
pus Sertão.
Re
ealização de convênios com
c
as redess públicas de
e ensino com
m a finalidadee
de estabelecer integ
gração entre os cursos s uperirores do
o Câmpus Sertão e as
referida
as redes.

Valore
es Orçados
1.92
25.122,00
1.92
25.122,00
20.000,00

5.000,00
100.000,00
50.000,00
229.122,00
-

380.000,00
5.000,00
250.000,00
250.000,00
65.000,00

230.000,00

230.000,00
-

-
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Re
ealização de capacitação
o para os coo
ordenadores de ensino e de cursos
sobre gestão educa
acional.
Dissponibilizaçã
ão de equipa
amentos de in
nformática para
p
acesso dos
d alunos
matriculados nos cu
ursos superirrores do Câm
mpus Sertão à rede mund
dial de
computadores.
Ade
equações da
as instalaçõe
es do Câmpu
us Sertão para torná-lo ac
cessível a
todas ass pessoas que nele estudam ou que pretendem estudar.
e
Essas
adequações visam o atendimento de pessoa
as com defic
ciência, nas categorias
c
dee
deficiên
ncia física, de
eficiência aud
ditiva, deficiê
ência visual, deficiência mental
m
e
ou
deficiên
ncia múltipla, assim como
o pessoas co
om mobilidad
de reduzida permanente
p
tempora
ariamente.
Im
mplantação de
e nova polític
ca de ingressso para os cursos
c
superiiores, em
consonâ
ância com a política do IFRS (20 a 80
0% das vaga
as pelo ENEM/SISU e 200 a
80% da
as vagas atra
avés de proce
esso seletivo
o próprio)
Ensino
o Técnico e Educação Profissional
P
l
Busc
car a excelê
ência no ens
sino técnico
o e na educa
ação profiss
sional
Co
onstrução de
e uma sala de
e aula e ade quação da estrutura
e
físic
ca do
laborató
ório de fitosssanidade - DS
SV - (telhado
o, pintura, ba
ancadas, porrtas, janelas))
Am
mpliação da estrutura
e
física do refeitó
ório
Co
onstrução de
e alojamento feminino
Iluminação áre
ea central
Ce
ercamento do
os alojamenttos
Sisstema de reccolhimento e armazenam
mento de águ
uas dos telha
ados dos
alojame
entos
Sa
alão de festas dos alojam
mentos - reforrma geral
Me
esas de estu
udo para men
ninas
Re
evisão da parte hidráulica
a, elétrica e e
esgoto dos alojamentos
a
Sisstema de comunicação via
v rádio - Wa
alk Talk
Am
mpliação e su
ubstituição dos
d equipame
entos do refe
eitório
Re
ecursos de Assistência
A
estudantil
Má
áquina copia
adora/impressora
Re
eestruturação
o dos poços de água parra suprir seto
or de alojame
entos,
bovinoccultura, casa de servidore
es
De
efinição, adequação de espaço
e
físico
o e implantaç
ção do Laboratório de
Educaçção Matemática.
De
esenvolvimen
nto de projettos de reforço
o e nivelame
ento para alu
unos do ensinno
técnico
Dissponibilizaçã
ão de tecnolo
ogias da com
municação na
as salas de aula
a
e de
recursos materiais necessários,
n
incluindo re novação das
s mesas, carrteiras,
cadeirass e melhoria
as em quadro
os, cortinas e murais.
Im
mplementação
o de política de formação
o de docente
es e técnicos
s através da
implanta
ação do Núccleo de Dese
envolvimento
o Pedagógico
o
Im
mplantação de
e sistema infformatizado d
de registros acadêmicos, atendimentto
ao estud
dante e biblioteca
Am
mpliação do acervo
a
da biblioteca para
a atender as demandas dos
d cursos
De
efinição, adequação de espaço
e
físico
o e implantaç
ção do Laboratório de
Ensino voltado aos cursos de Licenciaturas..
De
efinição no ca
alendário acadêmico de
e datas para a realização de eventos
(recepçção aos calou
uros, semana
as acadêmiccas, seminários, simpósio
os, encontross,
semana
a da juventud
de, defesas de
d estágios, formaturas, etc.).
Ca
aptação de re
ecursos junto
o a órgãos fi nanciadores
s para suprir as
necessiidades institu
ucionais.
Co
onstrução da
a casa de veg
getação
Ad
dequações para melhoria
as do espaço
o físico do lab
boratório de mecanizaçãão
agrícola
a.
Am
mpliação e re
eforma do es
spaço onde ffunciona a Coordenadoria
a de Registro
ros
Acadêm
micos.

3.000,00

28.000,00

80.000,00

2.51
12.921,00
2.51
12.921,00
100.000,00
300.000,00
180.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
5.000,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
150.000,00
707.921,00
3.000,00
5.000,00
30.000,00
25.000,00

250.000,00
60.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00

80.000,00
30.000,00
50.000,00
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Mo
obiliário da Biblioteca
B
Central do Câm
mpus Sertão a partir do novo prédio
que serrá construído
o a partir do ano
a de 2012 .
Co
onsolidação dos
d Comitês
s de Ética de
e uso de anim
mais e de serres humanoss
em ativiidades de en
nsino, pesquisa e extensã
ão realizada
as pelo Câmp
pus Sertão..
Im
mplantação do
o Centro de Organização
o da Memória
a do Câmpus Sertão.
Im
mplantação de
e normas a serem
s
regula
amentadas pelo
p
Conselho de Câmpuus
para pa
articipação de
e servidores em eventos e realização
o de visitas té
écnicas.
Im
mplantação do
o curso supe
erior de tecno
ologia em an
nálise e dese
envolvimentoo
de siste
emas
Accompanhame
ento das cau
usas da evassão de alunos
s dos cursos
s do câmpus
Sertão
Assuntos Estudan
ntis e Projettos Especia is
Plan
nejar, coorde
enar e supervisionar a e
execução de atividades
s e projetoss
especia
ais de Educação Profissional
En
nvolvimento do
d Câmpus nas
n articulaçções intercam
mpi para criar políticas dee
apoio a alunos com elevado des
sempenho.
Esstabelecimen
nto de política
a de atendim
mento aos alu
unos com de
eficiências,
disponib
bilizando con
ndições nece
essárias.
Mo
obilização vissando amplia
ar a oferta do
o transporte rodoviário re
egular dos
municíp
pios vizinhos para o Câm
mpus Sertão jjunto aos órg
gãos respons
sáveis.
Im
mplantação de
e políticas de
e ações afirm
mativas, confforme norma
ativa a ser
definida
a pelo IFRS no
n segundo semestre
s
de
e 2012.
Mo
otivação doss alunos para
a a realização
o de atividad
des acadêmic
cas e eventoos
,
complem
mentares, be
em como à participação em evento
os externos (congressos,
(
seminárrios, palestra
as, viagens, etc)
e através da divulgaçã
ão, preparação e apoio.
Co
onstrução e implantação de espaços físicos aprop
priados para atividades
discente
es, tais como
o, centros ac
cadêmicos, ccentro de con
nvivência, de
e estudos,
grêmio estudantil, etc.
Re
ealização de reflexões co
onjuntas entrre os setores
s do DAE bim
mestralmentee
Ap
primoramento
o dos critério
os de acesso
o e permanên
ncia na Residência
Estudan
ntil
Accompanhame
ento da cond
dições e da e
educação nutricional dos alunos
Ap
poio a iniciativas de ativid
dades extraccurriculares
Ate
endimento e educação em
e saúde aoss alunos
Re
eestruturação
o da infraestrutura da lavvanderia
Articullação Pedag
gógica
Prom
mover a artic
culação ped
dagógica e a verticaliza
ação da educação
Accompanhame
ento dos alun
nos no proce
esso de apre
endizagem, desenvolvend
d
do
hábitos de estudos, analisando aspectos afe
etivos e socia
ais, estabele
ecendo regraas
de convvivência, aprimorando co
ontatos perma
anentes com
m as famílias
An
nálise das turrmas e consttrução de pro
opostas de intervenção nos
n conselhoos
de classses.
Ela
aboração e desenvolvime
d
ento de proje
etos educaciionais voltados para a
formaçã
ão integral do
os alunos.
Re
ealização de trabalhos integrados com
m ênfase na qualidade de ensino,
envolve
endo a comunidade escolar.
Artticulação do ensino com as atividade
es de extensã
ão e pesquis
sa que estãoo
sendo d
desenvolvida
as nos cursos
s oferecidos pelo Câmpu
us Sertão.
Re
ealização sisstemática de discussão so
obre o proce
esso pedagógico em
conjunto
o com a DE, envolvendo
o os servidore
es.
Total G
Geral

100.000,00
530.300,00
530.300,00
25.000,00
1.000,00
-

-

260.000,00
800,00
3.000,00
500,00
40.000,00
30.000,00
170.000,00
28.000,00
28.000,00

13.000,00
15.000,00
4.99
96.343,00
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3..4. Pesquisa
A área de Pesquisa,
P
no
n IFRS, pllaneja, supe
erintende, coordena,
c
ffomenta e acompanha
a
a
as ativid
dades e po
olíticas de pesquisa,
p
in
ntegradas ao ensino e à extensãoo, bem com
mo promove
e
ações d
de intercâm
mbio com instituições e empresa
as. Nessa área, tambbém são definidas ass
prioridades na área de pesqu
uisa e inova
ação para o IFRS e se
eus Câmpuss. A área de Pesquisa
a
estimula
a e promo
ove o empreendedorissmo, atrav
vés da difu
usão da cuultura de propriedade
p
e
intelectu
ual e proteçção da inov
vação. Além
m disso, é nessa
n
área que se zelaa pela equidade entre
e
os Câm
mpus, quantto à execução, a ava
aliação e o desenvolviimento de projetos de
e pesquisa,,
internam
mente ou co
om o apoio de outras instituições
s. As ações planejadass pela Reito
oria e peloss
Câmpuss, neste item
m, estão ap
presentadass nas tabela
as a seguir.

3.4.1. R
Reitoria – Pró-Reitori
P
ia de Pesq
quisa e Inovação

Áreas / Objetivos / Ações
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
Crriação de edital específico
o para a estrruturação de
e laboratórios
s de pesquisaa.
(recurso
o específico da pesquisa)
Ca
apacitação da Pró-Reitoria de Pesquiisa, Pós-Gra
aduação e Ino
ovação (recuurso
específiico da pesqu
uisa)
Pro
omover o 2º Premio Inov
vação Tecno
ológica. (recu
urso específic
co da pesquiisa)
Crriação de Pro
ograma para o Desenvolvvimento de Produtos
P
e Tecnologias
Assistivvas (Com orççamento do IFRS)
Pesquisa
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
Re
ealização da 2ª Mostra de
e Iniciação C
Científica e Tecnológica
T
do
d IFRS.
(recurso
o específico da pesquisa)
Fo
omento à Parrticipação de
e Eventos e P
Publicações (recurso esp
pecífico da
pesquissa)
Fo
omento à cria
ação de even
ntos de pesq
quisa, pós-grraduação e in
novação noss
Campi. (recurso esp
pecífico da pesquisa)
Re
ealização de oficinas de projetos
p
de p
pesquisa e in
novação. (rec
curso especíífico
da pesq
quisa)
Re
ealização de encontros/re
euniões nos campi para difusão das ações da
PROPI, bem como conheciment
c
to das dema
andas das un
nidades. (Com
m orçamentoo do
IFRS)
Pro
omoção de suporte
s
à rea
alização de rreuniões das
s Comissões relativas aoss
program
mas de bolsa
as de fomento externo do
o IFRS. (Com
m orçamento do IFRS)
Ma
anutenção - realização de reuniões - do Comitê de
d Ética em Pesquisa
P
(CE
EP)
e da Co
omissão de Ética
É
para o Uso
U de Anim
mais (CEUA).. (Com orçam
mento do IFR
RS)
Pro
omover a ma
anutenção das atividadess administrativas da PRO
OPI (Com
orçamento do IFRS)
Via
abilizar o dessenvolvimento de ações específicas da PROPI (rrecurso
específiico da pesqu
uisa)
Pós-grraduação
Dese
envolver um
m programa de pós grad
duação para
a o IFRS
De
esenvolvimen
nto de cursos de capacita
ação referen
ntes à pós-grraduação.
(recurso
o específico da pesquisa)
Fo
omento ao De
esenvolvime
ento de Progrramas de Pó
ós-Graduação (Stricto
Sensu) nos Campi. (Com orçam
mento do IFR
RS)

Valore
es Orçados
485.400,00
0
485.400,00
0
150.000,00
0
75.000,00
0
50.400,00
0
210.000,00
0
505.622,00
0
505.622,00
0
165.000,00
0
120.000,00
0
100.000,00
0
30.000,00
0

5.000,00
0
9.000,00
0
12.000,00
0
35.000,00
0
29.622,00
0
73.600,00
0
73.600,00
0
1.300,00
0
72.300,00
0
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Total G
Geral

1.064.622,00
1
0

3.4.2. C
Câmpus Be
ento Gonç
çalves
Áreas
s / Objetivos
s / Ações
Inova
ação Tecnollógica
Im
mpulsionar o desenvolvim
d
ento de nova
as tecnologia
as e process
sos
Manter programa de fom
mento à pesq
quisa e a inov
vação (taxas
s de bancadaa)
Pesq
quisa
Pro
omover a pe
esquisa e o desenvolvime
d
ento científic
co

Valorres Orçados
s
70.000,00
0
70.000,00
0
70.000,00
0
115.500,00
0
115.500,00
0

Promover um
m seminário de pesquisa
a

-

Projeto de diversificação
o de matrizess de animais.
Manter o fom
mento a pesq
quisa e inova
ação através
s de bolsas de auxilio a
pesquissa para o aluno.

10.500,00
0
105.000,00
0

Total G
Geral

185.500,00
0

Obs.: Allterado pela Resolução do
d Conselho Superior do IFRS n.o 071 de 28 de ssetembro de 2012.

3.4.3. C
Câmpus Canoas
Áreas / Objetivos / Ações
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
Offertar Auxílios (no mínimo
o 6 taxas de bancada)
Dissponibilizar diárias
d
e pas
ssagens para
a pesquisado
ores
Ca
apacitar servvidores em cu
urso de gerê
ência de proje
etos
Ca
apacitar servvidores em cu
urso de prote
eção da prop
priedade inte
electual
Ca
apacitar servvidores em NIT
Esstimular a participação do
os servidoress em eventos
s técnicos/cie
entíficos
Esstimular o esttabelecimentto de convên
nios de coop
peração em pesquisa
p
com
m
Empressas, Universidades e Insttitutos
Au
uxiliar a organização da revista
r
científfica do IFRS
S (pagamento
o de estagiárrio)
Pesquisa
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
Ela
aborar e lanççar edital 2013 para proje
etos de inicia
ação científic
ca/tecnológicca
do IFRS
S
Offertar bolsas de Iniciação
o Científica e Tecnológica
a (disponibiliz
zar no mínim
mo 7
bolsas)
Orrganizar e realizar o III Sa
alão de Inicia
ação Científica e Tecnoló
ógica
Co
omprar equip
pamentos permanentes
Pro
omover sem
minários cienttíficos e/ou te
ecnológicos e palestra sobre NIT
Ca
apacitar servvidores em lín
ngua estrang
geira
Orrganizar o grupo de pesq
quisa e as lin has de pesq
quisa
Avvaliar produtividade dos pesquisadore
p
es vinculados ao grupo de
d pesquisa
Pós-grraduação
Dese
envolver um
m programa de pós grad
duação para
a o IFRS
Pla
anejar um cu
urso de Espe
ecialização L
Lato Sensu (estudo
(
de viabilidade PP
PC)
Total G
Geral

Valore
es Orçados
55.350,00
55.350,00
23.150,00
16.000,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00
5.200,00
79.000,00
79.000,00
35.000,00
15.000,00
20.000,00
6.000,00
3.000,00
134.350,00
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3.4.4. C
Câmpus Caxias do Sul
S
Áreas / Objetivos / Ações
Valorres Orçados
s
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
Crriar 02 (dois) convênios de
d cooperaçã
ão em pesqu
uisa com Empresas,
Universsidades e Insstitutos
Pesquisa
62.792,78
8
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
62.792,78
8
Ela
aborar e lanççar edital 2013 para proje
etos de inicia
ação científic
ca/tecnológicca
do IFRS
S – Câmpus Caxias do Sul
S
(D
Disponibilizaar,
no mínimo, 7 bolsass BICTET ou
u BICTES)
35.592,78
8
Ela
aborar e lanççar edital 2013 para proje
etos de pesq
quisa com AIPCT do IFRS
S–
(Dis
Câmpuss Caxias do Sul
sponibilizar, nno
mínimo, 5 auxílios pesquisador)
p
25.000,00
0
Re
ealizar a II Mostra Científfica e Tecnollógica do IFR
RS (IFTec) – Câmpus Caaxias
do Sul
Orrganizar Salã
ão de Iniciaçã
ão Científica
a e Tecnológica do IFRS – Câmpus
Caxias do Sul
1.000,00
0
Ap
provar 01 (um
m) projeto em
m edital de fo
omento exterrno (foco em infraestruturra
para pe
esquisa)
Pro
omover 05 (ccinco) semin
nários científiicos e/ou tec
cnológicos en
ntre os
servidorres
Ca
apacitar 10 (d
dez) servidores em curso
o de gerência
a de projetos
s
Ca
apacitar 02 (d
dois) servido
ores em curs o de proteçã
ão da proprie
edade intelecctual
Avvaliar produtividade de pe
esquisador vvinculado à grupo
g
de pesquisa (1 anoo).
Mínimo 3 trabalhos classificados
s como PB ( Produção bibliográfica ou Produção
técnica))
Esstimular a pre
estação de serviços
s
atravvés da Fundação com 1 (um) convênnio
Re
ealizar 01 vissita técnica com
c
o foco no
o desenvolviimento de pe
esquisa em
laborató
órios
1.200,00
0
Pós-grraduação
Dese
envolver um
m programa de pós grad
duação para
a o IFRS
Su
ubmeter proje
eto pedagógico de pós-g
graduação em
m materiais para
p
aberturaa de
curso no
o ano 2014
Su
ubmeter proje
eto pedagógico de pós-g
graduação em
m educação para aberturra
de curso
o no ano 201
14
Re
ealizar 01 vissitas técnicas
s com o foco
o na abertura
a de cursos de
d pósgraduaçção
Total G
Geral
62.792,78
8

3.4.5. C
Câmpus Errechim
Áreas / Objetivos / Ações
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
Au
umentar a rea
alização de projetos
p
de p
pesquisa atra
avés do fome
ento interno de
bolsas p
para alunos
Au
umentar a rea
alização de projetos
p
de p
pesquisa atra
avés do fome
ento interno de
auxílio p
para pesquissadores

Valore
es Orçados
114.440,00
114.440,00
30.240,00
25.200,00

499

Au
umentar a rea
alização de projetos
p
de p
pesquisa atra
avés do fome
ento interno
para custeio das ações
Iniciar a implem
mentação o Escritório
E
De
escentralizad
do do NIT no Campus
Pesquisa
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
Me
elhorar o dessempenho do
os servidoress na área de
e pesquisa e inovação
através de cursos de capacitaçã
ão
Fo
omentar a divvulgação dos
s resultados das pesquis
sas no Campus
Pro
opiciar a manutenção do
o Setor
Total G
Geral

40.000,00
19.000,00
23.700,00
23.700,00
5.700,00
6.500,00
11.500,00
138.140,00

3.4.6. C
Câmpus Fa
arroupilha

Áreas / Objetivos / Ações
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
Esstudar formass de melhora
ar a infraestru
utura dos lab
boratórios
Pla
anejar e implementar rotinas de man utenção dos
s equipamenttos e
laborató
órios
Pesquisa
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
Pro
omover a divvulgação dos
s resultados de atividade
es de iniciaçã
ão científica
Co
onsolidar rotinas e proced
dimentos da Coordenaçã
ão de Pesquisa
Pro
ospectar, accompanhar e divulgar os editais das agências
a
que
e fomentam a
pesquissa no Brasil
Pro
ospectar posssibilidades de
d convenio com empres
sas.
Pro
omover cursso de empree
endedorismo
o para alunos
s
Fo
omentar proje
etos práticos
s nos cursos visando a fe
eira tecnológica
Ela
aborar e Imp
plementar prrocedimentoss dos laboratórios
Co
onsolidar a política
p
de inic
ciação cientíífica e de pes
squisa no ca
ampus
Re
ealizar reuniõ
ões com os coordenador
c
res dos grupo
os de pesquisa, visando
identificcar oportunidades de aux
xílio e fomentto aos grupo
os
Co
onsolidar noss grupos as respectivas
r
l inhas de pes
squisa, em articulação
a
coom
as nece
essidades de
e ensino e ex
xtensão
Total G
Geral

Valore
es Orçados
60.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00

3.4.7. C
Câmpus Fe
eliz

Áreas / Objetivos / Ações
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
La
ançar Edital para Auxílio Institucionall à Produção
o Científica e/ou Tecnológgica
Re
ealizar visitass técnicas a empresas co
om vistas a firmar
f
convên
nios de P&I
Vissitar instituições de P&I para
p
verificarr a viabilidad
de de firmar convênios
c
dee
coopera
ação

Valorres
Orçad
dos
36.500,00
36.500,00
25.000,00
1.000,00
500,00

500

Im
mplantar um escritório
e
do NIT
Re
ealizar um esstudo para ve
erificar a posssibilidade de
e implantaçã
ão de habitatts de
inovaçã
ão e empreen
ndedorismo inovador
Pesquisa
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
Pro
omover sem
minários de pe
esquisa e ino
ovação
Orrganizar Curssos de Estatística e Dese
envolvimento
o de Projetos
s
Atu
ualizar a parrte de P&I no
o sítio da inte
ernet do Cam
mpus Feliz: in
nserção de
material de apoio, divulgação
d
de
e editais de ffomento e infformações acerca de P&
&I
Re
ealizar levanttamento das
s demandas d
da P&I no Ca
ampus Feliz
Re
ealizar levanttamento do potencial
p
téccnico-científic
co do Campu
us Feliz paraa a
implanta
ação de Póss-Graduação
La
ançar Edital para Bolsas de Iniciação
o Científica
Re
eunir pesquissadores para
a aprimorar a
as linhas de pesquisa e grupos
g
de
pesquissa do Câmpu
us
Inccentivar e pa
articipar de Editais
E
de Fom
mento à P&I
Re
ealizar levanttamento das
s demandas a
administrativ
vas da P&I no
o Campus F
Feliz
Orrganizar a II Mostra Técn
nica do Câmp
pus
Ir a Reuniões e Convocaçõ
ões da PROP
PI e Comitê de
d Ética
Total G
Geral

10.000,00
53.000,00
53.000,00
2.000,00
2.000,00
35.000,00
12.000,00
2.000,00
89.500,00

3.4.8. C
Câmpus Ib
birubá

Áreas / Objetivos / Ações
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
De
esenvolver pesquisa de inovação tec nológica
Pesquisa
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
Co
onsolidar o grupo de pesq
quisa nas árreas de atuaç
ção do Camp
pus
Pro
omover a pa
articipação de
e servidores e alunos em
m eventos cie
entíficos,
inclusive com a apre
esentação de
e trabalhos
Re
ealizar pesqu
uisa aplicada
a juntamente
e com os seto
ores produtiv
vos
Crriar novos gru
upos de pesq
quisa, especcíficos de cad
da área
Total G
Geral

Valore
es Orçados
6.700,00
6.700,00
6.700,00
80.678,60
80.678,60
100,00
8.100,00
72.378,60
100,00
87.378,60

3.4.9. C
Câmpus Osório
Áreas / Objetivos / Ações
Comuniicação
Elabo
oração de peelo menos um
m evento culltural envolvendo a comu
unidade inteerna
e extern
na
Incen
ntivar a divulgação das açções de exteensão desenvvolvidas no Campus
C
Extensãão
Dar ccontinuidadee na promoçã
ão de cursoss de idiomas
Elabo
oração de peelo menos do
ois projetos dde extensão no Campus
Elabo
oração de peelo menos um
m programa de extensão
o no Campus

Valo
ores Orçadoss
300,00
0
‐
300,00
0
54.300,00
0
‐
810,00
0
750,00
0
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Estru
uturar o setor de Extensão de modo a prestar apo
oio às ações desenvolvidaas
mpus.
no Câm
Fomeentar a exten
nsão no âmb
bito do camppus através de edital interno para bollsas
Fomeentar a exten
nsão no âmb
bito do camppus através de edital interno para cussteio
de açõees de extensãão
Prom
mover pelo menos
m
uma açção de integgração entre os alunos
Observaação do Mun
ndo do Trabalho
Elabo
orar um projeeto de ação social
Total Geeral

3.760,00
0
44.280,00
0
4.700,00
0
‐
‐
‐
54.600,00
0

3.4.10. Câmpus Porto
P
Alegre
Valorres
Áreas / Objetivos / Ações
Orçad
dos
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
Esstimular a pro
oposição de projetos de inovação tec
cnológica atrravés da
implanta
ação da figura do Agente
e Inovador, rresponsável pela articulação campussNIT/Reiitoria
Co
onsolidação da
d Incubado
ora Social e T
Tecnológica do Campus Porto Alegree,
vinculad
da ao NIT/Re
eitoria
Pesquisa
130.600,00
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
130.600,00
Fo
omento à pub
blicação da produção
p
cie
entífica e tecn
nológica de docentes
d
e
discente
es do MP, attravés de aux
xílio promoçã
ão de evento
o interno com
m publicaçãoo de
anais e publicação de
d livros.
Am
mpliação do apoio
a
à prod
dução científiica dos grupo
os de pesquisa com aux ílio
à participação em eventos
e
científicos (Rubricca Capacitaç
ção).
Co
onsolidação e ampliação dos grupos de pesquisa
a do Campus
s Porto Alegrre
Orrganização do
d II Fórum dos
d Grupos d
de Pesquisa do Campus Porto Alegree
com publicação de anais
a
com fo
omento exterrno.
Ma
anutenção do
o número de
e bolsas de IC
C e IT de 17
7 bolsas.
Ma
anutenção do
o número de
e bolsas AIPC
CT.
101.600,00
Ap
poio à consollidação da Revista
R
Scien
nciaTec do Campus
C
Porto
o Alegre
19.000,00
Im
mplantação da
a 14ª Mostra
a de Ensino, Pesquisa e Extensão, co
om ampliaçãão do
universo
o de participantes (abrir para particip
pação de dive
ersas Instituttições).
10.000,00
Inccentivo à am
mpliação da captação
c
de ffomento exte
erno para a pesquisa
p
e
Inovaçã
ão Tecnológica.
Im
mplementação
o de parceria
as de pesquiisa com Instituições Nacionais e
Internaccionais.
Pós-grraduação
Dese
envolver um
m programa de pós grad
duação para
a o IFRS
Ap
provação e im
mplantação de
d um Mestra
ado Profissio
onal e de um
m Mestrado
Acadêm
mico
Im
mplementação
o de um prog
grama de ca pacitação em
m pesquisa interdisciplinaar
através de oficinas com
c
convida
ados externo
os.
Total G
Geral
130.600,00

3.4.11. Câmpus Restinga
R
Áreas / Objetivos / Ações
Inovaç
ção Tecnoló
ógica

Valore
es Orçados
28.000,00
0
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Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
Ela
aborar e lanççar o edital 2013
2
de Apoiio Institucion
nal à Produçã
ão Científica
e/ou Te
ecnológica (A
AIPCT)
Au
uxiliar a realizzação de eve
entos de cap
pacitação de recursos humanos e doss
núcleoss de inovação
o tecnológica
a dos Câmpu
us do IFRS
Ap
poiar a Pró-re
eitoria de Pesquisa e Ino
ovação na im
mplementação
o e manutennção
do NIT.
Pesquisa
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
Ela
aborar e lanççar edital 2013 para Bolssas de Iniciaç
ção Científica
a/tecnológicaa do
IFRS – Restinga
Esstimular servvidores à parrticipação em
m eventos cie
entíficos
Am
mpliação da Infraestrutura
a para o dessenvolvimentto das ações
s de pesquisaa e
desenvo
olvimento
Crriação/manuttenção de co
onvênios de ccooperação científica/tec
cnologica com
m
instituiçções (Empressas, Universidades, Instittutos, etc)
Au
uxiliar a realizzação de eve
entos Científficos Institucionais
Su
ubmeter proje
etos a editais
s externos de
e fomento à pesquisa.
Total G
Geral

28.000,00
0
23.000,00
0
5.000,00
0
76.000,00
0
76.000,00
0
34.000,00
0
27.000,00
0
15.000,00
0
104.000,00
0

3.4.12. Câmpus Rio
R Grande
e
Áreas / Objetivos / Ações
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
Orrientar pesqu
uisadores sobre o proced
dimentos nec
cessário para
a a criação dde
grupos de pesquisa
a
Orrientar pesqu
uisadores atrravés de trein
namentos pa
ara acesso aos periódicoos da
CAPES
S
Esstimular o esttabelecimentto de parceriias com emp
presas e outrras instituiçõees
de ensin
no
Esstimular o esttabelecimentto de empressas Júnior e Incubadoras
s
Ca
aptação de re
ecursos atra
avés de prog
gramas de fomento externo
Crriar uma parcceria com em
mpresa da in
niciativa priva
ada
Pesquisa
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
Crriação de cinco novos gru
upos de pesq
quisa
Ela
aboração de
e editais de programa inte
erno de bolsa
as e auxílios a
pesquissadores vincu
ulados a edittais da PROP
PI
Orrganização de
d eventos pa
ara apresenttação de trab
balhos de pe
esquisa e
inovaçã
ão
Inccentivar a pa
articipação de
e pesquisado
ores em congressos e ev
ventos
Inccentivar a pu
ublicação de artigos em ccongressos e periódicos
Crriação do com
mitê de ética na pesquisa
a
Crriar uma parcceria com ins
stituição de e
ensino
Pós-grraduação
Dese
envolver um
m programa de pós grad
duação para
a o IFRS
Inccentivar a criiação de curs
sos de pós g
graduação La
ato e Stricto Sensu
Total G
Geral

Valorres Orçados
s
23.000,00
23.000,00
18.000,00
5.000,00
138.000,00
138.000,00
125.000,00
8.000,00
5.000,00
161.000,00
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3.4.14. Câmpus Sertão
S
Áreas / Objetivos / Ações
Valore
es Orçados
Inovaç
ção Tecnoló
ógica
10.000,00
Impu
ulsionar o desenvolvim
mento de nov
vas tecnolog
gias e proce
essos
10.000,00
Tre
einamento e capacitação
o de servidorres sobre Pro
opriedade Intelectual
4.000,00
Pa
articipação de
e docentes/d
discente em programas de
d iniciação tecnológica
t
ddo
IFRS - C
Câmpus Serrtão
Inttegração da pesquisa com a comunid
dade externa
a, visando su
uprir demanddas
específiicas
6.000,00
Pesquisa
345.400,00
Prom
mover a pes
squisa e o de
esenvolvim ento científfico
345.400,00
Im
mplementação
o e manutenção de parce
erias com ins
stituições públicas ou
privadass
10.000,00
Re
ealização de evento de in
niciação cien
ntífica
15.000,00
Divvulgação de eventos visa
ando a particcipação dos servidores em editais ouu
program
mas governamentais ou privados
p
de p
pesquisa e in
novação.
Im
mplementação
o e execução
o das política
as de pesquisa do IFRS e do Campuus
Sertão
Tre
einamento e capacitação
o de servidorres e discenttes em platafformas de
pesquissa e inovação
o.
Im
mplantação da
a revista cien
ntífica do IFR
RS
Co
onstrução de
e estrutura fís
sica destinad
da à guarda de
d equipame
entos e
materiais de pesquisa e projetos
s de campo.
120.000,00
Im
mplementação
o e execução
o do program
ma de bolsas
s de iniciação
o científica e
tecnológ
gica (no mínimo 1.5% da
a matriz orça
amentária) (c
cálculo para 2013
2
com baase
em prevvisão para 20
013 do Coniff, podendo sser reajustado
o com a mattríz orçamenttária
definitivva de 2013)
120.200,00
Im
mplementação
o e execução
o do program
ma de incentivo à pesquis
sa científica e
tecnológ
gica (no mínimo 1.0% da
a matriz orça
amentária)(cá
álculo para 2013
2
com basse
em prevvisão para 20
013 do Coniff, podendo sser reajustado
o com a mattríz orçamenttária
definitivva de 2013)
80.200,00
Pós-grraduação
3.000,00
Dese
envolver um
m programa de pós grad
duação para
a o IFRS
3.000,00
Crriação de fóru
um de discus
ssão sobre á
áreas para Programas
P
de
e PósGraduação
Re
eunião com os
o líderes de
e grupos de p
pesquisa visa
ando a conso
olidação doss
grupos//linhas de pe
esquisa no Ca
ampus Sertã
ão
Crriação de parrcerias entre campi e insttituições púb
blicas/privada
as com linhaas de
pesquissas afins
3.000,00
Ela
aboração e implantação de projetos d
de Pós-Grad
duação Lato e Stricto sennsu
Total G
Geral
358.400,00

3..5. Extens
são
A área de Extensão
E
é a responsá
ável por pla
anejar, supe
erintender, ccoordenar, fomentar e
acompa
anhar as atiividades e políticas de
e extensão e de relaçõ
ões com a ssociedade, articuladass
ao ensino e à pesq
quisa, bem como aos segmentos
s sociais relacionados. Dentre as atividades,,
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podem ser destaca
adas o apoio ao desen
nvolvimento de ações de
d integraçãão entre a instituição e
o mund
do do trabalho, o acom
mpanhamen
nto de egres
ssos, o fom
mento ao em
mpreendedo
orismo, aoss
estágioss e às visitas técnica
as. Além d
dessas ativiidades, são
o responsaabilidades da
d área de
e
extensã
ão o relacio
onamento co
om instituiçções regionais, nacionais e internnacionais, a promoção
o
e realizzação de açções de extensão no âmbito do IFRS e o incentivo doo desenvolvimento de
e
ais, sociais e desportiv
program
mações cien
ntíficas, artístico-cultura
vas.

3.5.1. R
Reitoria – Pró-Reitori
P
ia de Exten
nsão
Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão
Ma
anter atualiza
ado o painel de indicado res da exten
nsão do IFRS
S
Co
oncluir a implantação do Observatório
o do Mundo do Trabalho
Relaçõ
ões Internac
cionais
Esta
abelecer rela
ações e convênios com
m instituiçõe
es internacio
onais
Fo
omentar novo
os convênios
s de coopera
ação internac
cional
Pa
articipar de eventos de co
ooperação in
nternacional
Orrganizar misssão internaciional do IFRS
S
Ap
poiar a organ
nização e exe
ecução das p
parcerias de cooperação
o internacionaal
Au
uxiliar na ope
eracionalizaç
ção do Progra
ama Ciência
a sem Fronte
eiras no IFRS
S
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Ela
aborar relató
órios e divulg
gar resultado
os das ações de Extensão
o do IFRS
Atu
ualizar periodicamente as informaçõe
es da Extens
são no sítio do
d IFRS
Am
mpliar parcerrias com veíc
culos de com
municação pa
ara divulgaçã
ão institucionnal
Pa
articipar e pro
omover Enco
ontros de Co
omunicadores do IFRS
Ela
aborar e prod
duzir materia
ais de divulga
ação instituc
cional
Ela
aborar e envviar releases aos veículoss de comunic
cação
Atu
ualizar permanentemente
e o sítio elet rônico do IFR
RS
Re
ealizar clippa
agens de materias refere ntes ao IFR
RS e divulgar no sítio
eletrônico
Re
ealizar clippa
agem de mattérias referen
ntes à area de
d Educação
o e divulgar aaos
servidorres (Notíciass da Educaçã
ão)
Ela
aborar e pub
blicar Boletins
s de Serviço
o mensais da
a Reitoria
Im
mplementar a Rádio Web IFRS
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Am
mpliar parcerrias com instituições naciionais (públic
cas e privada
as) para
realizaçção de açõess de Extensã
ão
Re
evisar norma
ativas existen
ntes e elaborrar novos doc
cumentos pa
ara
normatização das ações
a
de Exte
ensão
Divvulgar nos câ
âmpus os ed
ditais de cha madas públicas de institu
uições de
fomento
o na área de Extensão
Pa
articipar de ações curriculares articula
adas com o Ensino
E
e a Pesquisa
P
Ap
poiar a organ
nização de ev
ventos de Exxtensão nos Câmpus
Fo
omentar a pa
articipação do
o IFRS em e
eventos exterrnos de Extensão e na
execuçã
ão de ações
Ma
anter atualiza
ado o material instrucion al do SiEX/S
SIGProj
Accompanhar e orientar o re
egistro das p
propostas de Extensão no
o SIGProj

Valore
es Orçados
30.000,00
0
30.000,00
0
30.000,00
0
50.000,00
0
50.000,00
0
15.000,00
0
35.000,00
0
51.000,00
0
51.000,00
0
36.000,00
0
15.000,00
0
645.322,00
0
645.322,00
0
251.322,00
0
-

555

Ca
apacitar os servidores qu
ue atuam na área de com
municação
Co
oordenar a re
ealização do Seminário A
Anual dos Se
ervidores do IFRS
Pro
omover enco
ontros dos membros
m
doss NAPNEs e NEABIs do IFRS
Pro
omover a ca
apacitação de
e servidores em LIBRAS
Su
ugerir a queb
bra de barreirras arquitetô
ônicas em tod
das as unida
ades do IFRS
S
Ca
apacitar os membros
m
de NAPNEs e d
dos NEABIs na área de Educação
E
Inclusivva
Pro
opor ao com
mitê de extens
são a destina
ação de bols
sas para açõ
ões afirmativaas
Ad
dquirir materiiais para equ
uipar os núcle
eos (NAPNE
Es e NEABIs)
Inccentivar a aq
quisição de patentes
p
de p
produtos de tecnologia
t
as
ssistiva
Pro
omover a pa
articipação de
e membros d
da AAI, dos NAPNEs
N
e NEABIs
N
em
eventoss na área da Educação In
nclusiva
Im
mplementar programa insttitucional de incentivo à mobilidade
m
estudan
ntil
Inccentivar a criiação de Cen
ntros de Líng
guas nos Câmpus
Re
ealizar reuniõ
ões trimestra
ais com o Co
omitê de Exte
ensão
Re
ealizar visitass para conhe
ecer as açõe s de extensã
ão dos câmp
pus
Fo
omentar a pa
articipação do
os câmpus n
na Bolsa-Formação do PR
RONATEC
Co
oordenar a exxecução do Bolsa-Forma
ação do PRO
ONATEC no IFRS
Pa
articipar de eventos intern
nos e externo
os na área da
d Extensão
Ap
poiar a realização de atividades artístticas, culturais, recreativa
as e
esportivvas de integrração de serv
vidores, alun
nos e comunidade externa
Accompanhar a implementa
ação de Prog
gramas Fede
erais na área de extensãoo e
inclusão
o social
Pro
omover um Evento
E
de Ex
xtensão do I FRS
Pro
omover a ma
anutenção das atividadess administrativas da PRO
OEX (Com
orçamento do IFRS)
Total G
Geral

19.000,00
0
7.000,00
0
30.000,00
0
33.000,00
0
60.000,00
0
20.000,00
0
100.000,00
0
70.000,00
0
55.000,00
0
776.322,00
0

3.5.2. C
Câmpus Be
ento Gonç
çalves
Áre
eas / Objetiv
vos / Ações
s
Obse
ervação do Mundo
M
do Trabalho
T
De
esenvolver metodologias
m
de prospecçção de dema
anda para en
nsino, pesquiisa e
extensã
ão
Rela
ações Internacionais
Esstabelecer re
elações e con
nvênios com instituições internaciona
ais
Com
municação
Pro
omover a divvulgação e a comunicaçã
ão institucion
nal com a sociedade
Divulgar açõ
ões de extens
são, pesquissa e ensino
Participar de
e eventos para divulgaçã o de ações de
d extensão
A
Aumentar a participação
o de extensio
onistas em ed
ditais externo
os
Promover a Mostra de Extensão junttamente com
m a Reitoria e outros Cam
mpi
A
Ampliar o nú
úmero de em
mpresas convveniadas parra estágios
Fomentar accordos e convênios com outras institu
uições nacionais e
internaccionais
Promover a Mostra Técn
nica e festiva
al de arte e cultura do Campus .
A
Ampliar parccerias com ve
eículos de co
omunicação de divulgaçã
ão institucionnal
Participar do
os encontros de comuniccadores do IF
FRS.
Elaborar e enviar
e
releses
s aos veículo
os de comun
nicação.
A
Atualizar perrmanenteme
ente o sitio elletrônico do Campus.
C
Elaborar e publicar
p
bolettins de serviçços mensais.
Implementarr laboratório de produção
o e difusão ra
adiofônica.

Valores
V
Orçados
O
163.500,00
0
163.500,00
0
5.000,00
0
5.000,00
0
60.000,00
0
60.000,00
0
30.000,00
0
-

566

A
Ampliar a divvulgação do Campus na comunidade
e
Exte
ensão
De
esenvolver ações e progrramas de exttensão
Projeto de viabilidade de
e apoio a agrroindustrias familiares
f
da
a serra gaúchha
Total G
Geral

30.000,00
0
228.500,00

Obs.: Allterado pela Resolução do
d Conselho Superior do IFRS n.o 071 de 28 de ssetembro de 2012.

3.5.3. C
Câmpus Canoas
Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão
Invvestigar e ma
apear os arra
anjos produttivos locais
Ap
plicar e aperffeiçoar polític
ca de estágio
os;
Relaçõ
ões Internac
cionais
Esta
abelecer rela
ações e convênios com
m instituiçõe
es internacio
onais
De
esenvolver projeto de inte
ernacionaliza
ação da instituição em pa
arceria com a
oria de exten
Pró-reito
nsão, com o estabelecim
mento de convênio com ao menos um
ma
instituiçção de ensino
o do exterior
Esstimular o esttabelecimentto de convên
nios de coop
peração com Empresas,
Universsidades e Insstitutos;
Bu
uscar convên
nios com as diversas
d
seccretarias do município
m
de Canoas;
Am
mpliar os Con
nvênios com
m empresas e entidades para
p
a realiza
ação de
estágioss;
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Orrganização da
d Mostra de Extensão: ( pôsteres, ba
anners, pales
strante);
Fo
omento da pa
articipação de servidoress com projeto
os de Extens
são em eventtos.
Diárias e Passagens;
Fo
omento da pa
articipação de alunos bollsistas em ev
ventos. Auxílio estudantill:
Orrganizar oficinas culturais
s permanente
es;
Re
ealizar visitass nas escolas públicas pa
ara divulgar os cursos do
o campus
Canoass e buscar de
emandas de extensão;
Pro
omover a divvulgação dos
s projetos de
e extensão do Câmpus Canoas
C
em
Eventoss nacionais e internacionais;
Pro
omoção de palestras
p
que
e integram te
emáticas ens
sino, pesquis
sa e extensãão.
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Pro
ospectar a demanda
d
parra novos curssos do PRON
NATEC
Ela
aboração de
e Edital de Bo
olsas Extenssão 2013: 1,5
5% do orçam
mento;
Co
ompra de equ
uipamentos permanentess para promo
oção das açõ
ões de
extensã
ão.
Re
ealização da Semana do Meio Ambie
ente;
Re
ealizar a Sem
mana do Livro.
Pa
articipar da Feira
F
do Livro
o de Canoas ;
Orrganizar a Fe
eira das Cida
ades.
Im
mplantar Centtro de Idioma
as no Câmpu
us.
Au
uxiliar a organização das atividades d
de estágio do
o IFRS (paga
amento de
estagiárrio)
Total G
Geral

Valorres Orçados
s
-

33.000,00
0
33.000,00
0
10.000,00
0
16.000,00
0
5.000,00
0
2.000,00
0
76.200,00
0
76.200,00
0
35.000,00
0
20.000,00
0
2.000,00
0
2.000,00
0
2.000,00
0
10.000,00
0
5.200,00
0
109.200,00
0

577

3.5.4. C
Câmpus Caxias do Sul
S

Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão
Ela
aborar e aplicar de formu
ulário para prrospecção de demandas
s em ensino,
pesquissa e extensão
o
Relaçõ
ões Internac
cionais
Esta
abelecer rela
ações e convênios com
m instituiçõe
es internacio
onais
Bu
uscar contato
os e estabele
ecer parceria
a com 1 Instittuição Internacional,
verifican
ndo viabilida
ade de intercâ
âmbio atravé
és de agências de fomen
nto
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Fo
ortalecer projeto de Rádio
o no Câmpuss, com produ
ução perman
nente de
program
mação envolvvendo alunos
s e servidore
es
Me
elhorar a infrraestrutura e garantir matterial necess
sário para o funcionamen
f
nto
do Laboratório de Audiovisual
A
e Mídias Digiitais
Pre
estar apoio à produção de
d material a
audiovisual pelo
p
Laborató
ório de
Audiovissual e Mídias Digitais, co
omo estratég
gia de divulga
ação científic
ca
Pro
odução de ao
a menos 1 material
m
didá tico sobre a temática das
s relações
etnicorrraciais
Crriação do Blo
og do NAPNE
E Câmpus C
Caxias do Sul (Projeto RE
ENAPI)
Pro
oduzir, editar, diagramarr e enviar bim
mestralmente
e para todos os alunos doo
Câmpuss e servidore
es do IFRS, um
u Boletim d
do Campus, divulgando as
a atividadess
realizad
das.
Pro
oduzir notícias e abastec
cer o site (infformações, histórico,
h
info
ormações soobre
cursos e matrículas, entre outros).
Re
ealizar clipag
gem em mídia local, regio
onal e nacion
nal de matérias relacionaadas
ao Câm
mpus Caxias e ao IFRS e colocá-las n
no site no submenu “Câm
mpus na Mídiia”.
Atu
ualizar o mailing de Imprrensa, Empre
esas e Comu
unidade em Geral
G
do
Câmpuss.
Orrientar e auxiiliar alunos e servidores na criação, produção,
p
ed
dição e
diagram
mação do Pro
ojeto Jornal do
d Câmpus ((IF em Pauta
a).
Au
uxiliar no plan
nejamento e organização
o de eventos
s, cerimoniais
s e protocoloos.
Inccrementar a relação com
m empresas d
de Comunica
ação (Rádios
s, jornais, cannais
de Televisão), criando espaços de divulgaçã
ão das atividades do Cam
mpus em nívvel
local e rregional, inccluindo suges
stões de pau
utas aos meios de comun
nicação
Ge
erenciar a ma
anutenção de perfis nas redes sociaiis.
Atu
ualizar e imp
primir materia
ais para divu
ulgação (banners, cartaze
es, flyers) doo
IFRS Campus Caxia
as do Sul em
m Escolas, em
mpresas, org
ganizações públicas
p
e
privadass de Caxias do Sul e reg
gião
Crriar, produzir, editar, diagramar e imp
primir materia
ais de divulga
ação (banneers,
cartazess, flyers, faixxas) referente
es aos Proce
essos Seletiv
vos e outros eventos do
Câmpuss.
Pa
articipar do Comitê
C
Perma
anente de C omunicação
o do IFRS.
Asssessoria de Imprensa e envio de e-m
mail para o mailing
m
da Co
omunicação.
Re
ealizar festiviidades e hom
menagens do
o câmpus (aniversário do
o câmpus)
Co
ontinuar as gravações
g
e edições
e
dos áudios para o Projeto de
e Rádio,
Convên
nio com a Funvale, para a produção e veiculação de 10 progra
ametes por
mês.
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Ap
poiar a conso
olidação de ao
a menos 30
0 ações de ex
xtensão, com
m cadastro e
relatório
o final atravé
és do SIGPro
oj

Valore
es Orçados
22.000,00
0
22.000,00
0
10.000,00
0
-

-

-

10.000,00
0

2.000,00
0

71.967,78
8
71.967,78
8
-

588

Pla
anejar e oferrecer 3 ações
s de extensã
ão na modalidade curso em
e parceria com
sindicattos e empressas
De
esenvolver 1 programa de atividades artísticas e culturais parra alunos,
servidorres do camp
pus e comunidade
Ap
poiar a manu
utenção e fortalecimento de 1 program
ma de ativida
ades
físicas/e
esportivas para
p
alunos, servidores
s
d o campus e comunidade
e
Efe
etuar contato
o com Escola
as e Instituiçções de Ensino para verifficação de
demand
das quanto à formação de professore
es e consolid
dação de 1 curso de
extensã
ão
Re
ealização de ao menos 1 reunião abe
erta do NEAB
BI, com ativid
dade que
estimule
e a participaçção da comu
unidade exte
erna
Aq
quisição de livros e materrial audiovisu
ual para o NE
EABI
Re
ealização de ao menos 3 atividades d
durante a Se
emana da Co
onsciência Neegra
Re
ealização de ao menos 2 atividades d
durante a Se
emana do Índ
dio, sendo um
ma
saída de campo a Aldeia
A
Indígena
Re
ealização de 1 curso de extensão
e
parra professore
es da Rede Pública
P
de
Ensino sobre a temá
ática das rela
ações etnico
orraciais na educação
e
Crriação do Regimento Inte
erno do NAPN
NE Câmpus Caxias do Sul
S
Ad
daptação de materiais did
dáticos para alunos com necessidade
es educacionnais
específiicas inclusoss nos cursos regulares ou
u nos cursos
s de capacita
ação promovvidos
pelo Câ
âmpus Caxia
as do Sul
Pro
omoção de cursos
c
de ca
apacitação pa
ara servidore
es e alunos do
d Câmpus
Caxias do Sul, cujo objetivo prin
ncipal seja a inclusão soc
ciodigital de PNEEs.
P
04
cursos, 02 por seme
estre
Pro
omoção e ad
desão ao Pro
ograma TEC
CNEP
Pro
omoção e im
mplementaçã
ão de acessib
bilidade arqu
uitetônica (NB
BR 9050 –
ABNT) na sede do Bairro
B
Nossa
a Senhora de
e Fátima – Caxias
C
do Sul
Re
ealização do 1º Seminário do NAPNE
E – Câmpus Caxias do Sul
Pa
articipação em eventos e formações ssobre Educa
ação Inclusiva
a. 03 no anoo
Ela
aboração de
e convênios com
c
entidade
es voltadas ao
a público co
om
necessiidades especcíficas, tais como:
c
PADE
EV, INAV, AP
PAE, Escola Helen Kellerr
entre ou
utras
Ga
arantir verba material de consumo, eq
quipamentos
s e material permanente,
p
,
diárias p
para ações de
d extensão,, desde que previstas na proposta submetida ao
módulo SIEX/SIGPrroj, aprovada
as pela CGA
AE e pelo DA
Ap
poiar a manu
utenção e fortalecimento do projeto Jo
ornal do Cam
mpus, com a o
menos 4 edições no
o ano, dobrando a tiragem
m de exemplares
La
ançar Edital de
d Bolsas de
e Extensão n as modalida
ades BICTES
S e BICTET,
gerenciar e acompa
anhar as ações (8 bolsass de 16 horas
s semanais, com
c
duraçãoo de
9 mesess)
Esstimular a participação e alunos envo
olvidos em Prrogramas e Projetos
P
de
Extensã
ão em evento
os científicos
s, com ao me
enos 10 partticipações referentes a
ações d
de extensão
De
esenvolver ao menos 3 atividades
a
du
urante a Sem
mana Municip
pal do
convidados de
Empree
endedorismo
o, contando com
c
a presen
nça de dois palestrantes
p
outras instituições de
d educação
Total G
Geral

-

3.000,00
0
2.500,00
0
-

-

-

-

20.000,00
0
7.500,00
0

35.592,78
8

2.500,00
0

875,00
0
93.967,78
8

Câmpus Errechim
3.5.5. C
Áreas / Objetivos / Ações
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Pro
opiciar a manutenção do
o Setor
Au
umentar a rea
alização de projetos
p
e prrogramas de extensão attravés do

Valore
es Orçados
111.640,00
0
111.640,00
0
9.000,00
0
30.240,00
0

599

fomento
o interno de bolsas para alunos
Au
umentar a rea
alização de projetos
p
e prrogramas de extensão attravés do
fomento
o interno de auxílio
a
aos extensionista
e
as
Au
umentar a rea
alização de projetos
p
e prrogramas de extensão attravés do
fomento
o interno parra custeio das ações
Au
umentar a rea
alização de cursos
c
na mo
odalidade FIIC
Me
elhorar as co
ondições de divulgação
d
d
do Campus na
n comunidade externa
Total G
Geral

25.200,00
0
25.200,00
0
5.000,00
0
17.000,00
0
111.640,00
0

3.5.6. C
Câmpus Fa
arroupilha
Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão
Co
onsolidar o processo
p
de estágio
e
curriccular
Im
mplantar even
ntos esportivo
os
Im
mplantar açõe
es de volunta
ariado
Re
ealizar pesqu
uisa com alunos sobre oss cursos FIC
C que gostaria
am de cursaar
Re
ealizar estudo com os pro
ofessores da
as áreas sobre cursos FIC
C necessárioos
aos alun
nos nos curssos
Esstudar a posssibilidade de cursos de a perfeiçoame
ento em EAD
D, na
modalid
dade semipre
esencial
Esstimular os prrofessores a realizar a co
omplementação de carga
a horária porr
meio da
a oferta de va
agas de curs
sos FIC
Pa
articipar perio
odicamente de
d foruns de debate exis
stentes em Fa
arroupilha e
região
Im
mplantar proje
etos culturais
s
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Am
mpliar e qua
alificar a divulgação do prrocesso seletivo mídia lo
ocal, site, esscolas e emp
presas.
Divulgar o perrfil dos cursos e dos seuss egressos
Ampliarr a visitação às empresas
s da área du rante o lança
amento do processo seleetiv
o para informar e ca
aptar seus fu
uncionários
Ma
anter o sistem
ma de circula
ação e divulg
gação de info
ormações ao
o aluno,
especia
almente no site e nos murais e pelo m
moodle
Offerecer aos alunos
a
do ensino médio d
das redes es
stadual e particular cursoos
FIC parra que conhe
eçam o camp
pus e seus cu
ursos
Am
mpliar a relaçção com a co
omunidade e buscar outrros públicos para os quaiis
se torne
e possível a oferta de currsos FIC
Fo
omentar Sem
manas Acadê
êmicas dos ccursos
Orrganizar e realizar a Feira
a Tecnológicca
Fo
omentar visita
as técnicas para
p
os curso
os
Co
onsolidar a política
p
de imprensa e com
municação
Qu
ualificar o site
e instituciona
al atualizand
do-o permane
entemente e garantindo-oo
como m
meio de articu
ulação entre os segmento
os da comun
nidade acadê
êmica e a
socieda
ade
Co
onsolidar o in
nformativo do
o campus, diivulgando-o no formato im
mpresso e ppor
meio virrtual
En
nviar releases de todos os
o editais, eve
entos e dem
mais ações prromovidos peelo
campuss

Valores Orçados
-

-

-

600

Ma
anter e aperffeiçoar uma agenda
a
de vvisitas às empresas da re
egião para
oferecer e identifica
ar oportunidades de parce
eria nas área
as de ensino, pesquisa e
extensã
ão
Criar materiais perm
manentes de divulgação d
dos cursos (criação de material
m
gráficco
de qualidade)
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Exxecutar projeto permanen
nte de acolhi mento de no
ovos servidorres
apresen
ntando o cam
mpus, servido
ores, rotinass e etc.
Fo
omentar a pa
articipação em
m eventos lig
gados a exte
ensão
Co
onsolidar os projetos de extensão
e
do Campus
Total G
Geral

-

36.300,00
36.300,00
36.300,00
36.300,00

Câmpus Fe
eliz
3.5.7. C
Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão
De
esenvolver ações que artticulem difere
entes níveis de formação
o promovenddo
a indisssociabilidade entre ensino
o, pesquisa e extensão
Re
ealizar levanttamento de demandas
d
da
a Extensão no
n Câmpus Feliz
F
para
impleme
entação de novos
n
cursos
s
Re
ealizar levanttamento das
s demandas a
administrativ
vas da Extensão no
Câmpuss Feliz
Co
omparecer a reuniões e convocações
c
s da PROEX
X
Re
ealizar acompanhamento
o de egresso
os
Relaçõ
ões Internac
cionais
Esta
abelecer rela
ações e convênios com
m instituiçõe
es internacio
onais
De
esenvolver um projeto de
e internaciona
alização da instituição
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Pro
ospectar a demanda
d
parra novos curssos do PRON
NATEC
Orrganizar a II Mostra Técn
nica do Câmp
pus
Re
ealizar visitass técnicas a empresas co
om vistas a firmar
f
convên
nios
Atu
ualizar os da
ados referenttes à Extenssão no sítio da
d internet do
o Câmpus
Feliz: m
material de ap
poio, divugaç
ção de editaiis e outras in
nformações relevantes
r
Em
mitir certificaçção das açõe
es de Extenssão realizada
as no Câmpu
us
Inccentivar a divvulgação das
s ações de E
Extensão do Campus Feliz em Eventoos
Científiccos
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
De
esenvolver ações de Exte
ensão do Câ
âmpus Feliz junto
j
à comu
unidade interrna
e extern
na
Inccentivar e pa
articipar de Editais
E
de Fom
mento à Exte
ensão
La
ançar edital de
d bolsas
Total G
Geral

Valores Orçados
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
46.500,00
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3.5.8. C
Câmpus Ib
birubá
Áreas / Objetivos / Ações
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Pro
omoção de ações
a
de aco
ompanhame nto de egres
ssos
Pa
articipação em Eventos (w
workshops, ffeiras regionais, eventos acadêmicoss)
Re
ealização de Termos de cooperação/
c
/parcerias/co
omodatos
Accompanhame
ento da realiz
zação de Esstágios Curric
culares e exttra curriculare
res
Accompanhame
ento e Realiz
zação de currsos na moda
alidade FIC
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Pro
omoção de atividades
a
cu
ulturais
Re
ealização de visitas técnicas
Re
ealização de Programas, Projetos e o
outras ações
s de extensão
o
Re
ealização de ações de ex
xtensão volta
adas aos porrtadores de necessidades
n
s
especia
ais
Re
ealização de ações para estruturação
o da Coord. Extensão
E
Total G
Geral

Valore
es Orçados
16.300,00
0
16.300,00
0
800,00
0
3.000,00
0
500,00
0
11.000,00
0
1.000,00
0
57.367,16
6
57.367,16
6
2.500,00
0
3.500,00
0
40.367,16
6
1.000,00
0
10.000,00
0
73.667,16
6

3.5.9. C
Câmpus Osório
Áreas / Objetivos / Ações
Comun
nicação
Elabo
oração de pe
elo menos um
m evento culttural envolve
endo a comu
unidade intern
rna
e extern
na
Incen
ntivar a divulg
gação das aç
ções de exte
ensão desenvolvidas no Campus
C
Extensã
ão
Dar ccontinuidade na promoçã
ão de cursos de idiomas
Elabo
oração de pe
elo menos do
ois projetos d
de extensão no Campus
Elabo
oração de pe
elo menos um
m programa d
de extensão
o no Campus
Estruturar o setorr de Extensão
o de modo a prestar apo
oio às ações desenvolvidaas
no Câm
mpus.
Fome
entar a exten
nsão no âmbito do campu
us através de
e edital interno para bolssas
Fome
entar a exten
nsão no âmbito do campu
us através de
e edital interno para
custeio de ações de
e extensão
Prom
mover pelo me
enos uma aç
ção de integrração entre os
o alunos
Observ
vação do Mu
undo do Tra
abalho
Elabo
orar um proje
eto de ação social
s
Total G
Geral

Valorres Orçados
s
300,00
0
300,00
0
54.300,00
0
810,00
0
750,00
0
3.760,00
0
44.280,00
0
4.700,00
0
54.600,00
0

3.5.10. Câmpus Porto
P
Alegre
Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão

Valorres Orçados
s
-

622

Am
mpliar as parrcerias extern
nas nas açõe
es de extens
são, como ap
poio à
realizaçção de açõess de extensão
Esstimular a participação de
e instituiçõess externas em
m ações
Am
mpliar a ofertta de instituiç
ções conced entes de esttágios
Re
elações Interrnacionais
Relaçõ
ões Internac
cionais
Esta
abelecer rela
ações e convênios com
m instituiçõe
es internacio
onais
Divvulgar editaiss de coopera
ação interinsstitucional
Esstimular e aco
ompanhar a realização d
de convênios
s
Ide
entificar oporrtunidades de fomento pa
ara intercâm
mbios e coope
eração,
realizan
ndo contatos com instituiç
ções
Orrientar as formas de obte
enção de auxxílios visando
o à cooperaç
ção
internaccional
Pro
omover curssos de idioma
as
Pa
articipar na elaboração de
e editais que
e viabilizem a participação de
servidorres e discenttes em ativid
dades de inte
ercâmbio
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Re
ealizar ativida
ades ligadas
s à Cultura
Inccentivar a criiação de um espaço de ccultura
Esstimular a pro
odução e div
vulgação dass atividades de
d extensão realizadas nno
Campuss
Ap
poiar e ampliar a participa
ação de servvidores e disc
centes em eventos, com
apresen
ntação de tra
abalhos, com
m fomento
Pro
omover a divvulgação e a comunicaçã
ão institucion
nal com a sociedade
Ap
poiar a publiccação da rev
vista Scientia
aTec, estimullando a publicação de
artigos na área da extensão
e
Orrganização e atualização de um mura
al da extensã
ão no Campu
us
Ma
anter a home
epage atualiz
zada
Divvulgar no me
eios de comu
unicação currsos e evento
os abertos à comunidadee
Co
onstituir um Cineclube
C
Co
ompor um kitt para ser utilizado como material de divulgação em
e eventos e
ações d
de extensão, disponibiliza
ando aos pro
oponentes
Fo
omentar a pro
odução de material
m
de diivulgação da
as ações
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Offertar cursos de iniciação
o e formação
o continuada
Ap
poiar eventoss destinados a profission ais que atua
am na Educação Básica e
Educaçção Profission
nal Técnica e Tecnológicca
Ma
anter e firmar novos conv
vênios e parcceriais com unidades
u
esc
colares,
secretarias municipa
ais e estadua
al de educaçção
Ap
poiar a submissão de pro
opostas em e
editais relacio
onados à Formação
continua
ada de profe
essores (MEC
C, CAPES, C
CNPq, FAPE
ERGS, entre outros)
Via
abilizar a ofe
erta de cursos na modalid
dade FIC, realizando açõ
ões na área
ama Pronate
Educaççãom Profissional no âmb
bito do progra
ec, mediante
e a organizaçção
de laboratórios
Re
ealizar cursos de formaçã
ão musical p
para professo
ores da educ
cação Básicaa,
atenden
ndo a Política
as Públicas
Re
ealizar cursos de iniciaçã
ão e treiname
ento musical, abertos à comunidade
c
externa
Re
ealizar oficin
nas na área temática
t
Culttura, abertos
s à comunida
ade externa.
Organizar eve
entos abertos
s à comunida
ade externa na área temá
ática Culturaa.
Atu
uar em linha
as de extensã
ão não conte
empladas em
m 2012
Crriar sistema de
d fomento às
à ações de e
extensão- ap
poiar e incen
ntivar o

-

-

633

desenvo
olvimento de
e ações de extensão, em
m linhas estra
atégias
Am
mpliar a participação disc
cente na Exte
ensão
La
ançar edital re
elacionado ao
a Programa
a Instituciona
al de Bolsas de
d Extensãoo,
estimula
ando a inserrção de disce
entes em açções extensio
onistas,
Am
mpliar a realização de ações sociais
De
esenvolver Programa
P
nas
s áreas de T
Tecnologia e Trabalho, vis
sando a
inserção
o de PNES no mundo do
o trabalho
Offertar cursos, visando à im
mplementaçã
ão de políticas públicas inclusivas
Pla
anejar cursos, visando ao
o atendimen
nto de PNEs, comunidade
es em
situaçõe
es de vulnera
abilidade e/o
ou risco socia
al e ambienta
al
Crriar a oferta de
d Cursos de
e extensão, n
na modalidad
de EAD
La
ançar edital específico
e
pa
ara cursos em
m EAD
Total G
Geral

-

3.5.11. Câmpus Restinga
R
Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão
Am
mpliar as açõ
ões de extensão na Área Temática "C
Cultura"
Relaçõ
ões Internac
cionais
Esta
abelecer rela
ações e convênios com
m instituiçõe
es internacio
onais
Vissita a empresas para form
malização de
e convênios de estágio e
acompa
anhamento de
d estágios curriculares
c
e não curricu
ulares
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Fo
omento a pro
ojetos de exte
ensão (via re
ecursos extra
a - orçamentários). Inclussive
PRONA
ATEC
Divvulgação insstitucional, de
e cursos, eve
entos
Im
mpressão de Informativo mensal
m
do C âmpus – tira
agem 1700 exemplares
Im
mplantação da
a sala do settor de Comu nicação
Ma
anutenção de
e Avaliação e pesquisa p
permanente sobre a eficá
ácia e efeitoss
dos meios de comunicação utiliz
zados
Im
mplantação de
e laboratório
o de multimíd
dia (audiovisu
uais – som, vídeo
v
e
fotograffia)
Im
mplantação de
e sistema de
e som integra
ado (Radio Recreio)
R
Au
uxiliar organizzação de eve
entos instituccionais e com
memorativos
s do Câmpuss
Im
mplantação de
e estúdio de audiovisual
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Co
ontinuidade de
d programas de melhoriia da qualida
ade e formaç
ção inical parra o
Ensino Básico.Elabo
orar eventos
s de formaçã o continuada
a, para educadores das
redes pública e privada
Ela
aborar eventtos de formação continua
ada, para educadores da
as redes públlica
e privad
da.
Ma
anter projeto
os de inclusão
o digital
Am
mpliar a ofertta de instituiç
ções conced entes de esttágios
Am
mpliar as parrcerias para as
a ações de extensão
Re
ealizar ação na Linha "Es
sporte e laze
er"
Crriar estratégia
as de acomp
panhamento de Egressos
s
Ma
anter o progrrama de bols
sas de exten são- PIBEX

Valore
es Orçados
5.000,00
0
5.000,00
0
5.000,00
0
117.500,00
0
117.500,00
0
20.000,00
0
15.000,00
0
500,00
0
51.000,00
0
10.000,00
0
6.000,00
0
15.000,00
0
106.000,00
0
106.000,00
0

5.000,00
0
5.000,00
0
5.000,00
0
5.000,00
0
5.000,00
0
34.000,00
0
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Ma
anter cursos na linha "Lín
nguas estran
ngeiras"
Ma
anter projeto
o na linha "Pe
essoas com d
deficiências e pessoas com
c
necessiidades especciais"
Pa
articipação em eventos da área de pe
elo menos um
m servidor do
o setor por
semestrre
Au
uxiliar na organização das formaturass do Câmpus
s
Eq
quipar os setores de exte
ensão e de esstágio
Ela
aborar eventtos de formação com a te
emática está
ágios
Eq
quipar setor para
p
promoç
ção de evento
os de portas
s abertas do Câmpus
C
(telõões,
mesas, cadeiras, ba
alcão, tenda, toalhas, cap
pas de cadeiiras etc)
Ma
anutenção de
e assinaturas de periódiccos e realiza
ação de nova
as assinaturaas
(Obs: deverá ser lan
nçado no Ensino)
Ma
anutenção da
a equipe de estagiários d
do Setor de Extensão/Es
E
stágios
Im
mplantar sala de cinema do
d Câmpus
Total G
Geral

5.000,00
0
5.000,00
0
2.000,00
0
4.000,00
0
8.000,00
0
5.000,00
0
8.000,00
0
10.000,00
0
228.500,00
0

3.5.12. Câmpus Rio
R Grande
e
Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão
Am
mpliação da oferta
o
de instituições con
ncedentes de
e estágios.
Re
ealização de cursos de id
diomas em e spanhol e inglês para a comunidade
c
local
Re
ealização de mostras de ações de exxtensão para
a projetos cadastrados naa
instituiçção
Fo
omento a rea
alização de projetos visan
ndo a área te
emática "desenvolvimentto
urbano"".
Re
ealização de cursos de fo
ormação de iinclusão digital para a co
omunidade
local
Re
ealização de eventos pro
opondo açõess que visam a prevenção
o do uso de
a saúde
álcool, o
oficinas cultu
urais e de pre
eservação da
Offerta de bolsa
as para estudantes em p
projetos instittucionais de extensão
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Re
ealização de Projetos visando a área temática "Es
sporte e Laz
zer " com a
comunid
dade local
Re
ealização da cerimônia de formatura
Co
onfecção de material de divulgação
d
d
do IFRS Cam
mpus Rio Gra
ande
Ap
poio as ativid
dades desenv
volvidas pelo
o projeto da Rádio WEB
Total G
Geral

Valores Orçados
115.300,00
115.300,00
3.000,00
20.800,00
4.000,00
1.500,00
5.000,00
6.000,00
75.000,00
53.700,00
53.700,00
12.700,00
5.000,00
10.000,00
26.000,00
169.000,00

3.5.14. Câmpus Sertão
S
Áreas / Objetivos / Ações
Observ
vação do Mundo do Tra
abalho
Dese
envolver me
etodologias de prospec
cção de dem
manda para ensino,
e
pesquis
sa e extensã
ão
Re
ealização de visitas progrramadas a e
empresas e in
nstituições da região em
busca d
da ampliação
o de parceria
as

Valorres Orçados
s
10.000,00
0
10.000,00
0
10.000,00
0

655

Pro
oporcionar capacitação
c
dos
d servidore
es e comunid
dade acadêm
mica para o
uso do SIEX/SIGPro
oj/MEC
Relaçõ
ões Internac
cionais
Esta
abelecer rela
ações e convênios com
m instituiçõe
es internacio
onais
Am
mpliar a participação do campus
c
em a
ações de coo
operação internacional
Comun
nicação
Prom
mover a divu
ulgação e a comunicaç
ção institucio
onal com a sociedade
Re
ealização de II Mostra de
e extensão
Im
mplantação de
e painel/mural eletronico
o para divulga
ar as ações de
d Extensãoo
do Cam
mpus Sertão
Pro
odução de documentário
d
os envolvend
do a comunid
dade local e escolar
Crriação de me
ecanismos de
e interação ccom a comun
nidade intern
na e externa
através de redes so
ociais
Orrganização e atendimento
o do Centro de memória do Câmpus Sertão
Im
mplantar o ate
endimento ao
os Egressos através de portal
p
de egrressos
disponívvel no Site do IFRS - Câ
âmpus Sertão
o
Orrganizar o En
ncontro de Ex-alunos e E
Ex-servidores
s do Câmpus
s Sertão
Orrganizar o DIIA DE CAMP
PO, edição 20
013, fomenta
ando a partic
cipação dos
pesquissadores do IF
FRS - CÂMP
PUS SERTÃO
O, Entidades
s Públicas e Privadas
parceira
as da Instituição
Fo
omentar a pa
articipação do
o IFRS - Câm
mpus Sertão
o em ações/p
projetos de
âmbito nacional (PR
ROEXT, PRO
OJETO RON
NDON, SEMINÁRIOS, EX
XPOSIÇÕES
S,
FEIRAS
S)
Extens
são
Dese
envolver açõ
ões e progrramas de ex
xtensão
Am
mpliação de percentual
p
da matriz orça
amentária pa
ara ações de
e extensão d e
no mínimo 1,5%.
Re
ealização da Semana de Ciência e Te
ecnologia co
om Seminário
o Acadêmicoo
Total G
Geral

20.000,00
0
20.000,00
0
20.000,00
0
50.000,00
0
50.000,00
0
11.000,00
0
5.000,00
0
10.000,00
0
8.000,00
0

6.000,00
0

10.000,00
0
200.000,00
0
200.000,00
0
200.000,00
0
280.000,00
0

666

