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INTRODUÇÃO 

 

 
O Plano de Ação apresenta o planejamento das ações da Reitoria  e dos  campi do IFRS 

para o ano subsequente ao de sua elaboração sendo aprovado através  de uma Resolução do 

Conselho Superior. O processo é coordenado pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

e pelos gestores de Desenvolvimento  Institucional  de cada campus. 

Durante o ano de 2018 foram realizadas várias ações/atividades visando a elaboração do 

PDI 2019-2023, que foi finalizado no mês de novembro pela Comissão Central. A próxima etapa 

do PDI é a apreciação do documento pelo Conselho Superior do IFRS. Devido ao fato  de o PDI 

atual ter seu ciclo finalizado em 2018 e, ao mesmo tempo, não termos o novo documento 

aprovado, optamos por realizar o planejamento das ações do próximo ano a partir das áreas 

estratégicas e objetivos estabelecidos no PDI vigente e, num segundo momento, após aprovação 

do novo PDI 2019-2023, as ações serão reorganizadas tendo como base os objetivos 

estratégicos previstos no novo documento. 

O Plano de Ação 2019 do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS foi sistematizado 

através de um método de planejamento que atende às realidades pontuais de cada campus, no 

seu contexto regional, e de cada Pró-reitoria e Diretoria Sistêmica, no seu aspecto abrangente. 

O documento contempla as especificidades dos campi e os aspectos gerais do IFRS, bem como 

a divisão de sua estrutura administrativa baseada no Estatuto e Regimento Geral da Instituição. 

Através dos  Comitês de Apoio, as Pró-reitorias desenvolvem e sistematizam as 

definições e o fomento necessário aos campi, relacionados às áreas de gestão: Ensino, 

Pesquisa, Extensão, Administração e Desenvolvimento Institucional. Além disso, mantêm 

permanente socialização de propostas, definições coletivas de regulamentos e iniciativas, 

juntamente ao Colégio de Dirigentes e às comunidades acadêmicas dos campi do IFRS. 

Dessa forma, há a necessidade de que as Pró-reitorias acompanhem o 

desenvolvimento das atividades no IFRS, seja através de visitas, de reuniões, relatórios, 

registros estatísticos ou intervenções  de apoio às demandas sinalizadas pelos campi, 

priorizando a articulação e a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, finalidades 

básicas dos Institutos Federais, referidas na legislação. 

Os campi do IFRS elaboraram suas ações com base na estrutura básica de gestão, 

comum aos campi, Diretoria Sistêmica e Pró-reitorias, especificando os recursos necessários 

para cada ação. As Pró-reitorias estabeleceram as ações, com base na mesma estrutura, 

referindo-se às necessidades gerais relacionadas ao IFRS ou que são comuns a todos os campi, 

baseando-se nos seus planos específicos e nas discussões dos Comitês de Apoio. As 
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ações contemplam programas, projetos e propostas de regulamentações e se revestem de 

caráter de apoio às iniciativas dos campi, instâncias em que efetivamente  ocorrem as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão do IFRS. 
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1. METODOLOGIA UTILIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO 

 
O Plano de Ação é uma ferramenta de planejamento para o curto prazo, que realiza um 

desdobramento do Planejamento Estratégico. No Plano de Ação são apresentadas ações, 

juntamente com orçamento e cronograma projetado para o período de 2019, denotando 

componentes ou etapas para o cumprimento dos objetivos estratégicos e da missão da 

instituição. 

Para a confecção do Plano de Ação 2019 do IFRS foi publicada, em 1º de junho de 2018, 

a Instrução Normativa Prodi 01/2018  que estabelece os seguintes  princípios norteadores: 

I - Transparência em todas as etapas, ações e propostas de documentos elaborados, 

visando dar legalidade e legitimidade ao Plano; 

II - Envolvimento dos três segmentos (docentes, discentes e técnico-administrativos em 

educação) por meio da realização de eventos/atividades com a participação coletiva ou 

por representação; 

III - Utilização de ferramentas informatizadas para coleta de sugestões, realização de 

eventos, divulgação de cronogramas de atividades, resultados de  eventos  e documentos 

elaborados; 

IV - Emprego de dados oriundos de diagnósticos interno e externo, em particular o 

Relatório de Autoavaliação Institucional; 

V - Comprometimento da equipe gestora institucional em todas as etapas, ações e 

atividades de elaboração do Plano; 

VI -   Observância  dos   objetivos estratégicos e metas previstos no Plano  de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018 do IFRS. 

 
A IN 01/2018 estabelece ainda a estrutura mínima que o Plano deve apresentar, 

seguindo o formato adotado desde 2011, para o Plano de Ação 2012: 

I - Descrição da ação proposta; 

II - Setor/área Responsável pela ação/acompanhamento; 

III - Justificativa; 

IV - Objetivo estratégico; 

V - Área de gestão; 

VI - Valor  orçado por rubrica; 

VII - Cronograma de execução. 

 
A elaboração do Plano de Ação 2019 está estruturada em cinco principais etapas, 

contemplando o trabalho nas Unidades (campi e Reitoria), como pode ser visto na figura a 

seguir. 
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Figura 1 - Etapas de Elaboração do Plano de Ação 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

O processo se inicia nas unidades, que realizam o levantamento das ações que serão 

executadas no ano de 2019, destinando os valores orçamentários para cada ação (com base no 

valor destinado ao IFRS pela  Matriz  Conif).  A responsabilidade pela elaboração do Plano de 

Ação 2019 dos campi fica a cargo de comissões locais nomeadas especificamente para este 

fim pelos Diretores Gerais, devendo sua presidência ficar a cargo do gestor de Desenvolvimento 

Institucional. Na Reitoria, a responsabilidade pela elaboração do Plano de Ação de cada Pró-

reitoria e Diretoria Sistêmica fica a cargo de dois representantes (titular e suplente) indicados  

pela respectiva Unidade. A elaboração  nos  campi termina com a apreciação do Plano de Ação 

pelo Conselho de Campus, uma etapa importante para garantir legitimidade das ações 

planejadas na comunidade local. 

Após a aprovação dos campi, o PA de cada Unidade é enviado para consolidação, 

realizada pelo Departamento de Planejamento Estratégico da Prodi. O documento do IFRS 

segue então para apreciação e aprovação no Conselho Superior, o que vem sendo feito na 

última reunião ordinária do ano anterior ao exercício, nesse caso, 2018. 

 

 
Cronograma proposto pela IN Prodi 01/2018 

Etapa Ação Responsável (is) Prazo 

 

 
I 

Levantamento das ações nos 

campi e reitoria,  com destinação 

de valores  orçamentários para 

cada uma delas (Base Matriz Conif 

2018). 

Comissões Locais+ 

Diretores de 

Administração + 

Proad 

 
Definido em cada 

unidade 

Conselho 
Superior 

do Plano de 
Ação do IFRS 

de ações nos 
 

Conselho de 
Campus 

Plano de 
Aquisições 
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II 

 

Envio do Plano dos Campi e da 

Reitoria ao Departamento de 

Planejamento Estratégico/Prodi. 

Comissões locais e 

representantes das 

Pró-reitorias, 

Diretoria Sistêmica 

e Gabinete da 

Reitoria 

 

 
24 de agosto de 

2018 

 
III 

Elaboração do  Plano  de 

Aquisições para 2019, em conjunto 

com a Proad. 

 
Prodi + COAD 

 
Setembro/2018 

 
IV 

 
Consolidação do Plano de Ação. 

Departamento de 

Planejamento 

Estratégico 

28 de setembro de 

2018 

 
V 

Encaminhamento do Plano de 

Ação 2019 para apreciação do 

Conselho Superior. 

 
Pró-Reitor 

 
outubro de 2018 

 

 

Em relação aos procedimentos utilizado para a elaboração dos Planos de Ação dos 

campi, bem como a elaboração do Plano de Ação da Reitoria do IFRS, foi realizado um processo 

de padronização das estruturas para a elaboração dos planos, com o intuito de facilitar o seu 

entendimento e de demonstrar uma visualização comum das áreas e objetivos estratégicos. 

Para a elaboração do Plano de Ação  2019 do IFRS, foram propostas as seguintes atividades: 

 
• 1º Passo – Definição dos prazos para a elaboração - os prazos para a elaboração 

foram definidos em reunião, em que se ratificou a necessidade de elaborar o plano de 

ação em conjunto com a proposta orçamentária do IFRS; 

• 2º Passo – Apresentação da Proposta na Reunião do CODI – a proposta de 

cronograma de elaboração foi apresentada na reunião do Comitê de Desenvolvimento 

Institucional (CODI); 

• 3º Passo – Revisão das áreas institucionais e dos objetivos estratégicos que 

foram utilizados para a elaboração dos planos - as áreas e os objetivos foram 

definidos apenas uma vez, servindo para estruturação dos  planos de todos  os  campi e 

da Reitoria, com base no Regimento Geral do IFRS e nos objetivos definidos no PDI 

(Plano de Desenvolvimento Institucional). Para o presente ano, foram utilizados os 

Objetivos Estratégicos estabelecidos no PDI – IFRS – 2014-2018. As ações do plano 

foram elaboradas com base nas áreas e nos objetivos estratégicos; 

• 4º Passo – Definição e revisão das ações dos campi e da Reitoria - para a 

estruturação em um plano único, com vistas a facilitar a elaboração do Relatório de 

Gestão para o referido ano; 
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• 5º Passo  – Compatibilização dos orçamentos,  fechamento dos planos das 

Unidades, consolidação do PA 2019 e envio ao Conselho Superior. 

 
A elaboração dos Planos de Ação, de acordo com a proposta da Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRODI), foi realizada com base em planilhas eletrônicas, 

obedecendo-se a necessidade de integração entre as áreas estratégicas, os objetivos 

institucionais e as ações a serem executadas pelas unidades organizacionais.  Parte-se de itens 

que foram definidos,  de forma genérica, para todo o IFRS. Tais  definições foram realizadas por 

grandes áreas, correspondentes às instâncias de gestão do IFRS: Ensino, Pesquisa, Extensão, 

Administração e Desenvolvimento Institucional.  Para cada área de gestão, foram definidas áreas 

institucionais e objetivos estratégicos genéricos, que foram utilizados em todos os campi, Pró-

reitorias e diretoria sistêmica 

A apresentação inicial das Planilhas é realizada na Figura 2, sendo que a sua interface 

apresenta os itens descritos na sequência. 

 
 

Figura 2- Elementos das Planilhas Eletrônicas utilizados no Plano de Ação 
 

 

  4  

 

6 

  
8 
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1) Unidade: nesse item é apresentada a unidade organizacional para a qual se está 

elaborando o plano (Reitoria e cada campi); 

2) Áreas: cada botão corresponde a uma área de gestão (Administração, Ensino, etc.), 

sendo que ao clicar em cada uma delas, é possível acessar e preencher as ações de 

cada área, bem como o cronograma e o orçamento; 

3) Consolidar Plano de Ação: ao clicar nesse item, a planilha realiza uma consolidação 

das ações em cada área de gestão, apresentando-as em um resumo do orçamento, que 

contém as áreas, objetivos, ações e o orçamento; 

4) Resumo do Orçamento: o resumo do orçamento pode ser acessado pelo botão 

Resumo do Orçamento, sem a necessidade de realizar a consolidação. Esse item será 

útil para evitar o processamento de uma nova consolidação. Ou seja, se não forem 

inclusas novas ações ou alteradas as ações existentes, não será necessário refazer o 

processamento (item 3); 

5) Áreas Estratégicas e Objetivos Institucionais: esse item  apresenta as áreas 

estratégicas definidas de forma institucional. No ano anterior, as áreas estratégicas e  os 

objetivos da Instituição foram definidos uma única vez e as ações elaboradas pelas 

unidades organizacionais foram baseadas nesses elementos. Neste ano, esses itens 

foram elaborados, também, em uma única vez e, posteriormente, determinados em 

conjunto pelos campi e pela Reitoria; 

6) Resumo por Grupos de Rubricas: esse item apresenta um resumo do orçamento, 

que foi definido com base nos grupos de rubricas que foram elaborados; 

7) Resumo de Áreas e Objetivos: apresenta um resumo das áreas institucionais e dos 

objetivos estratégicos definidos de forma institucional; 

8) Resumo Extraorçamentário: apresenta um resumo das  ações planejadas que 

apresentam recursos pleiteados fora da Matriz Orçamentária da entidade. 

 
 

 
1.1 Áreas de Gestão 

 
As áreas de gestão são as áreas comuns entre os campi e a Reitoria do IFRS, que 

possuem as suas atribuições e subáreas definidas no Estatuto do IFRS e nos regimentos 

institucionais. As principais responsabilidades das áreas  de gestão são apresentadas a seguir e 

os planos de ação de cada área são apresentados em capítulos na sequência, separados para 

cada unidade do IFRS: Reitoria e campi. 
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1.1.1 Ensino 

 
A área de Ensino é responsável por planejar, desenvolver, coordenar, fomentar e 

acompanhar as atividades de ensino, articuladas à pesquisa e à extensão. Dentre outras 

atividades, atua no planejamento  e na definição das  prioridades na área de ensino, na definição 

de vagas, na supervisão dos processos seletivos para ingresso de alunos, na implementação 

das políticas e diretrizes voltadas  à oferta  em todos  os níveis  e modalidades de ensino e na 

garantia de identidade curricular no IFRS. Além disso, promove e incentiva a avaliação e melhoria 

do projeto pedagógico institucional (PPI) e atua na definição  de políticas de assistência estudantil 

para o IFRS. 

 
1.1.2 Pesquisa 

 
A área de Pesquisa, no IFRS, planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as 

atividades e políticas de pesquisa, integradas ao ensino e à extensão, bem como promove ações 

de intercâmbio com instituições e empresas. Nessa área, também são definidas as prioridades 

na área de pesquisa e inovação para o IFRS e seus campi. A área de Pesquisa estimula e 

promove o empreendedorismo, através da difusão da cultura de propriedade intelectual e 

proteção da inovação. Além disso, é nessa área que se zela pela equidade entre os campi, 

quanto à execução, a avaliação e o desenvolvimento de projetos de pesquisa, internamente ou 

com o apoio de outras instituições. 

 
1.1.3 Extensão 

 
A área de Extensão é a responsável por planejar,  superintender,  coordenar,  fomentar e 

acompanhar as atividades e políticas de extensão  e de relações com a sociedade, articuladas 

ao ensino e à pesquisa, bem  como aos segmentos sociais relacionados.  Dentre  as atividades, 

podem ser destacadas o apoio ao desenvolvimento de ações de  integração entre a instituição e 

o mundo do trabalho, o acompanhamento de egressos, o fomento ao empreendedorismo, aos  

estágios e às visitas técnicas. Além dessas atividades,  são responsabilidades da área de 

extensão o relacionamento com instituições regionais, nacionais e internacionais, a promoção e 

realização de ações de extensão no âmbito do IFRS e o incentivo do desenvolvimento  de 

programações científicas, artístico-culturais, sociais e desportivas. 

 
1.1.4 Administração 

 
A Administração é a área responsável por planejar, desenvolver, controlar e avaliar a 

administração orçamentária, financeira e de gestão de pessoas do Instituto Federal, executar 
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o planejamento nos níveis tático e operacional, elaborar os projetos de infraestrutura, executar 

as licitações, executar os contratos e realizar outras atividades delegadas pelo Reitor. 

 
1.1.5 Desenvolvimento Institucional 

 
O Desenvolvimento Institucional  é a área responsável por  planejar, desenvolver, 

controlar e avaliar as atividades políticas de desenvolvimento e articulação entre as  Pró- reitorias 

e os campi. Trata-se da área que atua no planejamento estratégico do IFRS, visando à definição 

de prioridades para o desenvolvimento dos campi, colaborando para a promoção  da equidade 

institucional, em relação aos investimentos. Além disso, é a área que visa propor alternativas 

organizacionais para o aperfeiçoamento da gestão, centralização da gestão das informações, 

desenvolvimento da infraestrutura, planos de ação, relatórios de gestão e de estatísticas do IFRS. 

 

 
1.2 Áreas de Gestão, Áreas Institucionais e Objetivos Estratégicos 

 
 

A partir das definições a respeito da elaboração do Plano de Ação, este foi apresentado 

às áreas  de gestão, comuns às Pró-reitorias e a todos os campi, para que  fossem estabelecidas 

áreas institucionais e objetivos estratégicos. Foram utilizadas as mesmas áreas institucionais e 

mesmos objetivos estratégicos definidos no PDI 2014-2018, apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Áreas de Gestão, Áreas Institucionais e Objetivos Estratégicos 

Área de Gestão Área Institucional Objetivo Estratégico 

 
 
 
 

 
Ensino 

 
Articulação Pedagógica 

Consolidar o Processo de Ingresso 

discente do IFRS 

Criar Observatório da evasão e 

retenção discente no IFRS 

Assuntos Estudantis e 

Projetos Especiais 

Consolidar a Política de Assistência 

Estudantil do IFRS 

 
Ensino Técnico e 

Tecnológico 

Fortalecer e consolidar a oferta de 

cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 

Aperfeiçoar a gestão do ensino no 

âmbito do IFRS 

 
 

 
Pesquisa 

 
Inovação Tecnológica 

Fomentar a consolidação da Inovação 

Tecnológica, mediante parcerias 

efetivas e concretas com a 

iniciativa pública e privada 

 
Pesquisa 

Ampliar a captação de fomento 

externo para a pesquisa, pós- 

graduação e inovação 
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  Construir e consolidar as políticas de 

pesquisa, pós-graduação e inovação 

do IFRS de forma articulada e 

indissociada, alinhadas com as 

políticas nacionais de Pós- 

Graduação e Pesquisa, bem como 

com as políticas institucionais do IFRS 

Fomentar propostas integradas entre 

os campi do IFRS na pesquisa, pós- 

graduação e inovação 

Incentivar   a  ampliação  da produção 

científica e tecnológica dos grupos de 

pesquisa, tendo como parâmetro os      

indexadores      definidos     pela 

CAPES 

Incentivar o desenvolvimento de 

pesquisa aplicada focada nas linhas 

de atuação dos campi, associada à 

demanda e pertinência regional 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pós-graduação 

Coordenar o processo de 

elaboração, implementação e 

aprovação de propostas de 

Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu e Cursos de 

Especialização Lato Sensu em 

consonância     com     as     políticas 

nacionais de pós-graduação 

Desenvolver parcerias com 

instituições nacionais e 

internacionais nas áreas da pesquisa, 

pós-graduação  e inovação, com 

vistas à produção científica e 

tecnológica e mobilidade de docentes 

em nível de pós- 

graduação 

 

 

 

 

 

 
Extensão 

 

 
Comunicação 

Desenvolver as políticas de 

comunicação do IFRS. 

Gerenciar  o   fluxo   de  informações 

externas e internas  da Reitoria e dos 

campi do Instituto. 

 

 

 

Extensão 

Ampliar as parcerias entre o IFRS 

com instituições públicas, privadas e 

demais órgãos da sociedade civil. 

Estimular ações que visam o 

desenvolvimento local e regional. 

Intermediar estágios e empregos. 

Promover a integração entre a 

instituição e a sociedade. 
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  Promover e subsidiar ações de 

inclusão social, digital, étnico-racial, 

de gênero e de grupos em 

vulnerabilidade social buscando o 

respeito à diversidade, a valorização 

cultural e a equidade social. 

Qualificar servidores, discentes e 

membros da sociedade. 

Observação do Mundo do 

Trabalho 

Realizar o acompanhamento de 

egressos. 

Relações Internacionais 
Promover a internacionalização do 

IFRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Administração 

 

 
Administrativa 

Aprimorar a gestão do patrimônio 

imobiliário do IFRS. 

Fortalecer a governança, visando a 

melhor organização e funcionamento 

administrativo do IFRS. 

 

 

 

 

 

Gestão de Pessoas 

Realizar  ações  de  capacitação dos 

servidores visando à eficiência, 

eficácia e qualidade dos  serviços 

prestados à sociedade  em 

consonância com as Diretrizes 

Nacionais da Política de 

Desenvolvimento  de   Pessoal  e os 

interesses institucionais. 

Viabilizar a elaboração das políticas de 

gestão de pessoas para aprovação 

junto  às instâncias 

superiores. 

 

 

Orçamento e Finanças 

Aperfeiçoar  o  processo de alocação 

e de gestão dos recursos públicos 

mediante o fortalecimento e a 

integração das funções  de 

planejamento, orçamento, execução, 

monitoramento,  avaliação e controle. 

 

 

 

 

Licitações e Contratos 

Aprimorar  o  gerenciamento logístico 

para atendimento das demandas do 

IFRS  previstas  no  PDI  e  Planos de 

Ação. 

Aperfeiçoar os procedimentos de 

contratação e gestão de bens e 

serviços, observando os critérios de 

sustentabilidade e os princípios da 

legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Gestão do Conhecimento 

Elaborar um repositório de 

informações  estratégicas para  o 

IFRS. 
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Planejamento Estratégico 

Consolidar o processo de 

planejamento  e acompanhamento 

dos planos institucionais. 

Implantar um sistema para a 

elaboração e acompanhamento do 

Planejamento  Estratégico  e Planos 

de Ação. 

Procedimentos, Normas e 

Regulação 

Consolidar a estrutura administrativa 

do IFRS. 

 

Projetos e Obras 

Modernizar a infraestrutura física e 

tecnológica do IFRS. 

Planejar e coordenar a implantação 

dos campi novos do IFRS. 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação 

Implantar um Sistema Integrado de 

Gestão (SIG). 

Fonte: Elaborado pela PRODI a partir do PDI 2014-2018 

 
A partir de 2017, houve a necessidade de estender o Plano de Ação a mais duas 

unidades da Reitoria – o Gabinete do Reitor e a Diretoria de Gestão de Pessoas pois essas 

unidades possuem ações bem específicas definidas, que até então eram contempladas nas 

ações das Pró-reitorias. 

 
 
 

2. PLANOS DE AÇÃO 

 
Neste capítulo, serão apresentados a Matriz Orçamentária (resumo) para o ano de 

2019, aprovada no âmbito do CONIF e da SETEC, e os planos de ação elaborados pelas Pró- 

reitorias de Ensino (Proen), Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (Proppi), Extensão (Proex), 

Administração (Proad) e Desenvolvimento Institucional (Prodi), pela Diretoria de Gestão de 

Pessoas (DGP), pelo Gabinete do Reitor e pelos campi do IFRS. Ressalta-se que além das 

ações a serem executadas com os recursos provenientes da Matriz Orçamentária, são 

apresentadas também as ações que se pretende executar caso haja o ingresso de recursos 

extraorçamentários para o ano 2019. 
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2.1 Órgãos da Reitoria 

 
Quadro 2 - Resumo da Matriz Orçamentária 2019 aprovada no âmbito do CONIF e SETEC 

Unidade Valor (R$) 

IFRS  

Reitoria  

Gabinete do Reitor e Escritório de Projetos 156.542,00 

Pró-reitoria de Ensino - Proen 169.000,00 

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação - Proppi 60.000,00 

Pró-reitoria de Extensão - Proex 406.000,00 

Pró-reitoria de Administração - Proad 2.486.868,00 

Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional - Prodi 60.391,00 

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 805.344,00 

Extensão 360.877,00 

Pesquisa/Inovação 721.754,00 

Obras 2.000.923,00 

PCTIC 633.177,00 

EAD/AE 10.910.928,00 

Campus Alvorada 1.218.352,00 

Campus Avançado Veranópolis 574.959,00 

Campus Bento Gonçalves 4.759.168,00 

Campus Canoas 2.211.416,00 

Campus Caxias Do Sul 3.615.876,00 

Campus Erechim 2.381.031,00 

Campus Farroupilha 1.997.996,00 

Campus Feliz 1.765.210,00 

Campus Ibirubá 2.970.694,00 

Campus Osorio 1.762.531,00 

Campus Porto Alegre 3.371.204,00 

Campus Porto Alegre Restinga 1.957.977,00 

Campus Rio Grande 4.445.128,00 

Campus Rolante 1.262.473,00 

Campus Sertão 7.194.839,00 

Campus Vacaria 1.288.050,00 

Campus Viamão 1.193.757,00 

Total 62.742.465,00 
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2.1.1 Gabinete do Reitor* 

 
Quadro 3 - Gabinete de Reitor 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Administração 156.542,00 

Gestão de Pessoas 16.000,00 

Realizar ações de capacitação dos servidores visando à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política 

de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais 

 

 
16.000,00 

Contratar palestrante para ações de capacitação (colaborador 

eventual) 
16.000,00 

Realizar cursos de capacitação de servidores nas temáticas, 

projetos cooperados, prestação de serviços, inovação tecnológica, 

tecnologia social e desenvolvimento local 

 
- 

Licitações e Contratos 16.342,00 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
- 

Articulação do Escritório de Projetos com os Campi e parceiros 

externos 
- 

Estruturação física da sede do EP como espaço administrativo, 

de reuniões, de coworking e de funcionamento para setores de atuação 

transversal (NIT,CTA, outros) 

 
- 

Suporte e orientação de servidores e parceiros externos para a 

viabilização de parcerias estratégicas para inovação tecnológica, social 

e desenvolvimento integrado dos territórios de atuação do IFRS 

 
- 

Visitas e reuniões aos campi e parceiros externos com foco na 

celebração de parcerias 
- 

Articulação e fortalecimento do fórum dos habitats de inovação 

do IFRS 
- 

Atualizar site do EP com informações sobre projetos, parcerias, 

cursos, encontros 
- 

Atualização permanente e divulgação do observatório de editais 

do Escritório de Projetos 
- 

Desenvolver e atualizar permanentemente um portfólio  de saberes 

e projetos do IFRS com potencial de cooperação e inovação (ação em 

parceria com o Núcleo de Inovação Tecnológica / NIT/ 

PROPPI) 

 

- 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens 

e serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência 

 
16.342,00 

Contratar empresa para limpeza semanal e conservação da sede 10.889,00 

Adquirir equipamentos 5.453,00 
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Adquirir material de consumo (papel,  cartucho, toner canetas 

para quadro branco, caneta esferográfica outros) 
- 

Administrativa 117.000,00 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
117.000,00 

. Realizar reuniões do reitor e pró-reitores nos 17 campi do IFRS 

visando integrar a gestão com servidores e alunos 
90.000,00 

Viabilizar a participação do reitor  e seus representantes em 

eventos e reuniões oficiais 
27.000,00 

Elaborar, em parceria com a PROAD, manuais de processos e 

fluxos para o encaminhamento das demandas documentais. 
- 

Encontro de chefes de gabinete - 

Orçamento e Finanças 7.200,00 

Aperfeiçoar  o  processo de alocação  e de  gestão dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 

7.200,00 

Articulação com   outros institutos,   centros   tecnológicos e 

universidades na temática projetos cooperados em nível nacional e 

internacional 

 
- 

Manutenção de serviços para atividades operacionais da sede 

(água, luz, telefone, internet, segurança, limpeza) 
7.200,00 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento 

dos planos institucionais 
- 

Desenvolver ações em datas significativas, em parceria com o 

departamento de comunicação e o Sats, que reflitam a 

responsabilidade social da instituição; 

 
- 

Desenvolver manuais de fluxos e processos do gabinete  visando 

a independência do servidor 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 156.542,00 

* Inclui Escritório de Projetos 

 

 
2.1.2 Pró-reitoria de Ensino 

 
Quadro 4 - Proen 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 11.079.928,00 

Ensino Superior 233.505,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis 

e modalidades da EPT 
233.505,00 

Realizar   o 2º  Fórum de Educação Profissional Técnica e 

Tecnológica 
109.000,00 

Realizar o 6º SEMEPT - 
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Assessorar os campi nos processos de revisão dos PPCs com 

base na OD e legislação vigente 
- 

Capacitar o corpo docente e técnico envolvido para a utilização 

das ferramentas da EaD 
20.000,00 

Ampliar a oferta de cursos na modalidade EaD 2.000,00 

Consolidar a oferta de até 20% (vinte  por cento) da carga 

horária dos cursos utilizando a EaD 
48.505,00 

Conceder bolsas de estudos aos estudantes para a EaD - 

Adquirir material de consumo para a oferta de cursos da EaD 6.000,00 

Produzir material educacional específico 3.000,00 

Realizar eventos com a temática EaD 5.000,00 

Adquirir bibliografias e equipamentos para o desenvolvimento 

da EaD 
40.000,00 

Articulação Pedagógica 51.500,00 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Realizar o 2º Seminário de análise dos dados e planejamento  

de ações para o combate à evasão e retenção 
- 

Consolidar a Política  de Combate à evasão e elevação da 

permanência dos estudantes no IFRS 
- 

Consolidar o Observatório de Evasão e Retenção discente 

vinculado à Política de Combate à Evasão e alinhado ao 

desenvolvimento da metodologia de acompanhamento e elevação da 

permanência e êxito dos estudantes no IFRS 

 

- 

Acompanhar o PIBEN com vistas à sua consolidação como 

espaço de qualificação da permanência dos estudantes 
- 

Implantar o Programa de Monitoria - 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS 4.000,00 

Implementar a Política de Ingresso Discente no IFRS 4.000,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 47.500,00 

Promover a formação continuada de coordenadores de curso dos 

diferentes níveis, formas e modalidades de ensino 
7.000,00 

Realizar capacitação dos gestores das equipes de ensino do campi 

do IFRS 
- 

Proporcionar formação permanente dos pedagogos dos campi do 

IFRS com vistas à qualificação dos  processos de revisão e 

construção de novos PPCs no contexto  de implementação da 

Organização Didática (OD) 

 
- 

Assessorar os campi nos processos que visam à consolidação da 

OD 
- 

Acompanhar a Política de Formação de Professores do IFRS - 

Consolidar as políticas do SIBIFRS - 

Acompanhar a implementação do Repositório Institucional - 

Assessorar os campi do IFRS nas demandas didático-pedagógicas 3.500,00 

Viabilizar a assinatura de Normas para trabalhos acadêmicos 29.000,00 

Viabilizar a implementação da Biblioteca Virtual - 

Participar de capacitação/formação relacionadas ao ensino 3.500,00 
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Assessorar   pedagogicamente a implementação do SIGAA 

(módulos relativos ao Ensino) 
- 

Contribuir no processo de revisão da OD - 

Colaborar na efetivação  da formação pedagógica demandadas 

pelos campi do IFRS 
4.500,00 

Contribuir nos  processo de criação e alteração de normativas 

internas referentes ao ensino 
- 

Instituir um grupo de estudos sobre temas atinentes ao ensino - 

Realizar reuniões sistemáticas com a Diretoria de TI da Reitoria e 

equipes pedagógicas e dos registros acadêmicos dos campi para a 

efetiva implantação do SIGAA 

 
- 

Implantar o Módulo Diplomas do SIG - 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 10.794.923,00 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 10.794.923,00 

Coordenar a aplicação isonômica dos  recursos da assistência 

estudantil com base nas necessidades apresentadas pelos campi do 

IFRS 

 
- 

Coordenar    as   ações   referentes ao   Programa   Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) no âmbito do IFRS 
3.500,00 

Promover ações de segurança alimentar e nutricional sustentável 

no IFRS 
- 

Desenvolver ações de promoção da saúde dos estudantes do IFRS - 

Instituir o processo de avaliação  de impacto da Política  de 

Assistência Estudantil a partir dos indicadores emanados do  Fórum da 

Assistência Estudantil 

 
- 

Coordenar as ações referentes ao PNAE no âmbito da Proen do 

IFRS 
- 

Instituir reuniões sistemáticas com as equipes de assistência 

estudantil para reflexão sobre os processos inerentes à implantação 

da Política de Assistência Estudantil 

 
1.500,00 

Acompanhar a execução do Programa de Benefícios junto  às 

Coordenações de Assistência Estudantil nos campi do IFRS 
10.565.062,00 

Utilizar o Diagnóstico Sócio Demográfico - 

Desenvolver 

Afirmativas 

ações articuladas junto aos Núcleos de Ações 
- 

Realizar discussões junto aos  Grêmios Estudantis e Diretórios 

Acadêmicos 
- 

Realizar o 2º Fórum de Assistência Estudantil - 

Realizar o 1º Encontro de Alimentação Estudantil 3.500,00 

Produzir material destinado à Assistência Social 221.361,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 11.079.928,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 26.000,00 

Articulação Pedagógica 26.000,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 26.000,00 

Levantar a demanda e viabilizar a contratação de estagiários para 

a Diretoria de Ensino 
15.000,00 
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Produzir material específico para o SIBIFRS 11.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 26.000,00 

Total Geral MO + EX 11.105.928,00 

 
 

2.1.3 Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 
Quadro 5 – Proppi 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Pesquisa 781.754,00 

Inovação Tecnológica 147.400,00 

Fomentar  a  consolidação  da  Inovação  Tecnológica,  mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
147.400,00 

Manter e acompanhar o pagamento de taxas administrativas para 

depósito de propriedade intelectual 
7.000,00 

Apoiar o depósito de propriedade intelectual 20.000,00 

Estruturar e manter o Núcleo de Inovação Tecnológica do IFRS 6.000,00 

Apoiar a implantação e manutenção de ambientes de 

inovação/emprendedorismo 
114.400,00 

Fomentar/promover   capacitações   na área   de Inovação e 

Empreendedorismo 
- 

Pesquisa 585.354,00 

Incentivar a ampliação  da produção científica e tecnológica dos 

grupos  de   pesquisa,   tendo  como   parâmetro   os indexadores 

definidos pela CAPES 

 
249.554,00 

Publicar e acompanhar Edital para fomento a participação de 

servidores em eventos de referência nas áreas  de ciência, tecnologia e 

inovação 

 
60.000,00 

Publicar e acompanhar Edital para fomento a participação de 

estudantes em eventos de referência nas áreas de ciência, tecnologia e 

inovação 

 
64.000,00 

Publicar e acompanhar Edital de apoio à edição de periódicos 

científicos 
36.054,00 

Publicar e acompanhar Edital de auxílio  à publicação de  livros  e 

à publicação/revisão em periódicos científicos 
20.000,00 

Realizar e dar suporte ao 8º Seminário de Iniciação Científica e 

Tecnológica, acompanhando os processos de criação da 

regulamentação e elaboração dos anais do evento, vinculado ao 4º 

Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino 

 
69.500,00 

Realizar e dar suporte ao 3º Seminário de Pós-graduação do 

IFRS, acompanhando os processos de criação do regulamento e a 

elaboração dos anais do evento, vinculado ao 3º Salão de Pesquisa, 

Extensão e Ensino 

 

- 

Manter e dar suporte ao Portal de Periódicos do IFRS - 

Implementar e manter o Portal de Eventos e as publicações dos 

anais dos eventos dos campi e da reitoria 
- 
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Elaborar a política editorial do IFRS - 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi associada à demanda e pertinência 

regional 

 

115.000,00 

Realizar e dar suporte ao Encontro de Pesquisadores e 

Extensionistas, acompanhando os processos do evento 
28.000,00 

Realizar e dar suporte a Mostra de Inovação e Tecnologias 87.000,00 

Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação 

e inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
105.200,00 

Operacionalizar e acompanhar as ações do Programa 

Institucional de Mobilidade Estudantil Internacional 
10.000,00 

Publicar e acompanhar Edital para fomento a projetos 

indissociáveis 
35.200,00 

Capacitar a equipe da Proppi - 

Viabilizar a capacitação das equipes editoriais dos periódicos 

científicos do IFRS 
- 

Implantar nova sistemática para cadastro e gestão de projetos de 

pesquisa e inovação 
- 

Acompanhar, criar e revisar os documentos (Resoluções, 

Instruções normativas e demais regulamentações) relacionadas a 

pesquisa, pós-graduação e inovação do IFRS, em conjunto com o 

Coppi 

 

- 

Elaborar e   publicar fluxogramas/vídeos para dinamizar o 

entendimento de documentos que norteiam os processos internos e 

externos à Proppi 

 
- 

Acompanhar e gerir os projetos de pesquisa e inovação do IFRS - 

Acompanhar e dar suporte aos Comitês de Ética em Pesquisa e 

Comitê de Ética no Uso de Animais 
- 

Elaborar publicações institucionais de pesquisa e inovação - 

Participar e organizar atividades/eventos/reuniões relacionadas  

as atividades da Proppi, interna e externamente ao IFRS 
60.000,00 

Organizar, realizar e dar suporte, em conjunto com o IFSUL e o 

IFFar, ao Foprop Sul 2019 
- 

Fomentar propostas integradas entre os campi do IFRS na 

pesquisa, pós-graduação e inovação 
10.000,00 

Realizar e dar suporte aos Eventos de Inovação e 

Empreendedorismo 
10.000,00 

Dar suporte ao fórum dos habitats de inovação e empreendedorismo - 

Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós- 

graduação e inovação 
105.600,00 

Apoiar projetos cooperados de Pesquisa Aplicada, 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
105.600,00 

Mapear e elaborar portfólio de potencialidades de projetos de 

desenvolvimento tecnológico e inovação 
- 

Mapear e definir processos para efetivação de parcerias do IFRS 

com organizações públicas e privadas 
- 
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Pós-graduação 49.000,00 

Desenvolver parcerias com instituições nacionais e 

internacionais nas áreas da pesquisa, pós-graduação e inovação, 

com vistas à produção científica e tecnológica e mobilidade de 

docentes em nível de pós-graduação 

 
10.000,00 

Realizar e dar  suporte aos cursos do Núcleo  de Inovação 

Tecnológica 
10.000,00 

Coordenar   o processo   de elaboração,    implementação e 

aprovação de propostas de Programas de  Pós-Graduação Stricto 

Senso e Cursos de Especialização Lato Senso em consonância 

com as políticas nacionais de pós-graduação 

 

39.000,00 

Transferir recursos aos campi para consolidação dos Programas 

de PG Stricto sensu já instituídos no IFRS 
39.000,00 

Apoiar a criação de Programas de Pós-Graduação Stricto Senso e 

Cursos de Especialização Lato Senso em consonância com as 

políticas nacionais de pós-graduação 

 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 781.754,00 

 
 

2.1.4 Pró-reitoria de Extensão 

Quadro 6 - Proex 
Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Extensão 766.877,00 

Observação do Mundo do Trabalho - 

Realizar o acompanhamento de egressos - 

Desenvolver, junto com a Diretoria de Tecnologia da 

Informação, Portal de Acompanhamento de Egressos. 
- 

Elaborar relatório anual dos egressos formados no ano de 2018 - 

Relações Internacionais 45.500,00 

Promover a internacionalização do IFRS 45.500,00 

Representar o IFRS em eventos e fóruns  de discussões 

relacionados à assuntos internacionais <<COM ORÇAMENTO DO 

IFRS>> 

 
5.500,00 

Organizar e realizar o 4º Seminário de Internacionalização do 

IFRS 
- 

Operacionalizar e acompanhar as ações do Programa 

Institucional de Mobilidade Estudantil Internacional 
40.000,00 

Renovar e prospectar parcerias e convênios no âmbito do 

ensino, pesquisa e extensão com instituições estrangeiras 
- 

Sensibilizar para a criação, nos campi, de núcleos/comissões 

para atendimento às demandas de internacionalização 
- 

Sensibilizar para a internacionalização de currículo - 

Desenvolver projetos voltados para a Internacionalização do 

IFRS 
- 

Comunicação 150.000,00 
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Gerenciar o fluxo de informações  externas e internas da 

Reitoria e dos campi do instituto 
150.000,00 

Dar suporte de comunicação visual para os campi (identidades 

visuais para eventos, artes gerais, marcas etc) 
- 

Atualizar o Portal IFRS - 

Elaborar hotsites de ações específicas - 

Fazer assinatura de jornais <<COM ORÇAMENTO DO IFRS>> 3.000,00 

Gerenciar as redes sociais institucionais - 

Elaborar e divulgar matérias jornalísticas para o público externo 

e interno da Reitoria 
- 

Elaborar e divulgar boletim informativo eletrônico aos servidores - 

Elaborar e publicar os Boletins de Serviço da Reitoria - 

Atualizar o Guia de Ambientação dos Servidores - 

Desenvolver/contratar serviço para elaboração de material para 

utilização/divulgação  institucional <<COM ORÇAMENTO  DO IFRS>> 

<<material  gráfico   específico   (folder,  flyer,   pastas,  crachás etc), 

materiais para eventos (sacolas, canetas, banner, faixa camiseta etc) 

entre outros definidos anualmente>> 

 

 
147.000,00 

Auxiliar na coordenação e execução de eventos internos e 

externos 
- 

Elaborar programetes de rádio  para atender o convênio 

estabelecido com a Funvale 
- 

Orientar a utilização correta do Manual de Uso da Marca dos 

Institutos Federais 
- 

Auxiliar  na  revisão de  normativas existentes e na elaboração de 

novos  documentos que  orientem as ações de Comunicação no IFRS 
- 

Desenvolver campanhas internas  e externas de comunicação 

(Processo Seletivo, campanhas solidárias, eventos etc) 
- 

Elaborar vídeos de divulgação institucional - 

Atualizar periodicamente as informações da extensão no sítio 

eletrônico do IFRS 
- 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Realizar reuniões gerais de comunicadores, com possibilidade de 

reuniões externas à reitoria 
- 

Executar  ações  específicas  do  Plano  de Ação  da Política de 

Comunicação: 1.Identificar as páginas digitais e os canais de 

comunicação ligados ao Instituto e seus respectivos gerenciadores 

 
- 

Executar ações específicas do Plano de Ação da Política de 

Comunicação: 2. Conscientizar discentes e servidores a respeito da 

melhor utilização das mídias sociais e outros canais de comunicação, 

seguindo orientações da Política de Comunicação do IFRS 

 

- 

Executar ações específicas do Plano de Ação da Política de 

Comunicação: 3. Participar do Comitê de Crise no IFRS 
- 

Executar   ações  específicas   do  Plano  de  Ação  da  Política  de 

Comunicação: 4. Propor, ao Comitê de Crise do IFRS, a elaboração 

de um guia contendo procedimentos de gerenciamento de 

comunicação para situações de crise 

 
- 
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Executar ações específicas do Plano de Ação da Política de 

Comunicação: 5. Participar do grupo de discussão das  campanhas de 

ingresso no IFRS 

 
- 

Executar   ações  específicas   do  Plano  de  Ação  da  Política  de 

Comunicação: 6. Participar da organização, junto à Proex, do projeto 

unificado  de  visitação  de  estudantes  para  conhecer  o  IFRS  e  as 

oportunidades oferecidas pelos campi 

 

- 

Executar   ações  específicas   do  Plano  de  Ação  da  Política  de 

Comunicação: 7. Apoio  ao Núcleo da Memória no IFRS  com a Proex 
- 

Executar ações específicas do Plano de Ação da Política de 

Comunicação: 8. Execução da campanha em alusão aos 10 anos do 

IFRS 

 
- 

Executar ações específicas do Plano de Ação da Política de 

Comunicação: 9. Planejar e executar,  juntamente com a DGP, eventos 

de comemoração alusivo a cada década de trabalho dos 

servidores do IFRS 

 

- 

Fortalecer o posicionamento do IFRS junto a públicos 

estratégicos 
- 

Realizar 4º Workshop de Comunicação <<AÇÃO 4572>> <<COM 

ORÇAMENTO DO IFRS>> <<coffee break>> 
- 

Atualizar o módulo sobre Política de Comunicação no curso EaD 

para o Programa de Capacitação de Novos Servidores 
- 

Extensão 571.377,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 90.777,00 

Realizar   as   atividades administrativas da PROEX <<COM 

ORÇAMENTO DO IFRS>> 
50.500,00 

Revisar as normativas existentes e elaborar novos documentos 

que normatizem as ações de Extensão no IFRS 
- 

Realizar reuniões trimestrais com o Comitê de Extensão (COEX) - 

Acompanhar e orientar o registro das ações de extensão no 

sistema informatizado 
- 

Atualizar o Portal de Indicadores da Extensão - 

Fomentar a realização de ações institucionais de extensão 40.277,00 

Divulgar editais e chamadas públicas promovidas por instituições 

públicas ou privadas de fomento à extensão 
- 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade 40.000,00 

Promover e incentivar a oferta de cursos de extensão - 

Organizar e realizar o 5ºCurso de Capacitação para Extensionistas 

do IFRS <<AÇÃO 4572>> <<contratação de  serviço de sonorização; 

contratação de serviços para hospedagem/transporte e alimentação – 

almoço, jantar e coffee 

break>> (3º EPE) 

 

 
35.000,00 

Organizar e realizar Curso de Capacitação a distância em 

avaliação para os membros que integram a Comissão de Avaliação 

Ad hoc de Extensão do IFRS 

 
- 

Organizar o 2º Encontro de Formação dos  Estudantes que 

participam dos Comitês de Gerenciamento de Ações de Extensão - 

CGAE's 

 
5.000,00 
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Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão  social,  digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social 

buscando  o  respeito à  diversidade, a  valorização cultural  e  a 

equidade social 

 
60.600,00 

Promover a participação da Assessoria de Ações Inclusivas e do 

Centro Tecnológico de Acessibilidade (CTA) em eventos internos e 

externos, divulgando os trabalhos desenvolvidos pelas Ações 

Afirmativas do IFRS 

 

4.000,00 

Produzir publicações das Ações Afirmativas do IFRS - 

Realizar reuniões e capacitações com os membros dos NAPNEs, 

NEABIs, NEPGSs e NAAfs do IFRS 
- 

Organizar  e  realizar  o  4º  Workshop Diversidade e  Inclusão do 

IFRS <<AÇÃO 4572>> <<contratação de serviço de sonorização; 

contratação de  serviços para hospedagem/transporte  e alimentação 

– almoço, jantar e coffee break>> 

 
33.000,00 

Organizar e realizar o 1º Seminário de Tecnologia Assistiva do 

IFRS 
- 

Propor política de concessão de bolsas de ensino, pesquisa e 

extensão para os estudantes cotistas 
- 

Promover a criação e a manutenção de comissões e grupos de 

trabalho relacionados  ao acompanhamento da Política  de Ações 

Afirmativas 

 
- 

Firmar parcerias com instituições que atuam na área das Ações 

Afirmativas 
- 

Fomentar a realização de ações institucionais de extensão 

voltadas às ações afirmativas 
23.600,00 

Promover curso EaD à comunidade interna e externa do IFRS 

sobre acessibilidade digital e tecnologia assistiva 
- 

Elaborar planos para a quebra de barreiras arquitetônicas nas 

unidades do IFRS 
- 

Prestar assessoria em acessibilidade virtual e tecnologia assistiva 

para o IFRS 
- 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 180.000,00 

Organizar e publicar a Revista de Extensão Viver IFRS - 

Dar suporte à regulamentação da estratégia 12.7 da meta 12 do 

Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) para os cursos de 

graduação 

 
- 

Organizar  e   realizar   o   7º   Seminário  de   Extensão   do IFRS 

<<contratação de serviço de sonorização; contratação de serviços 

para hospedagem/transporte e alimentação  – almoço, jantar  e coffee 

break>> (4º Salão) 

 

100.000,00 

Organizar e realizar a Mostra de Arte e Cultura <<contratação de 

serviço de sonorização; contratação de serviços para 

hospedagem/transporte e alimentação – almoço, jantar e coffee 

break>> 

 

5.000,00 

Fomentar   a participação   de estudantes e servidores no 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU) 
20.000,00 
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Fomentar a participação de estudantes e servidores no Seminário 

de Extensão Universitária da Região Sul (Seurs) 
35.000,00 

Participar de eventos internos e externos na área da Extensão - 

Representar o IFRS em eventos e fóruns de discussões 

relacionados à Extensão 
- 

Fomentar editais que promovam a indissociabilidade entre 

pesquisa, ensino e extensão 
- 

Implantar a Política de Esporte e Lazer para o IFRS - 

Apoiar o 2º Festival de Música e Arte 20.000,00 

Construir política de Arte e Cultura - 

Implantar o Programa Núcleo de Memória IFRS - 

Intermediar estágios e empregos - 

Auxiliar a realização de convênios, ou documentos congêneres, 

com instituições públicas ou privadas para concessão de estágios 

aos estudantes 

 
- 

Dar suporte à implantação de sistema de cadastro para a oferta 

de vagas de estágio aos estudantes IFRS 
- 

Dar suporte à implantação de sistema de cadastro para a oferta 

de oportunidades de trabalho aos egressos do IFRS 
- 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil 
200.000,00 

Ampliar parcerias com instituições nacionais públicas ou privadas 

para a realização de ações de extensão 
- 

Organizar e realizar o 6º Jogos do IFRS <<COM ORÇAMENTO 

DO IFRS>> <<contratação de arbitragem e medalhas para 

premiação>> 

 
150.000,00 

Fomentar a participação dos atletas do IFRS  nas etapas regional  e 

nacional dos Jogos dos Institutos Federais <<COM ORÇAMENTO DO 

IFRS>> 

 
50.000,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 766.877,00 

 
 

2.1.5 Pró-reitoria de Administração 

 
Quadro 7 - Proad 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Administração 2.486.868,00 

Licitações e Contratos - 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de  bens 

e serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência 

 
- 

Ampliar a utilização de cronogramas em todos os pregões 

realizados pela reitoria 
- 

Disponibilizar 01 curso de capacitação sobre planilhas de custo e 

formação de preços aos servidores de contratos e fiscais do IFRS 
- 
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Disponibilizar 01 curso de capacitação sobre planilhas de custo e 

formação de preços aos servidores de licitações e contadores do IFRS 

 
- 

Realizar 01 apresentação sobre compras e licitações aos 

servidores da reitoria 
- 

Realizar 01 apresentação sobre fiscalização e contratos aos 

servidores da reitoria 
- 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
- 

Criar normativa para a utilização de veículos na reitoria com 

objetivo de racionalização do uso da frota 
- 

Administrativa 2.486.868,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS. - 

Criar Plano Diretor para cada campus - 

Iniciar processo de regularização das edificações do IFRS em 

conjunto com os campi 
- 

Providenciar adequação  dos  campi às normas e legislação 

vigentes de PPCI 
- 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
2.486.868,00 

Criar manual de cadastro e acesso aos sistemas governamentais - 

Criar normativa para classificação e guarda de documentos - 

Implantar processo eletrônico para formulários da DGP - 

Implantar a Escrituração Fiscal Digital conforme IN 1701/2017 - 

Realizar 4 encontros regionais da DLC com equipes de licitações 

e contratos dos campi 
- 

Elaborar fluxo de gerenciamento de contas de controle (análise, 

revisão, registro, controle) 
- 

Implantar o módulo Orçamento no SIG - 

Criar manual de encargos (obras) - 

Criar manual de fiscalização de obras - 

Criar manual de manutenção predial preventiva e corretiva para 

leigos 
- 

Definir o fluxo para pagamento de ART/RRT (DPO) - 

Realizar estudo de eficiência energética para o IFRS - 

Realizar audiências públicas de prestação de contas das obras 

finalizadas nos campi quando da entrega provisória da obra 
- 

Disponibilizar manuais ou tutoriais dos módulos em utilização do 

SIPAC 
- 

Elaborar fluxo de trabalho para o catálogo de materiais - 

Realizar ação permanente de mapeamento de possibilidades de 

doações de bens de outros órgãos 
- 

Revisão da IN PROAD 04/2013 e adequação ao SIPAC - 

Realizar estudo de:  energia elétrica, impressões, telefone, 

passagens aéreas, correios, combustível para posterior redução dos 

custos 

 
- 
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Realizar    estudo  de   alternativas de contratação/locação ou 

aquisição de veículos no IFRS 
- 

Integrar o Plano de Ação com a Proposta Orçamentária - 

Manter os   serviços   continuados da   reitoria (terceirizados, 

manutenção predial, manutenção equipamentos) 
1.975.500,00 

Adquirir material de consumo para a reitoria 335.168,00 

Adquirir material permanente para a reitoria 100.000,00 

Disponibilizar diárias, passagens e ressarcimentos para os 

servidores da Pró-reitoria de Administração 
76.200,00 

Orçamento e Finanças - 

Aperfeiçoar  o processo de alocação  e de gestão  dos  recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções 

de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, 

avaliação e controle 

 
- 

Eliminar restrições contábeis - 

Elaborar metodologia de tratamento de inscrição e manutenção 

de restos a pagar 
- 

Realizar evento sobre qualidade do gasto, com ferramentas 

práticas de planejamento 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 2.486.868,00 

 
 

2.1.6 Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

 
Quadro 8 - Prodi 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Desenvolvimento Institucional 2.694.491,00 

Planejamento Estratégico 40.500,00 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
40.500,00 

Realizar seminários regionais para identificação das vocações 

sociais, culturais e produtivas de cada local, auxiliando no  processo de 

definição da abertura de novos cursos, no desenvolvimento de projetos 

de pesquisa, extensão e desenvolvimento tecnológico e na 

execução do PDI 

 

 
- 

Criar plataforma permanente de consulta à comunidade do IFRS 

para discussão de temas 

de interesse da instituição 

 
- 

Acompanhar a execução do PDI - 

Execução e Monitoramento do PETIC/PDTIC - 

Disponibilizar diárias e passagens aos servidores da PRODI 40.500,00 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Mapear, revisar e aperfeiçoar os fluxos e processos da PRODI - 

Implantar e acompanhar o Programa de Gestão da Integridade - 

Elaborar o Plano de Gestão de Riscos - 
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Revisar o Plano de Logística Sustentável - 

Regulamentar o uso do e-mail institucional - 

Projetos e Obras 2.634.100,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 2.634.100,00 

Elaborar, em conjunto com os campi, projetos para ampliar a 

acessibilidade 
1.000.000,00 

Utilizar projetos padrão para novas contratações de obras 1.000.923,00 

Aquisição  e  manutenção  de  equipamentos   para  suporte das 

atividades da Reitoria 
633.177,00 

Tecnologia da Informação e Comunicação 19.891,00 

Implantar um Sistema Integrado de Gestão (ERP) 19.891,00 

Propor e implantar a integração SIGPP + SIPAC ORÇ - 

Capacitação de multiplicadores locais SIGAA (Campi e Reitoria) - 

Continuação da implantação e manutenção de módulos do SIG - 

Aperfeiçoamento do Sistema do PS - 

Apoio a gestão de TI dos Campi - 

Manutenção/customização de funcionalidades do Sistema de 

Suporte para atendimento de demandas dos Campi e Reitoria 
19.891,00 

Gestão do Conhecimento - 

Elaborar um repositório de informações estratégicas para o 

IFRS 
- 

Reformular o RDI - 

Reformular o RAC - 

Criar o Programa de Avaliação institucional do IFRS - 

Assessorar a revisão do PPI - 

Assessorar a revisão da OD - 

Manutenção da página "Mural de Bolsas do IFRS" para divulgar 

as vagas ofertadas pela instituição de forma mais eficaz 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 2.694.491,00 

 
 

2.1.7 Diretoria de Gestão de Pessoas 

 
Quadro 9 - DGP 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Administração 805.344,00 

Gestão de Pessoas 805.344,00 

Realizar   ações   de   capacitação    dos   servidores   visando à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância com as Diretrizes Nacionais  da 

Política    de   Desenvolvimento   de    Pessoal    e   os interesses 

institucionais 

 
 

288.500,00 

Elaborar o Plano Anual de Capacitação dos servidores do IFRS 

para o ano de 2020 conforme o Programa de Capacitação 
- 

Desenvolver cursos de capacitação in company para atendimento 

às demandas institucionais de acordo com o PAC 2019 
103.500,00 
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Viabilizar e executar os editais para renovação e concessão de 

bolsa de estudos aos servidores 
100.000,00 

Viabilizar a participação isolada de servidores em ações de 

aperfeiçoamento externas ao IFRS 
85.000,00 

Viabilizar uma sala de capacitação na reitoria (com notebooks ou 

microcomputadores) 
- 

Viabilizar o afastamento do país dos servidores do IFRS de  

acordo com normativa interna 
- 

Viabilizar e executar o edital para autorização de afastamentos de 

servidores técnico-administrativos da Reitoria 
- 

Propor a elaboração de normativa para Licença Capacitação para 

atividades voluntárias 
- 

Propor a revisão da IN 06/2015 - Liberação de Carga Horária - 

Propor a elaboração de normativa unificada para afastamento  

para participação de pós-graduação (docentes e TAEs) 
- 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 

aprovação junto às instâncias superiores 
516.844,00 

Auxiliar o desenvolvimento/realização de ações de capacitação 

demandadas pelas Pró-reitorias, CPPD e CIS 
- 

Implantar o Programa de Iniciação ao Serviço Público 

(Semipresencial) 
- 

Propor elaboração de normativa para pagamento de GECC e 

seleção de servidores para ministrar cursos 
- 

Implantar um programa para aproveitamento de certificados de 

capacitação com carga horaria inferior a 20 horas 
- 

Implantar WEB-Férias no IFRS - 

Instruir e encaminhar os processos de exercícios anteriores e 

restituição ao erário relativos a 2018 
- 

Normatizar e revisar os fluxos de procedimento relativos às 

concessões de ressarcimento saúde 
- 

Normatizar os fluxos de procedimento das concessões de auxílio- 

transporte 
- 

Preparar e digitalizar as pastas funcionais dos servidores para fins 

de legado do AFD 
- 

Elaborar e realizar edital de redistribuição de servidores no âmbito 

do IFRS 
- 

Revisar a normativa de mobilidade dos servidores no âmbito do 

IFRS 
- 

Implantar controles unificados das informações de provimento de 

servidores efetivos, e torná-los transparentes com ampla divulgação 
- 

Discutir junto ao Comitê de Gestão de Pessoas a necessidade em 

centralizar os lançamentos dos atos de admissão de pess oas sob 

regime de Lei 8745/93 dos 17 campi do IFRS 

 
- 

Normatizar as competências quanto a contratação de estagiários 

no IFRS 
- 

Aprimorar o trâmite dos processos de aposentadoria e pensão, a 

fim de tornar os processos mais eficientes 
- 
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Realizar   o pagamento de auxílio-moradia aos servidores 

detentores de Cargos de Direção em exercício na Reitoria 
286.000,00 

Implementar o e-Social - 

Realizar a contratação de estagiários para a Reitoria do IFRS 48.344,00 

Conceder aos  servidores o pagamento das despesas por 

mudança de sede realizada no interesse da administração 
55.000,00 

Realizar o pagamento das despesas de serviços de seleção e 

treinamento para as concessões de RSC e outras progressões 

funcionais dos servidores do IFRS 

 
80.000,00 

Elaborar o plano de integridade do IFRS conjuntamente com a 

PRODI, no que diz respeito ao nepotismo, ao conflito de interesse e 

aos procedimentos de responsabilização dos servidores 

 
- 

Elaborar normativa acerca dos trâmites para as consultas junto 

ao Departamento de Normas e Legislação de Pessoas 
- 

Coordenar a realização dos exames periódicos dos servidores do 

IFRS 
- 

Realizar medições em campo de agentes nocivos para fins de 

desenvolvimento e atualização de laudos e PPRA 
- 

Firmar termos de cooperação com as unidades SIASS que 

atendem o IFRS 
- 

Encaminhar ao CONSUP proposta de alteração do Regimento da 

CISSPA para facilitar composição das comissões nas unidades e 

ampliar a atuação da CISSPA 

 
- 

Fortalecer e viabilizar as ações da CISSPA nas unidades - 

Promover ações de alimentação adequada e saudável nos 

ambientes de trabalho 
- 

Promover ações de combate e prevenção ao assédio moral e 

violência psicológica 
- 

Promover ações de orientação e prevenção acerca da saúde 

mental dos servidores do IFRS 
- 

Promover o deslocamento dos servidores da DGP para visitas 

técnicas, convocações, perícias e outras representações 
47.500,00 

Revisar e atualizar o Manual de Fluxos e Procedimentos relativos 

aos atos de pessoal do IFRS 
- 

Implementar sistemas de informação que automatizem e facilitem 

as atividades operacionais da Diretoria de Gestão de Pessoas 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 805.344,00 
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2.2 Campus Alvorada 

 
Quadro 10 - Campus Alvorada 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 18.275,28 

Ensino Superior - 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
- 

Manter e expandir a oferta de cursos técnicos na forma 

subsequente e concomitante 
- 

Manter e expandir a oferta de cursos técnicos na forma integrada, 

inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
- 

Ofertar cursos de graduação - 

Construir práticas para disseminação da Educação à Distância - 

Elaborar, acompanhar e atualizar  Projetos  Pedagógicos de 

Cursos 
- 

Implementar ações e criar normativas e fluxos do Ensino com 

base na organização didática do IFRS 
- 

Apoiar e assessorar a implementação de políticas de ações 

afirmativas, acessibilidade, inclusão e diversidade 
- 

Planejar e organizar saídas de campo que demandem transporte 

Rodoviário Estadual, Interestadual e Internacional 
- 

Articulação Pedagógica 18.275,28 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Implementar observatório sobre violências - 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 

Acompanhar a elaboração e execução do processo de ingresso 

discente. 
- 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 18.275,28 

Manter e ampliar a infraestrutura e escopo de atuação da 

Biblioteca 
- 

Promover    a    aquisição  de   mobílias e   equipamentos para 

laboratórios 
- 

Promover   a aquisição   de materiais pedagógicos para o 

desenvolvimento das aulas 
- 

Desenvolver processos  de formação   pedagógica   para os 

servidores 
- 

Ofertar programa permanente de bolsas de projetos de ensino 

(1,5%) 
18.275,28 

Participar de reuniões da COEN, comissões e grupos de trabalhos 

na Pró-reitoria de Ensino 
- 

Planejar a aquisição de material permanente e de consumo para 

o desenvolvimento das aulas e para o Setor de Ensino 
- 

Planejar a aquisição de mobília e equipamentos para as salas de 

aula 
- 

Planejar a implantação das salas para os docentes - 
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Promover a participação dos servidores em fóruns de discussão 

de políticas para a Educação Profissional e Tecnológica 
- 

Planejar a implantação de espaço de convivência coberto e ao ar 

livre (árvores e bancos) 
- 

Organizar, registrar, orientar e arquivar os processos acadêmicos - 

Incentivar, promover e apoiar projetos de Ensino em articulação 

com Pesquisa e Extensão 
- 

Manter e estruturar a Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino 

(CAGE) do Campus 
- 

Auxiliar a realização de eventos Científicos Institucionais - 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais - 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS - 

Executar, manter e ampliar a política de assistência estudantil - 

Planejar a implantação de cantina e restaurante para a 

comunidade escolar 
- 

Manter a oferta de alimentação para os estudantes de cursos de 

nível médio na perspectiva da educação alimentar e da segurança 

nutricional 

 
- 

Apoiar e orientar os estudantes na construção de seu 

protagonismo e na organização de entidades estudantis 
- 

Desenvolver ações que promovam o acesso e a permanência dos 

estudantes 
- 

Pesquisa 30.458,80 

Inovação Tecnológica - 

Fomentar  a  consolidação  da  Inovação  Tecnológica,  mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
- 

Apoiar a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação na 

implementação e manutenção do NIT 
- 

Capacitar os servidores para atuarem na área de Inovação Social 

e Tecnológica 
- 

Capacitar servidores para a criação de incubadora  social e 

tecnológica 
- 

Pesquisa 30.458,80 

Incentivar a ampliação  da produção científica e tecnológica dos 

grupos  de   pesquisa,   tendo  como   parâmetro   os indexadores 

definidos pela CAPES 

 

- 

Ampliação da Infraestrutura para o desenvolvimento das ações 

de pesquisa e inovação 
- 

Estimular servidores à apresentação de trabalhos em eventos - 

Estimular discentes à apresentação de trabalhos em eventos - 

Estimular servidores e discentes à produção de pesquisa - 

Estimular servidores e discentes à submissão de artigos em 

periódicos 
- 

Realizar eventos voltados a pesquisa, pós-graduação e inovação - 

Capacitar os servidores para desenvolverem pesquisa - 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada  focada  nas 

linhas de atuação  dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 

30.458,80 
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Auxiliar a realização de eventos Científicos Institucionais - 

Captação de recursos através de editais de fomento à pesquisa e 

parcerias com instituições públicas e privadas 
- 

Elaborar e lançar Edital 2019 para Bolsa de Iniciação Científica 

/Tecnológica do IFRS Campus Alvorada ( 1,5%) 
18.275,28 

Elaborar e lançar o Edital 2019 de Apoio Institucional à produção 

Científica e/ou Tecnológica (AIPCT) (1%) 
12.183,52 

Capacitar   os   servidores para atuarem   integrando ensino, 

pesquisa e extensão 
- 

Fomentar propostas integradas entre os campi do IFRS na 

pesquisa, pós-graduação e inovação 
- 

Ampliar as parcerias institucionais intercampi - 

Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas com as 

políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem como com as 

políticas institucionais do IFRS 

 
- 

Auxiliar   a  realização  de   eventos   de   capacitação  de recursos 

humanos e dos núcleos  de inovação  tecnológica  dos campi do IFRS 
- 

Estimular a produção de pesquisas integrando os diversos níveis 

de ensino 
- 

Divulgar eventos para participação de servidores e discentes - 

Estruturar a Coordenação de Pesquisa - 

Produzir impressos vinculados às ações de pesquisa, pós 

graduação e inovação 
- 

Promover ações de integração entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão 
- 

Planejar e executar a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(MEPEx) 
- 

Estimular a criação de linhas de pesquisa relacionadas as linhas 

de atuação do campus 
- 

Contribuir com a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação através  da participação no Comitê de Pesquisa, Pós - 

graduação e Inovação (COPPI) 

 
- 

Pós-graduação - 

Desenvolver parcerias com instituições nacionais e 

internacionais nas áreas da pesquisa, pós-graduação e inovação, 

com vistas à produção científica e tecnológica e mobilidade de 

docentes em nível de pós-graduação 

 
- 

Ampliar as parcerias institucionais com entidades e instituições 

externas ao IFRS 
- 

Estabelecer parcerias com instituições de ensino internacionais - 

Coordenar   o processo   de elaboração,    implementação e 

aprovação   de   propostas   de   Programas    de  Pós-Graduação 

Stricto   Senso   e  Cursos  de  Especialização   Lato   Senso   em 

consonância com as políticas nacionais de pós-graduação 

 
- 

Planejar e consolidar cursos de Pós-graduação - 

Extensão 30.458,80 

Observação do Mundo do Trabalho - 
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Realizar o acompanhamento de egressos - 

Elaborar metodologia de observatório de egressos - 

Comunicação 24.367,04 

Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria 

e dos campi do instituto 
24.367,04 

Contribuir com a Pró-reitoria de Extensão através da participação 

no Comitê de Extensão (COEX) 
- 

Garantir, acompanhar e executar programas de bolsa de 

extensão - PIBEX (1,5%) 
18.275,28 

Garantir, acompanhar e executar o programa de apoio 

institucional à Extensão- PAIEX com o uso de recursos de custeio 

(1%) 

 
- 

Garantir e acompanhar Paiex - Investimento (0,5%) 6.091,76 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Participar de eventos promovidos pelo IFRS e pelo Município de 

Alvorada 
- 

Extensão 6.091,76 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional - 

Estimular a oferta de cursos de formação inicial e continuada - FIC 

e de aperfeiçoamento profissional 
- 

Estimular os projetos de extensão com recursos orçamentários 

(via editais) e extraorçamentários 
- 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade - 

Promover auxílio à participação da comunidade interna do 

Campus Alvorada em eventos de extensão 
- 

Realizar ações de formação continuada para seus servidores - 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão  social,  digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social 

buscando  o  respeito à  diversidade, a  valorização  cultural  e  a 

equidade social 

 
6.091,76 

Acompanhar as ações do Núcleo  de Ações  Afirmativas  (NAAf) do 

Campus Alvorada,   contribuindo  para  o  desenvolvimento  da Política 

de Ações Afirmativas do IFRS 

 
- 

Participar da construção e acompanhamento dos núcleos 

(NAPNE, NEABI e NEPGS) 
- 

Elaborar e acompanhar núcleo de promoção de educação popular - 

Garantir e acompanhar Paiex - Custeio (0,5%) 6.091,76 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

Apresentar o IFRS Campus Alvorada para instituições de ensino 

e entidades em geral de Alvorada 
- 

Promover ações de extensão nas comunidades de Alvorada. - 

Realizar ações de inclusão, esporte, lazer e cultura. - 

Colaborar com a organização e realização dos  eventos do 

campus 
- 

Realizar ações de formação continuada para profissionais do 

município de Alvorada e da região metropolitana 
- 

Intermediar estágios e empregos - 
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Manter e ampliar o Setor de Estágio do campus - 

Captar convênios de estágios e empregos - 

Administração 1.139.159,12 

Licitações e Contratos 22.000,00 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
22.000,00 

Garantir serviço abastecimento e manutenção frota 10.000,00 

Viabilizar a participação de servidores em reuniões 

administrativas, comitês, conselhos, etc 
12.000,00 

Administrativa 1.117.159,12 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 481.859,12 

Garantir serviço continuado de postagens/malote 4.000,00 

Garantir serviço continuado do seguro aos alunos 3.000,00 

Contratar e manter os serviços de pequenas manutenções 

prediais 
20.000,00 

Implantar programa de estagiários/bolsistas para as atividades de 

apoio 
- 

Garantir o funcionamento dos serviços de internet e de 

comunicação de dados 
- 

Contratar e Manter o serviço de fornecimento de passagens 

aéreas 
5.000,00 

Realizar a aquisição de material de expediente geral 10.000,00 

Garantir o serviço de impressão e fotocópias 16.800,00 

Realizar a aquisição de material para manutenção de bens 

imóveis 
5.000,00 

Realizar a aquisição de material elétrico 5.000,00 

Realizar a aquisição de Ferramentas 3.000,00 

Manter e conservar equipamentos do campus 5.000,00 

Adquirir, manter e conservar os equipamentos de processamento 

de dados 
82.720,00 

Viabilizar a disponibilidade de serviço de cantina para 

atendimento dos servidores e alunos 
- 

Contratar e manter serviços de recepção e de telefonia 97.159,12 

Adquirir material de higiene e limpeza 5.000,00 

Promover a Qualificação e Capacitação dos servidores(5 %) 25.000,00 

Adquirir material de consumo de informática - 

Adquirir merenda escolar para os alunos dos cursos técnicos 

integrados/concomitantes ao ensino médio 
100.000,00 

Garantir a manutenção dos extintores de incêndio e aquisição de 

outros quando necessário 
5.000,00 

Realizar a aquisição de material de consumo 10.000,00 

Manter a contratação do Seguro das viaturas (veículos) 4.000,00 

Contratar serviços de intérprete de LIBRAS 45.000,00 

Manter serviço de Telefonia Fixa 3.780,00 

Manter serviço de Telefonia Móvel 2.000,00 

Garantir o pagamento de Multas indedutíveis 200,00 

Garantir o pagamento de Restituições 200,00 
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Garantir a manutenção predial das instalações 5.000,00 

Realizar manutenção dos equipamentos do campus 5.000,00 

Garantir contrato de Transporte de alunos e servidores em visitas, 

etc. 
10.000,00 

Manter o funcionamento do sistema de combate a incêndio 5.000,00 

Otimizar uso dos recursos do campus - 

Promover e garantir a aquisição ou adequação  de material 

didático (Acessibilidade) 
- 

Manter serviços do controle de pragas - 

Promover o uso de energias renováveis - 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
635.300,00 

Garantir serviço de publicações legais via EBC e DOU 8.000,00 

Garantir pagamento seguro obrigatório DPVAT 600,00 

Garantir serviço continuado do vigilância 385.000,00 

Garantir serviço continuado do limpeza 150.000,00 

Garantir serviço de energia elétrica 80.000,00 

Garantir serviço de água e esgoto 10.000,00 

Garantir pgto de taxas da prefeitura (alvará, lixo e bombeiros) 1.700,00 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 

Planejamento Estratégico e Planos de Ação. 
- 

Realizar encontros de acompanhamento e avaliação do Plano de 

Ação 2019 e elaboração do Plano de Ação 2020 
- 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Promover o processo de gestão democrática orçamentária, 

organizando espaços de trocas e debates para definição de ações 

prioritárias 

 
- 

Incentivar a implantação de núcleo voltado à parcerias e projetos 

cooperados 
- 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS. - 

Acompanhar o processo de adaptação da estrutura e organização 

local ao Regimento Complementar Interno do Campus 
- 

Fomentar o mapeamento dos fluxos de processos internos e 

externos 
- 

Projetos e Obras - 

Planejar e coordenar a implantação do campus novos do IFRS. - 

Participar ativamente do processo de Pesquisa de Demanda da 

comunidade de Alvorada, buscando dados que validem e 

complementem as informações postas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

 
- 

Realizar, em conjunto com a comunicação do IFRS  e do campus, 

ações   de   divulgação    e   fortalecimento   da   imagem   do  Campus 

Alvorada com a comunidade local 

 
- 
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Elaborar os Relatórios  de Desenvolvimento  Institucional  para 

novos cursos e providenciar os ajustes necessários aos RDIs dos 

cursos em andamento 

 
- 

Elaborar os Relatórios de Desenvolvimento Institucional de 

Acompanhamento de Cursos 
- 

Participar do processo de mapeamento e gestão dos espaços do 

campus 
- 

Participar do processo de dimensionamento de códigos de vagas 

dentro do campus 
- 

Trabalhar em conjunto  com a comunicação para garantir  e 

otimizar a publicização de informações institucionais 
- 

Tecnologia da Informação e Comunicação - 

Implantar um Sistema Integrado de Gestão (ERP). - 

Dar suporte à reitoria no processo de implantação e 

implementação de Sistema Integrado de Gestão 
- 

Gestão do Conhecimento - 

Elaborar um repositório de informações estratégicas para o 

IFRS. 
- 

Dar suporte à reitoria no processo de elaboração de repositório 

de informações estratégicas para o IFRS 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 1.218.352,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Administração 2.000.000,00 

Administrativa 2.000.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS. 2.000.000,00 

Realizar 

permanentes 

a aquisição de mobiliários e outros materiais 
200.000,00 

Realizar a aquisição de divisórias, persianas  e bens não 

incorporáveis para o campus 
450.000,00 

Implantar o Sistema Integrado de Gestão (SIG) - 

Realizar a aquisição de equipamentos gerais para o campus 200.000,00 

Adquirir, Instalar e Manter elevador PNE 80.000,00 

Aquisição de Veículos - 

Adquirir e instalar aparelhos de ar condicionado 20.000,00 

Adquirir equipamentos de áudio e vídeo 30.000,00 

Aquisição e Instalação de sistema de câmeras de monitoramento 

interno/externo 
30.000,00 

Adquirir containers para coleta seletiva - 

Melhorar e ampliar a infraestrutura do campus 650.000,00 

Adquirir equipamentos e materiais de laboratórios 100.000,00 

Reduzir custos e otimizar o serviço de vigilância / monitoramento / 

portaria 
- 

Adquirir material permanente de informática 240.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 2.000.000,00 

Total Geral = MO + EX 3.218.352,00 
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2.3 Campus Avançado Veranópolis 

 
Quadro 11 - Campus Avançado Veranópolis 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados//Matriz 

Orçamentária 

Ensino 106.424,40 

Ensino Superior - 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
- 

Programar e planejar a oferta de novos cursos - 

Manter e divulgar os cursos do campus - 

Articulação Pedagógica 106.424,40 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Desenvolver ações no sentido de acompanhar a frequência e 

combater a evasão de estudantes 
- 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 

Realizar Aula Inaugural - Ensino Médio - 

Realizar Aula Inaugural - Cursos Técnicos e Tecnólogos - 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 106.424,40 

Instalar murais nas salas de aula - 

Quite primeiros socorros e enfermaria - 

Promover um sarau literário temático - 

Realizar visitas técnicas com os estudantes 2.000,00 

Realizar eventos de integração entre os discentes - 

Organizar e realizar Semana Acadêmica Integrada dos Cursos 5.000,00 

Promover o uso de metodologias ativas de ensino - 

Manter o contrato de seguro de alunos 1.800,00 

Ofertar bolsas para projetos de ensino 8.624,40 

Promover atividades interdisciplinares com assuntos transversais 

entre os diferentes cursos do campus 
- 

Promover aulas interdisciplinares internamente aos cursos - 

Promover contato com empreendedores - 

Promover o uso de filmes como recurso didático - 

Incentivar o uso das normas da ABNT em todas as disciplinas dos 

cursos 
- 

Capacitar alunos para seleção de fontes de informação na internet - 

Promover aproximação com a rede intersetorial, articulando  as 

diferentes políticas sociais de modo a fortalecer e qualificar as ações 

profissionais 

 
- 

Promover ações de capacitação dos servidores do setor - 

Promover formação em ações afirmativas aos discentes, 

servidores, terceirizados e comunidade externa 
- 

Incentivar a capacitação de servidores para a atuação em EAD - 

Aquisição de material esportivo (CUSTEIO) 35.000,00 

Aquisição de material esportivo (PERMANENTE) 14.000,00 

Aquisição de livros para o acervo bibliográfico 40.000,00 
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Pesquisa 14.374,00 

Pesquisa 14.374,00 

Incentivar a ampliação  da produção  científica e tecnológica  dos 

grupos   de   pesquisa,   tendo  como   parâmetro   os  indexadores 

definidos pela CAPES 

 

- 

Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 

grupos de pesquisa 
- 

Realizar reuniões periódicas com pesquisadores do campus - 

Incentivar o Programa de Apoio à apresentação de Trabalhos em 

Eventos de Pesquisa e Inovação, para servidores e discentes 
- 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 

14.374,00 

Ofertar bolsas para projetos de pesquisa 8.624,40 

Ofertar auxílio ao pesquisador (CUSTEIO) 2.874,80 

Ofertar auxílio ao pesquisador (CAPITAL) 2.874,80 

Disseminar informações sobre prêmios, fomento à pesquisa e 

eventos científicos 
- 

Estimular a iniciação científica no campus - 

Estimular a produção científica de professores, discentes e 

técnicos administrativos 
- 

Desenvolver projeto  de pesquisa sobre trajetórias/dificuldades 

acadêmicas dos estudantes do Campus Veranópolis 
- 

Verificar aspectos positivos e negativos da inserção de 

metodologias ativas de ensino, especialmente no EMI. 
- 

Desenvolver projeto de pesquisa   sobre   Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 
- 

Desenvolver projeto de pesquisa sobre gestão sustentável de RH 

e saúde do trabalhador, no setor público 
- 

Desenvolver projeto de pesquisa sobre Potencial Bitecnológico de 

Micro-organismos endofíticos 
- 

Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
- 

Promover evento interno sobre situação dos projetos de pesquisa, 

ensino e extensão em andamento do campus e possibilidades  de 

parcerias 

 
- 

Organizar a participação da comunidade interna no evento de 

formação de pesquisadores e extensionistas 
- 

Criar e consolidar grupos de pesquisa - 

Mapear perfil dos servidores por linhas de pesquisa - 

Elaborar relatórios sobre publicações e participações em eventos 

científicos dos servidores e alunos do campus 
- 

Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós- 

graduação e inovação 
- 

Prospectar recursos financeiros junto às empresas da região para 

projetos de pesquisa 
- 
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Estimular a captação de recursos externos (FAPERGS / CNPq / 

etc.) 
- 

Extensão 19.374,00 

Observação do Mundo do Trabalho - 

Realizar o acompanhamento de egressos - 

Criar e implantar estratégias de acompanhamento de egressos - 

Comunicação - 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Atualizar materiais de divulgação  dos cursos  técnicos,  superiores 

e de extensão 
- 

Extensão 19.374,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 19.374,00 

Ofertar bolsas para projetos de extensão 8.624,40 

Ofertar auxílio ao extensionista (CUSTEIO) 2.874,80 

Ofertar auxílio ao extensionista (CAPITAL) 2.874,80 

Organizar e realizar a Mostra Científica e Tecnológica 5.000,00 

Manter e ampliar a oferta de cursos de extensão nas modalidades 

presencial e EAD 
- 

Realizar evento de apresentação dos  resultados da pesquisa 

“Empreendedorismo Sênior e Sucessão do Negócio Familiar” 
- 

Construir relógio do corpo humano no pátio do campus - 

Construir Jardim Sensorial - 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade - 

Realizar oficinas de ciências - 

Promover curso, na modalidade EAD, sobre gestão de carreira e 

participação em processos seletivos 
- 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

- 

Apresentar os resultados das palestras realizadas sobre Bullying - 

Realizar atividades de inclusão do pensamento computacional no 

ensino médio 
- 

Realizar ações de integração com a comunidade, como Informática 

Básica para o projeto Longevidade 
- 

Promover cursos de "novas tecnologias" para alunos de informática - 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

Estimular os servidores a ofertar vagas de cursos de extensão - 

Organizar e articular com toda  a comunidade do campus a 

participação ativa no SICT, SEMEPT e SEMEX 2019 
- 

Realizar Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - 

Realizar a Semana Nacional do Meio Ambiente - 

Promover uma Tenda da ciência e tecnologia na praça (pode ser o 

último dia da mostra técnica e científica) 
- 

Intermediar estágios e empregos - 

Aperfeiçoar os processos de estágios curriculares e não 

curriculares 
- 
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Acompanhar e ampliar as ofertas de estágios obrigatórios e não- 

obrigatórios 
- 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil 
- 

Manter e aperfeiçoar  o contato com empresas da região para 

oferecer e identificar oportunidades de parceria nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão 

 
- 

Administração 416.786,57 

Gestão de Pessoas 25.000,00 

Realizar ações de capacitação dos servidores visando à eficiência, 
eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade em 
consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política de 
Desenvolvimento de Pessoal e os interesses 
institucionais 

 

25.000,00 

Ofertar bolsas de capacitação e qualificação para servidores 25.000,00 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 

aprovação junto às instâncias superiores 
- 

Realizar atividades de integração dos servidores - 

Licitações e Contratos 189.550,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 

serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência 

 
189.550,00 

Manter serviço terceirizado de limpeza e conservação 89.000,00 

Manter serviço de vídeo monitoramento remoto com presença de 

escolta 
42.000,00 

Manter serviço de água e esgoto 7.000,00 

Manter serviço de fornecimento de energia elétrica 36.000,00 

Manter serviço de locação de impressoras 6.500,00 

Adquirir combustível para viatura oficial 4.000,00 

Manter serviço de manutenção de viatura oficial 2.000,00 

Adquirir material para manutenção de viatura oficial 2.000,00 

Manter serviço de seguro de viatura oficial 900,00 

Solicitar isenção de impostos de viatura oficial - 

Pagar taxas de viatura oficial 150,00 

Administrativa 173.621,57 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 173.621,57 

Adquirir material permanente para o campus 20.000,00 

Contratar serviço de cantina - 

Reformar área de convivência do campus 67.071,57 

Buscar possibilidade de permuta de área do campus com a 

prefeitura municipal de Veranópolis 
- 

Refazer tentativa de efetivação de linha de ônibus que atenda o 

campus 
- 

Realizar o inventário 2019 - 

Realizar processo de desfazimento de bens inservíveis - 

Realizar o cercamento parcial do campus 86.550,00 

Orçamento e Finanças 28.615,00 
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Aperfeiçoar  o  processo  de  alocação  e de  gestão  dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento,  orçamento,  execução, monitoramento,  avaliação e 

controle 

 
28.615,00 

Manter serviço de telefonia fixa 10.000,00 

Manter serviço de correio 4.800,00 

Pagar taxas da Imprensa Nacional 1.200,00 

Pagar diárias a servidores 2.000,00 

Adquirir passagens a servidores 1.000,00 

Adquirir material de consumo para o campus 9.615,00 

Desenvolvimento Institucional 18.000,00 

Planejamento Estratégico - 

Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 

Planejamento Estratégico e Planos de Ação 
- 

Acompanhar as ações do Plano  de Ação  2019 e conduzir a 

elaboração do Plano de Ação 2020 
- 

Implementar novo sistema de elaboração dos planos de ação 

desenvolvido pela Reitoria 
- 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Auxiliar a CPA no desenvolvimento de ferramentas para  a 

avaliação institucional 
- 

Discutir  resultados  da  avaliação  institucional   com  a comunidade 

interna  e gestão assim como adotar medidas com base nos resultados 
- 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Conduzir   ou   auxiliar no estabelecimento de parcerias com 

instituições públicas ou privadas para o desenvolvimento 

educacional/institucional do campus. 

 
- 

Realizar pesquisas de demanda para a abertura de novos cursos - 

Divulgar o campus na sua região de atuação - 

Auxiliar a direção geral na busca de recursos extraorçamentários 

ou doações que possam beneficiar o campus 
- 

Projetos e Obras 18.000,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 18.000,00 

Adquirir ferramentas/materiais de processamento de dados 12.000,00 

Adquirir equipamentos de processamento de dados 6.000,00 

Implantar novas tecnologias de Tecnologia da Informação para o 

bom funcionamento da rede de dados do campus 
- 

Verificar frequentemente a eficiência da rede de dados do campus - 

Total Matriz Orçamentária (MO) 574.958,97 

Recursos Extraorçamentários (EX)  

Ensino 7.000,00 

Ensino Superior 7.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
7.000,00 

Ofertar merenda escolar aos estudantes da Educação Básica 7.000,00 
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Assuntos Estudantis e Projetos Especiais - 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS - 

Programar e executar o auxílio estudantil - 

Extensão - 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 
racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 
o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

- 

Realizar o documentário de memória escolar com os idosos do 

grupo da Longevidade e o grupo Conviver 
- 

Administração 500.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 500.000,00 

Buscar possibilidade de pavimentação do estacionamento e do 

acesso ao campus 
300.000,00 

Montar laboratórios didáticos para química e física 150.000,00 

Instalar tomadas nas salas de aula 50.000,00 

Total Recursos Extraorçamentário (EX) 507.000,00 

Total Geral = MO + EX 1.081.958,97 

 
 

2.4 Campus Bento Gonçalves 
 

Quadro 12 - Campus Bento Gonçalves 
Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

orçamentária 

Ensino 646.798,00 

Ensino Superior 30.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
30.000,00 

Ampliar acervo da biblioteca 30.000,00 

Ampliar o horário de atendimento da biblioteca - 

Estudar possibilidades para ampliação de oferta de cursos e vagas 

em todos os níveis de ensino 
- 

Adotar estratégias para melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem no que diz respeito a recuperação de conteúdos 
- 

Ampliar a oferta de cursos e de vagas em todos os níveis de ensino - 

Articulação Pedagógica 246.000,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 246.000,00 

Implementar a formação continuada de docentes por meio de 

programas específicos 
- 

Manter e ampliar ações de arte e cultura - 

Manter o programa de monitorias 7.000,00 

Consolidar o programa de bolsas de ensino 61.000,00 

Implementar estratégias para o acompanhamento pedagógico e 

nivelamento de conhecimentos dos estudantes 
- 

Acompanhar as situações de infrequência, evasão adotando 

medidas para minimizá-las 
- 

 - 
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Ressignificar a prática nos componentes curriculares dos cursos 

técnicos 

 

Promover o funcionamento dos equipamentos dos laboratórios, 

refeitório, agroindústria, estação experimental e vinícola, 

proporcionando ambiente adequado de ensino 

 
50.000,00 

Manutenção do Sistema Acadêmico - Qualidata 80.000,00 

Adquirir material farmacológico e hospitalar para a enfermaria 10.000,00 

Adquirir material para refeitório e cozinha 5.000,00 

Aquisição de material para aulas nos laboratórios 15.000,00 

Aquisição de materiais para aulas de educação física 8.000,00 

Aquisição de sementes e mudas para aulas práticas na horta e EET 10.000,00 

Ampliar as ações de arte e cultura - 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 370.798,00 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 370.798,00 

Promover a assistência e fornecimento de alimentação para os 

alunos que devem ser atendidos nas políticas da Assistência 

Estudantil. Ações 20RL e 2994 

 
370.798,00 

Implementar programa de orientação nutricional, sexual, de saúde, 

psicológica e profissional aos estudantes 
- 

Pesquisa 89.800,00 

Inovação Tecnológica - 

Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
- 

Incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e geração de 

novas patentes 
- 

Pesquisa 89.800,00 

Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 
grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores 
definidos pela CAPES 

- 

Estimular e fomentar a publicação de artigos, livros e materiais 

técnicos 
- 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 

- 

Organizar o Salão de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica - 

Utilizar calendário de pregões para as compras da Direção de 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 
- 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos grupos de pesquisa 
- 

Realizar ações de capacitação no âmbito da pesquisa e inovação 

voltadas aos discentes 
- 

Realizar ações de capacitação no âmbito da pesquisa e inovação 

voltadas aos servidores 
- 

Criação de um Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia - 

Ampliar convênios para ações de pesquisa, pós-graduação e 

inovação 
- 
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Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
89.800,00 

Ofertar bolsas de iniciação científica e tecnológica para estudantes 61.000,00 

Ofertar AIPCT para projetos de pesquisa 28.800,00 

Disponibilizar o auxílio à participação em eventos para servidores - 

Disponibilizar o auxílio à participação em eventos para alunos - 

Estimular e articular novos convênios para o desenvolvimento de 

ações de pesquisa, pós-graduação e inovação 
- 

Manter a divulgação de editais e eventos relacionados à pesquisa, 

pós-graduação e inovação 
- 

Articular ações integradas de ensino, pesquisa e extensão - 

Pós-graduação - 

Coordenar o processo de elaboração, implementação e 

aprovação de propostas de Programas de Pós-Graduação Stricto 

Senso e Cursos de Especialização Lato Senso em consonância 

com as políticas nacionais de pós-graduação 

 
- 

Implantar e manter os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu previstos no PDI 
- 

Extensão 187.800,00 

Observação do Mundo do Trabalho - 

Realizar o acompanhamento de egressos. - 

Relações Internacionais - 

Promover a internacionalização do IFRS - 

Fomentar acordos e convênios com outras instituições 

internacionais 
- 

Comunicação - 

Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria e 

dos campi do instituto 
- 

Redigir e divulgar matérias para o público externo e interno do 

Campus Bento Gonçalves 
- 

Desenvolver material gráfico - 

Promover, organizar e apoiar eventos - 

Desenvolver campanhas gerais de comunicação - 

Revisar e atualizar o conteúdo do site do campus - 

Criar e publicar mensalmente informativo eletrônico - 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Elaborar o Plano Anual de Comunicação do Campus Bento 

Gonçalves do IFRS 
- 

Fazer levantamento mensal de releases enviados e publicados pela 

imprensa e divulgar o resultado à comunidade interna do campus 
- 

Monitorar o alcance das publicações e demais estatísticas 

relacionadas às mídias sociais 
- 

Extensão 187.800,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 89.800,00 

Ofertar bolsas de extensão 54.000,00 
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Apoiar a participação dos extensionistas em editais externos - 

Acompanhar e avaliar as ações de extensão periodicamente - 

Ofertar o PAIEX 28.800,00 

Ofertar PIMEI - 

Participar dos Jogos Escolares do IFRS - 

Fomentar a participação em eventos para publicação/divulgação 

das ações de extensão (alunos e servidores) IN 
7.000,00 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade - 

Apoiar e aumentar o número de ações de extensão cadastradas 

nos editais internos 
- 

Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 
- 

Apoiar as atividades didática do NAPNE (mat. Permanente) - 

Apoiar as atividades didática do NEABI (mat. Permanente) - 

Ações internas e externas relacionadas as atividades do NAPNE 

(contratação de PJ) 
- 

Ações internas e externas relacionadas as atividades do NEABI 

(contratação de PJ) 
- 

Manter a dedicação exclusiva dos servidores dos Núcleos - 

Manter a disponibilização do espaço físico aos Núcleos - 

Participar das discussões/encaminhamentos sobre questões 

relacionadas à autodeclaração 
- 

Participar das discussões sobre o Processo Seletivo Específico 

para Indígenas 
- 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 98.000,00 

Viabilizar e otimizar a realização de visitas técnicas para todos os 

cursos do campus 
90.000,00 

Promover a Mostra de Extensão em parceria com a Reitoria e 

outros campi 
- 

Colaborar em ações de divulgação institucional, como participações 

em feiras, recepção e acompanhamento de visitantes 
- 

Promover a Semana de Educação, Ciência e Cultura 8.000,00 

Criar a identidade comunicacional do IFRS - 

Intermediar estágios e empregos - 

Ampliar o número de empresas conveniadas para estágio - 

Divulgar as oportunidades de emprego e estágio aos educandos e 

egressos 
- 

Acompanhar, sistematizar e divulgar os resultados dos estágios 

curriculares para a comunidade acadêmica e Direção de Ensino 
- 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil 
- 

Fomentar acordos e convênios com outras instituições nacionais - 

Administração 3.474.170,00 

Gestão de Pessoas 31.500,00 
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Realizar ações de capacitação dos servidores visando à 
eficiência, eficácia e qualidade  dos serviços prestados à 
sociedade em consonância com as Diretrizes Nacionais da Política 
de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais 

 
7.000,00 

Disponibilizar o ressarcimento dos servidores do campus - 

Indenizações e Restituições diversas 
7.000,00 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 

aprovação junto às instâncias superiores 
24.500,00 

Contratar Estagiários/taxa de administração 24.500,00 

Licitações e Contratos 3.364.170,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação  e gestão de bens e 

serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios  da  legalidade, impessoalidade,  moralidade, publicidade 

e eficiência 

 
3.364.170,00 

Adquirir combustíveis de veículos e gás GLP 85.000,00 

Comprar alimentos para animais da estação experimental (Receita 

Própria) 
110.000,00 

Adquirir animais para pesquisa e abate 8.000,00 

Comprar materiais de consumo diversos - 

farmacológico/químico/expediente/limpeza /construção/hidráulico 
129.000,00 

Comprar materiais de consumo diversos: material elétrico, mat. p/ 

manut. Bens móveis, proteção e segurança, laboratorial, material proc. 

De dados 

 
85.371,00 

Contratar serviços de licença de Uso de Software (Bernard). 5.000,00 

Contratar/renovar serviços de manutenção de veículos 65.000,00 

Contratar/renovar serviços domésticos (cozinheiro), Limpeza e 

Conservação, trabalhador agropecuário (horta e granja), caldeirista e 

Vigilância. 

 
2.080.000,00 

Comprar mobiliário/equipamentos de setores diversos (vinícola, 

laboratórios, agroindústria, horta, granja) 
50.000,00 

Adquirir insumos ferramentos e material biológico 11.000,00 

Contratar/renovar Serviço de manutenção de software 

PROMOB/VENDAS, manutenção de elevadores, central telefônica, 

locação de máquinas e equip (impressoras) 

 
34.825,00 

Contratar serviços de manutenção da infraestrutura 

(pedreiro/eletricista/encanador/etc) 
80.000,00 

Contratar serviços de energia elétrica/água e 

esgoto/Correios/serviços de telefonia (fixa e móvel), manut. Bens de 

outras naturezas 

 
550.974,00 

Contratar serviços de seguros de alunos e veículos, comunicação 

em geral 
50.000,00 

Medicamentos veterinários e material copa e cozinha 20.000,00 

Orçamento e Finanças 78.500,00 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 
públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 
planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 
controle 

 
78.500,00 

Disponibilizar diárias para servidores do Campus Bento 40.000,00 
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Pagar obrigações tributárias (estaduais, municipais e IPI), além de 

publicações oficiais 
27.500,00 

Telefonia fixa e móvel e emissão de certificados digitais 11.000,00 

Desenvolvimento Institucional 360.600,00 

Planejamento Estratégico 101.000,00 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
101.000,00 

Alimentar (Incluir/alterar/excluir) dados nos Sistemas e Censos do 

Governo 
- 

Criar, atualizar e organizar as listas de e-mail - 

Promover ações de capacitação 101.000,00 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Aprimorar as estratégias de comunicação interna e externa - 

Projetos e Obras 259.600,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 259.600,00 

Aquisição de licenças Microsoft Office 11.000,00 

Manter e aperfeiçoar sistemas internos de TI - 

Manter sistema de telefonia fixa e voip - 

Substituir equipamentos de pelo menos 1 laboratórios de 

informática (31 computadores) 
150.000,00 

Locação de Equipamentos de TIC - impressoras 96.600,00 

Aquisição de Material de TIC - consumo 2.000,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 4.759.168,00 

Recursos Extraorçamentários 

Extensão 3.500,00 

Comunicação 3.500,00 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS 3.500,00 

Aquisição de softwares para edição de áudio e vídeo 3.500,00 

Administração 2.115.000,00 

Licitações e Contratos 50.000,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 
serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,  publicidade 
e eficiência 

 
50.000,00 

Instalação de Câmeras de Monitoramento e Vigilância 50.000,00 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
- 

Manter e implementar a participação dos servidores na construção 

de Plano Anual de Aquisição de Compras (PAAC) 
- 

Administrativa 2.065.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 1.240.000,00 

Licitar e executar o projeto elétrico interno – blocos A, C e D 250.000,00 

Licitar e executar o projeto de PPCI/SPDA em todos os blocos 290.000,00 

Projetar, licitar e executar telhados novos – blocos A, C, D e vinícola 500.000,00 

Projetar, licitar e executar banheiros novos – anexo bloco A 

(lado elevador) 
150.000,00 
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Licitar e executar a reforma salas bloco B – biblioteca antiga e 

áudios 
- 

Licitar e executar reforma na sala TI e sala dos servidores de 

internet 
- 

Projetar e executar adequações e reformas laboratórios bloco A - 

Projetar e executar adequações e reformas no DTG e Lavanderia - 

Projetar e executar instalações no subsolo do bloco convivência - 

Licitar e executar instalação de passarelas cobertas nas calçadas - 

Projetar, licitar e executar o acréscimo de área da garagem de 

veículos 
- 

Licitar e executar o projeto de rede de agua, esgoto cloacal, pluvial 

e estação de tratamento de efluentes e rede de hidrante 
- 

Contratar empresa ou profissional área de engenharia para 

elaboração de projetos, memoriais e planilhas 
50.000,00 

Renovação frota: aquisição veículo pesado (caminhão) - 

Vender/Leiloar/Doar veículos antigos ou subutilizados - 

Readequar o espaço destinado ao arquivo passivo (arquivo- 

morto) do Campus Bento Gonçalves 
- 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
825.000,00 

Contratar prestação de serviços de análises laboratoriais e controle 

de pragas 
15.000,00 

Regularizar Alvarás e Licenças para o funcionamento da 

Agroindústria e Estação Experimental 
- 

Projetar, licitar e executar a construção de novos aviários, galpão 

para depósito sala de aula, casa do mel, aprisco, setor de 

mecani9zação e sala de ovos na Estação Experimental 

 
500.000,00 

Projetar, licitar e executar a Pavimentação dos acessos internos da 

Estação Experimental 
300.000,00 

Organizar o estacionamento do campus - 

Ampliar a produção vegetal e animal com o intuito de abastecer o 

refeitório e aulas práticas 
10.000,00 

Auxiliar projetos pedagógicos produtivos para seções da horta, 

vinícola e agroindústria, além de consolidar um programa de gestão de 

resíduos, implantando um sistema integrado de gestão pedagógica 

produtiva. 

 

- 

Parcerias com outros campi do IFRS para otimização do plantio de 

grãos 
- 

Desenvolvimento Institucional 370.000,00 

Projetos e Obras 370.000,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 370.000,00 

Reestruturar e expandir rede wifi do campus com a aquisição de 

equipamentos de linha profissional 
20.000,00 

Aquisição de equipamentos, mobiliário, instalações elétricas e de 

rede para os 2 novos laboratórios de informática previsto no PDI para 

2015/2016 

 
350.000,00 

Total Recursos Extraorçamentários (EX) 2.488.500,00 

Total Geral = MO + EX 7.247.668,00 
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2.5 Campus Canoas 

 
Quadro 12 – Campus Canoas 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 322.171,24 

Ensino Superior 110.371,24 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
110.371,24 

Planejar a implantação de laboratórios específicos - 

Planejar o laboratório de mídias vinculado ao Ensino a Distância do 

campus 
- 

Planejar e implantar laboratório de prototipagem e trabalho  para 

todos os estudantes, aberto integralmente 
- 

Promover a aquisição de livros de todas as áreas do conhecimento 

(priorizando as vinculadas à bibliografia básica de todos os cursos) 
25.000,00 

Conceder auxilio para participação dos estudantes em eventos do 

ensino através de edital específico 
8.000,00 

Promover visitas técnicas e culturais para os estudantes de todos os 

cursos 
10.000,00 

Realizar visita técnica ao Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do 

IFRS 
2.000,00 

Oferecer oficinas de apoio e/ou complementação ao ensino na área 

de matemática para os estudantes de todos os cursos 
- 

Oferecer oficinas de apoio e/ou complementação ao ensino na área 

de línguas para os estudantes de todos os cursos 
- 

Promover palestras e mesas redondas da área de humanidades - 

Adotar estratégias de preenchimento de vagas ociosas - 

Realizar avaliação dos cursos Técnicos do campus em conjunto com 

a CPA 
- 

Realizar avaliação sistemática dos cursos superiores, considerando 

dados da CPA e ENADE 
- 

Promover ampla divulgação do Processo Seletivo e dos cursos 

existentes no Campus Canoas 
- 

Organizar e realizar atividade de acolhimento das novas turmas dos 

cursos integrados e de integração envolvendo estudantes, professores 

e servidores do campus 

 
- 

Organizar e realizar atividade de acolhimento das novas turmas dos 

cursos superiores e de integração envolvendo estudantes, professores 

e servidores do campus 

 
- 

Adquirir insumos para higiene pessoal e primeiros cuidados em caso 

de lesões ou machucados 
200,00 

Disponibilizar laboratórios para uso extraclasse aos estudantes de 

todos os cursos e/ou disponibilizar horários  para que  os estudantes 

possam utilizar os laboratórios existentes em momentos extraclasse 

 
- 

Ofertar bolsas de Ensino 33.171,24 

Ofertar bolsas de monitorias vinculadas ao Ensino 16.000,00 
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Realizar eventos acadêmicos dos Cursos Técnicos Integrados - 

Organizar a Semana da Saúde - 

Organizar a Semana do Meio Ambiente - 

Organizar formaturas dos cursos técnicos integrados e disponibilizar 

local para a realização das mesmas 
8.000,00 

Organizar formaturas dos cursos superiores e disponibilizar local 

para a realização das mesmas 
8.000,00 

Apoiar os estudantes para realização das formaturas - 

Estudar a viabilidade de criação de novos cursos superiores e de 

pós-graduação 
- 

Manter o funcionamento da biblioteca nos três turnos nos dias letivos - 

Viabilizar o serviço de reprografia por meio de licitação - 

Organizar um espaço alternativo, com grama, para práticas de 

educação física 
- 

Planejar a   aquisição    dos    insumos  para   os laboratórios de 

matemática, línguas, artes, física, química, biologia, ciências humanas e 

gestão e logística 

 
- 

Implantar laboratórios no Bloco D - 

Elaborar, atualizar  e confeccionar materiais: guia do estudante, 

divulgação dos cursos, divulgação de eventos e atividades relacionadas 

aos cursos ofertados no campus 

 
- 

Organizar apresentação padrão do campus e das  atividades 

realizadas no campus 
- 

Implantar o novo PPC do curso Superior de Tecnologia em Logística: 

programas de disciplinas, orientação para implantação do EAD, atualizar 

regulamentação de TCC 

 
- 

Incentivar os estudantes  do Curso Superior  de Tecnologia em 

Logística a participarem de projetos de ensino, pesquisa e extensão 
- 

Realizar reunião com estudantes do Curso Superior de Tecnologia em 

Logística junto aos professores orientadores sobre TCC e Estágio 

obrigatório no início de cada semestre 

 
- 

Promover a participação de professores e alunos em eventos da 

área de Logística 
- 

Divulgar o curso de Logística  em grupos  de profissionais e estudantes 

de Logística em redes sociais. Desenvolver  material de divulgação do 

curso para distribuição (Setcergs, Transposul, Jornais, 

Rádios) 

 

- 

Planejar a expansão do Laboratório de Matemática alocado 

temporariamente no prédio D 
- 

Continuar disponibilizando  o laboratório  de Matemática  para os 

estudantes no contraturno 
- 

Incentivar os estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática a 

apresentarem sugestões de projetos de ensino, pesquisa e extensão e 

buscar apoio junto aos professores da instituição para que as ideias 

possam ser consolidadas 

 

- 

Incentivar os estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática a 

participarem de projetos de pesquisa, extensão e ensino 
- 
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Oferecer cursos de nivelamento na área da matemática para os 

estudantes matriculados nos cursos superiores, ministrados por alunos da 

Licenciatura em Matemática  (mediante remuneração adequada - 

bolsa, estágio) 

 

- 

Incentivar os alunos do Curso TADS a participarem de projetos de 

ensino, de pesquisa e de extensão 
- 

Integrar as disciplinas de formação geral do TADS com as disciplinas 

técnicas 
- 

Separar o laboratório de redes do laboratório de manutenção - 

Ampliar a quantidade de laboratórios específicos para informática - 

Implantar o Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio 

- Modalidade PROEJA 
- 

Realizar atividade de divulgação do PROEJA em escolas de ensino 

fundamental da região como alternativa para aumentar o número de 

alunos matriculados 

 
- 

Realizar curso de formação para professores que atuam no PROEJA - 

Estabelecer um fluxo para a reposição de material de consumo dos 

laboratórios de eletrônica e automação 
- 

Realizar treinamento para uso das máquinas dos laboratórios de 

automação para os servidores 
- 

Estabelecer quantidades mínimas para estoque de material de 

consumo dos laboratórios de eletrônica e Automação 
- 

Estudar a viabilidade da implantação do curso de engenharia de 

controle e automação em 2020 com a opção para o curso noturno 
- 

Articulação Pedagógica 11.800,00 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 

Garantir ingresso de novas turmas de todos os cursos existentes no 

campus 
- 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 11.800,00 

Promover a integração e interdisciplinaridade em cada curso 

integrado 
- 

Trabalhar ações de Formação Pedagógica, incluindo encontros de 

Formação Continuada, envolvendo docentes  que atuam nos cursos 

técnicos integrados e nos cursos superiores 

 
- 

Fomentar a capacitação de professores na respectiva área de 

atuação 
- 

Contratar três estagiários para apoio à Direção de Ensino, 

Coordenação de Ensino, Coordenações de Cursos e outros setores 

vinculados ao ensino 

 
11.800,00 

Manter informações relativas ao reconhecimento dos  cursos de 

forma permanente 
- 

Estudar a viabilidade de criação de novos cursos técnicos - 

Manter atualizado  material com os principais  fluxos a  serem 

seguidos pelos professores do campus 
- 

Implantar um sistema para gestão de Certificação de 

Conhecimentos, relacionadas ao setor de registros escolares 
- 

Planejar a implantação do SIGAA - 
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Planejar a implantação de hardware e software para implantação da 

Secretaria Acadêmica Digital junto com o uso de Certificação Digital 
- 

Realocação do Setor de Registros Escolares - 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 200.000,00 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 200.000,00 

Fornecer alimentação para os estudantes do Ensino Médio, 

passando-lhes noções de civismo, boas maneiras, ecologia e respeito 

quanto à comida disponibilizada 

 
200.000,00 

Pesquisa 82.285,40 

Inovação Tecnológica 55.285,40 

Fomentar a consolidação  da Inovação Tecnológica, mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
55.285,40 

Ofertar bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica - mantendo o 

percentual para 1,5% 
33.171,24 

Ofertar Auxílios (taxas de bancada) - mantendo o percentual para 

1% 
22.114,16 

Pesquisa 27.000,00 

Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 

grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores 

definidos pela CAPES 

 

22.000,00 

Organizar e realizar o ENPEX (IX Salão de Iniciação Científica e 

Tecnológica) 
2.000,00 

Estimular a participação dos servidores em eventos 

técnicos/científicos 
- 

Incentivar o Programa de Apoio à apresentação de Trabalhos em 

Eventos de Pesquisa e Inovação - Discentes 
5.000,00 

Incentivar o Programa de Apoio à apresentação de Trabalhos em 

Eventos de Pesquisa e Inovação - Servidores 
10.000,00 

Aquisição de Livros para projetos de pesquisa 2.000,00 

Organizar um espaço (sala para desenvolvimento de atividades de 

pesquisa) para os bolsistas 
- 

Disponibilizar transporte para a participação dos servidores no curso 

de pesquisadores promovido pela Proppi 
1.500,00 

Disponibilizar transporte para a participação dos  estudantes e 

servidores no Salão de Pesquisa promovido pela Proppi 
1.500,00 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas linhas 

de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência regional 
5.000,00 

Elaborar e lançar edital 2019 para projetos de iniciação 

científica/tecnológica do IFRS Canoas 
- 

Incentivar servidores para capacitação em proteção da propriedade 

intelectual 
- 

Incentivar os grupos e as linhas de pesquisa no campus - 

Avaliar produtividade dos pesquisadores vinculados ao grupo de 

pesquisa 
- 

Articular junto à reitoria como estabelecer parcerias com 

empresas/indústrias (FAURGS ou outra fundação) 
- 

Estimular a captação de recursos externos (FAPERGS / CNPq / etc.) - 
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Contratação de estagiário para atuação na Secretaria da Pós 

graduação 
5.000,00 

Pós-graduação - 

Desenvolver parcerias com instituições nacionais  e internacionais 

nas  áreas da pesquisa, pós-graduação  e  inovação,  com  vistas  à 

produção científica e tecnológica e mobilidade de docentes em 

nível de pós-graduação 

 
- 

Estimular o estabelecimento de convênios  de cooperação em 

pesquisa com Empresas, Universidades e Institutos 
- 

Extensão 88.485,40 

Observação do Mundo do Trabalho - 

Realizar o acompanhamento de egressos - 

Definir formas para realizar o acompanhamento dos egressos - 

Comunicação 4.200,00 

Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria e 

dos campi do instituto 
4.200,00 

Estagiário 4.200,00 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Participar da Feira do Livro de Canoas divulgando o IFRS Campus 

Canoas 
- 

Extensão 84.285,40 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional - 

Criação de um grupo de trabalho para investigar e mapear os arranjos 

produtivos locais 
- 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade 72.285,40 

Elaborar Edital equivalente a 1,5% do orçamento para atender o 

Programa Institucional de Bolsas Extensão (PIBEX) 
33.171,24 

Elaborar Edital equivalente a 1% do orçamento para implantar o 

Programa de Auxílio Institucional a Extensionista (PAIEX) 
22.114,16 

Elaborar Edital para auxílio a apresentação em eventos de extensão 

para servidores 
10.000,00 

Elaborar Edital para auxílio a apresentação em eventos de extensão 

para alunos 
5.000,00 

Ofertar cursos de extensão EAD - 

Ofertar cursos de extensão direcionados aos alunos das escolas 

estaduais e municipais – ex: oficina de inclusão digital, reforço de 

matemática 

 
- 

Ofertar cursos de português aos imigrantes haitianos e senegaleses 

que estão morando em Canoas 
- 

Participação no SEMEX 2.000,00 

Promover e subsidiar  ações de inclusão social, digital, etnia, racial, 

de  gênero  e  de  grupos  em  vulnerabilidade  social  buscando  o 

respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

7.000,00 

Planejar a implantação de um espaço físico adequado para o Núcleo de 

Acessibilidade do Campus Canoas para desenvolver projetos de ensino, 

pesquisa e extensão inerentes a este Núcleo incluindo mobílias, 

equipamentos e insumos necessários ao atendimento de Estudantes 

com Necessidades Educacionais Especiais 

 

 
- 
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Estruturar espaço específico para a realização de atividades 

musicais 
- 

Oferecer formação para o uso de tecnologias  assistivas (por 

exemplo: utilização do Scanner OCR, máquina  fusora e softwares 

leitores de telas, ...) a servidores do IFRS - Campus Canoas 

 
- 

Planejar a implantação de um espaço físico adequado para o 

desenvolvimento das atividades dos bolsistas de extensão 
- 

Articular com os coordenadores de cursos visitas a empresas para 

buscar parceria para estágio curricular obrigatório 
- 

Promover palestras sobre acessibilidade 1.000,00 

Promover capacitações para servidores e professores da 

comunidade próxima ao campus, na área de inclusão de pessoas com 

deficiência 

 
1.000,00 

Confecção de materiais do NAPNE, NEABI e NEPGS (banners, 

camisetas,...) 
500,00 

Promover palestras e atividades sobre a diversidade sexual e gênero 1.000,00 

Apoiar a realização dos jogos do IFRS 2.500,00 

Planejar a implantação de um espaço físico adequado para o 

desenvolvimento das atividades dos núcleos 
- 

Participação no Festival de Música  do IFRS (alimentação dos 

estudantes e servidores) 
1.000,00 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 5.000,00 

Organizar o ENPEX 2.000,00 

Realizar visitas a Empresas, Universidades e Institutos com a 

finalidade de estabelecer parcerias 
- 

Realizar visitas nas escolas públicas para divulgar os projetos de 

extensão do Campus Canoas 
- 

Promover a divulgação dos projetos de extensão do Campus Canoas 

em Eventos nacionais e internacionais 
- 

Implantar Centro de Idiomas no campus - 

Promover palestras e atividades sobre a Semana do Indígena, 

Consciência Negra 
1.000,00 

Promover oficinas que valorizem a cultura Afro e Indígena 2.000,00 

Oferecer curso básico de Libras para servidores do IFRS - Campus 

Canoas 
- 

Buscar parceria junto a Secretaria Municipal e Estadual para 

viabilizar transporte de alunos externos até o IFRS - Campus Canoas 
- 

Intermediar estágios e empregos. - 

Aplicar e aperfeiçoar política de estágios - 

Implementação de sistema para preenchimento de formulários do 

estágio 
- 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil 
- 

Buscar convênios com as diversas secretarias, coordenadorias e 

autarquias do Município de Canoas 
- 

Administração 1.594.273,96 

Gestão de Pessoas 34.000,00 



66 
 

 

Realizar ações de capacitação  dos servidores visando à eficiência, 

eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade em 

consonância com as Diretrizes   Nacionais da Política de 

Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais 

 
34.000,00 

Propiciar   capacitações   aos servidores do campus conforme 

demanda 
1.000,00 

Bolsas qualificação para servidores 18.000,00 

Promover a capacitação de professores na respectiva área de 

atuação 
15.000,00 

Administrativa 20.000,00 

Fortalecer   a    governança,  visando   a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
20.000,00 

Realizar   semestralmente  reunião de prestação de contas à 

comunidade do Campus Canoas 
- 

Regulamentar o uso da verba para capacitação dos servidores do 

IFRS - Campus Canoas. (COA) 
20.000,00 

Orçamento e Finanças 1.540.273,96 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 
1.540.273,96 

Obrigações tributárias e contribuições : pagamentos taxa de lixo, 

bombeiros, alvará e taxas de PPCI 
7.350,00 

Obrigações tributárias  e contribuições : seguro obrigatório  de 

veículos oficiais - DPVAT 
367,50 

Indenizações e restituições 3.000,00 

Serviços terceiros P. J. - INTRA-SIAFI 26.250,00 

Fornecer Diárias para servidores para tarefas administrativas 17.000,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição de serviço de abastecimento das viaturas 
15.000,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição de serviço de manutenção de viaturas - taxa 
315,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição de serviço de manutenção de viaturas 
3.990,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição de material para manutenção de viaturas 
15.750,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição de seguro para viaturas 
1.500,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através da 

aquisição de contratação de manutenção predial por demanda 
32.064,85 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição de bens de consumo, manutenção do almoxarifado existente. 
24.150,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços com terceirizados serviço vigilância - 4 postos(2 

diurnos e 2 noturnos), 

 
540.750,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços com terceirizados serviço de limpeza - 9 postos 
384.300,00 
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Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços com terceirizados serviço de copeiragem - 1 posto 
36.750,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços com terceirizados serviço de recepção - 1 posto 
34.650,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços de desinsetização e desratização 
2.625,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços telefonia fixa 
6.000,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços telefonia móvel 
1.000,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços energia elétrica 
218.911,61 

Promover a manutenção e custeio do Campus através da aquisição 

de serviços de correios e telégrafos 
5.250,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços água 
60.000,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços seguro alunos 
11.175,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição locação de impressoras 
37.000,00 

Promover a manutenção e limpeza do pátio do Campus Canoas 

através da contratação de funcionário terceirizado para jardinagem - 1 

posto 

 
42.000,00 

Promover a manutenção e custeio do Campus Canoas através 

aquisição serviços taxa de administração estagiários 
13.125,00 

Desenvolvimento Institucional 124.200,00 

Planejamento Estratégico - 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2019-2023 
- 

Realizar/Acompanhar/Revisar - PDTIC 2019-2023 - 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Plano de Ação 2019 - 

Realizar/Acompanhar/Revisar - PCTIC 2019 - 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Regimento Complementar do 

Campus 
- 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Reuniões do CODI - 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Elaboração do Plano de Ação 2020 - 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Processo de Avaliação junto à SPA - 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Análise da viabilidade de contratos 

para fornecimento/manutenção de hardware 
- 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Ferramenta para acompanhamento 

orçamentário 
- 

Realizar/Acompanhar/Revisar - Implantação do SIG - 

Projetos e Obras 124.200,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 124.200,00 
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Adquirir Material de TIC (consumo) 15.000,00 

Manter Manutenção e conservação de equipamentos de TIC 1.200,00 

Executar projeto - readequação elétrica cantina 20.000,00 

Executar projeto - Adaptação de sala de aula em laboratório de 

química, física e biologia 
35.000,00 

Executar projeto - Adaptação de salas de aula em laboratórios de 

informática e ampliação de projetos lógicos 
18.000,00 

Executar projeto - readequação do espaço onde localizava-se a 

biblioteca 
35.000,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 2.211.416,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 303.800,00 

Ensino Superior 295.800,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
295.800,00 

Organizar o Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus 2.000,00 

Adquirir maca para atendimento de alunos 1.500,00 

Adquirir estufa para manter os lanches aquecidos 1.300,00 

Viabilizar e promover a IFCITEC - Feira de Ciências e Inovação 

Tecnológica do Campus Canoas 
2.000,00 

Adquirir telescópio astronômico 1.000,00 

Adquirir materiais esportivos 2.000,00 

Adquirir dicionários, DVDs e demais recursos para as aulas de  

línguas 
1.000,00 

Adquirir material de consumo, ferramentas e instrumentos para 

serem utilizados na disciplina de artes 
1.000,00 

Adquirir material didático para a disciplina de geografia: 35 

exemplares de Atlas Geográfico Escolar 
1.000,00 

Adquirir livros da área jurídica para a biblioteca.  Em específico, 

exemplares da Constituição Federal 
1.000,00 

Adquirir livros de literatura para biblioteca 1.000,00 

Adquirir painéis para montagem de exposições 1.000,00 

Adquirir jogos didáticos para diversas áreas de conhecimento 2.000,00 

Adquirir almofadas e puffs para espaço de leitura 1.000,00 

Adquirir bancos para o pátio 1.000,00 

Realizar manutenção dos equipamentos multimídia 1.000,00 

Adquirir caixas amplificadoras 1.000,00 

Adquirir mobiliário para o laboratório de matemática 5.000,00 

Adquirir insumos para o laboratório de matemática e/ou materiais 

didático-pedagógicos para a área de matemática 
3.000,00 

Adquirir itens para reposição de material de consumo dos 

laboratórios de eletrônica e automação 
30.000,00 

Adquirir equipamentos para laboratório de Eletrônica (multímetros de 

bancada, calibradores industriais, termômetros sem contato, 

analisadores de energia) 

 
50.000,00 

Manter e atualizar a Infraestrutura dos Laboratórios de automação e 

eletrônica (em especial Laboratório E1) 
5.000,00 
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Realizar a manutenção de máquinas e equipamentos de automação 

e eletrônica (em especial Laboratório E2) 
2.000,00 

Planejar sala de laboratório de projetos  de uso exclusivo para 

projetos de eletrônica e automação 
- 

Encaminhar proposta do PPC do curso de Engenharia de Controle e 

Automação 
- 

Efetuar a calibração externa de alguns equipamentos do laboratório 

de eletrônica 
6.000,00 

Adquirir software de CAD e Robótica 4.000,00 

Adquirir máquinas e bancadas didáticas para as aulas de motores e 

transformadores 
150.000,00 

Planejar a construção de laboratório específico de Motores - 

Adquirir peças de reposição para manutenção de máquinas dos 

laboratórios de Automação 
5.000,00 

Adquirir componentes e equipamentos para as disciplinas de 

microcontroladores e microprocessadores dos cursos de Eletrônica e 

Automação 

 
8.000,00 

Adequar  a proteção das  bancadas  dos  laboratórios  de eletrônica  e 

automação com a instalação de DRs (disjuntores  diferenciais  residuais) 
6.000,00 

Articulação Pedagógica 8.000,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 8.000,00 

Promover a participação de servidores em mostras e eventos 

vinculados ao Ensino por meio de Edital específico. 
8.000,00 

Pesquisa 55.800,00 

Inovação Tecnológica 24.000,00 

Fomentar a consolidação  da Inovação Tecnológica, mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
24.000,00 

Planejar e Implantar um laboratório  para experimentações  em 

pesquisa no campus (mobiliário, computadores, softwares e 

equipamentos) 

 
10.000,00 

Aquisição de material permanente para o laboratório de 

experimentação 
5.000,00 

Aquisição de material de consumo   para o laboratório de 

experimentação 
5.000,00 

Contratação de Serviços de terceiros P. F. para projetos de pesquisa 2.000,00 

Contratação de Serviços de terceiros P. J. para projetos de pesquisa 2.000,00 

Pesquisa 31.800,00 

Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 

grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores 

definidos pela CAPES 

 

22.800,00 

Disponibilizar diárias e passagens para pesquisadores 2.000,00 

Apoiar a organização e manutenção da revista científica TEAR 8.800,00 

Realizar visitas técnicas 2.000,00 

Adquirir material permanente para projetos de pesquisa em 

andamento 
5.000,00 

Estimular   a    publicação  de   artigos em   revistas   nacionais e 

internacionais qualificadas 
5.000,00 
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Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas linhas 

de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência regional 
9.000,00 

Adquirir material de consumo para projetos  de pesquisa em 

andamento 
2.000,00 

Promover seminários científicos e/ou tecnológicos e palestras 6.000,00 

Implementar cursos de Especialização Lato Sensu 1.000,00 

Extensão 29.500,00 

Comunicação 8.500,00 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS 8.500,00 

Imprimir banners para eventos 500,00 

Publicar livros relacionados aos Projetos de Extensão do Campus 

Canoas 
8.000,00 

Extensão 21.000,00 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade 18.000,00 

Fomentar projetos de extensão cadastrados no fluxo contínuo 8.000,00 

Subsidiar diárias para a promoção de eventos 2.000,00 

Subsidiar passagens para a promoção de eventos 4.000,00 

Subsidiar ajuda de custos para a promoção de eventos 2.000,00 

Aquisição de livros sobre cultura afro-brasileira, indígena, gênero e 

sexualidade 
2.000,00 

Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, etnia, racial, 

de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando  o 

respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

3.000,00 

Adquirir e manter instrumentos musicais do campus 3.000,00 

Administração 1.000,00 

Orçamento e Finanças 1.000,00 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 
1.000,00 

Pagamento de taxas a entidades representativas de classe - 

coordenadores de cursos 
1.000,00 

Desenvolvimento Institucional 9.981.912,01 

Projetos e Obras 9.981.912,01 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 9.981.912,01 

Realizar contrato de Manut. e conserv. equip. de processamento de 

dados (servidores) 
- 

Manter Locação de equipamentos de TIC - ativos de rede - 

Manter Locação de equipamentos de TIC - computadores - 

Manter Locação de equipamentos de TIC - servidores/storage - 

Manter Locação de softwares - 

Manter Outsourcing de impressão 40.000,00 

Adquirir Equipamentos de TIC - ativos de rede 80.000,00 

Adquirir Equipamentos de TIC - computadores 250.000,00 

Adquirir Equipamentos de TIC - servidores/storage - 

Equipamentos de TIC - telefonia - 

Adquirir TIC conforme previsão do PDTIC 30.000,00 
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Mobiliar e equipar - prédio acadêmico (F) 556.850,00 

Mobiliar e equipar - prédio biblioteca (B) 15.000,00 

Mobiliar e equipar - laboratório de mídias vinculado ao EaD 15.000,00 

Mobiliar e equipar - melhorias em setores administrativos e do ensino 15.000,00 

Mobiliar   e  equipar   -   equipamentos   para   configurar   os seguintes 

laboratórios: Sistemas Integrados de Manufatura, Prototipagem/oficina 

(com capela), Redes e comunicação TI, Microprocessadores/ digital, 

Instrumentação e de Eletrônica de Potência e Adquirir  planta  didática de 

sistemas de controle SMAR 

 

 
550.000,00 

Executar projeto - coberturas entre guarita o prédios A, B, C, D, E e 

F 
297.562,01 

Executar projeto - melhorias do sistema de abastecimento de água 20.000,00 

Executar projeto - rede lógica e telefônica ao prédio de infraestrutura 15.000,00 

Executar projeto - prédio de laboratórios 5.747.500,00 

Executar projeto - pavimentação do estacionamento interno 300.000,00 

Executar projeto - implantação do PPCI 200.000,00 

Executar projeto - Instalação de cobertura adicional ao prédio de 

infraestrutura 
30.000,00 

Executar projeto - acessibilidade do campus 50.000,00 

Executar projeto - fechamento da quadra de esportes 500.000,00 

Executar projeto - adequação das subestação de energia elétrica 200.000,00 

Executar projeto - videomonitoramento 800.000,00 

Executar projeto - controle de acesso 200.000,00 

Executar projeto - instalação de áudio e espera de vídeo nas salas 

de aulas de auditórios 
30.000,00 

Executar projeto - melhoria das janelas básculas (prédios A, C, D e 

E) 
10.000,00 

Executar projeto - laboratório de redes 30.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 10.372.012,01 

Total Geral = MO + EX 12.583.428,01 

 

 
2.6 Campus Caxias do Sul 

 
Quadro 13 - Campus Caxias do Sul 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 426.852,00 

Articulação Pedagógica 426.852,00 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Desenvolver ações para permanência e êxito - 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS 40.000,00 

Organizar atividades de integração para alunos ingressantes - 

Realizar atividades de integração entre alunos e servidores - 

Organizar o processo seletivo dos cursos na modalidade PROEJA - 

Manter o intérprete de LIBRAS 40.000,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 386.852,00 
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Criar programa de capacitação continuada  para professores e 

servidores do ensino 
- 

Capacitar professores para atuar em cursos EAD - 

Capacitar professores para utilizar os sistemas acadêmicos - 

Fomentar a participação de alunos em olimpíadas das áreas do 

conhecimento e gincanas 
- 

Fomentar a participação de alunos em jogos escolares e atividades 

esportivas 
- 

Incentivar os alunos do Grêmio Estudantil, DCE e DAs a organizar 

atividades acadêmicas e de integração 
- 

Apoiar a organização de semanas acadêmicas dos  cursos 

superiores e subsequente 
- 

Fomentar a realização de projetos de ensino via Edital PIBEN. 53.000,00 

Realizar projetos sobre temas transversais como cidadania, 

responsabilidade social, entre outros 
- 

Implantar programa de monitoria para atender alunos com 

necessidades educacionais específicas 
- 

Atender alunos com necessidades educacionais específicas por 

meio de suporte em sala de aula 
12.000,00 

Incentivar ações de promoção e prevenção da saúde dos 

servidores e dos alunos 
- 

Realizar visitas técnicas e viagens de estudo para os alunos 10.000,00 

Ampliar o acervo bibliográfico 30.000,00 

Adquirir materiais e equipamentos para os laboratórios 76.852,00 

Implementar plano de manutenção para os equipamentos dos 

laboratórios 
- 

Adquirir materiais esportivos e didáticos 5.000,00 

Prover a merenda escolar para os alunos do Ensino Médio 200.000,00 

Apoiar a organização das formaturas - 

Criar Grupo de Pais e Amigos do campus para apoiar as ações do 

ensino 
- 

Realizar um evento sobre a temática da Educação no Campus - 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais - 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS - 

Apoiar a implantação da política de Assistência Estudantil via 

editais específicos 
- 

Pesquisa 88.000,00 

Inovação Tecnológica - 

Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
- 

Estimular convênios de cooperação em pesquisa com empresas - 

Pesquisa 88.000,00 

Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 

grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores 

definidos pela CAPES 

 

- 

Incentivar e oportunizar  a participação de pesquisadores com 

projetos institucionalizados em eventos científicos 
- 



73 
 

 

Incentivar o desenvolvimento  de pesquisa aplicada  focada nas linhas 

de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência regional 

 
- 

Estimular o contato e parcerias com incubadoras tecnológicas em 

Caxias do Sul e região 
- 

Desenvolver expertises nas áreas estratégicas do campus - 

Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e  indissociada,  alinhadas  com as 

políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem como com 

as políticas institucionais do IFRS 

 

88.000,00 

Incentivar e oportunizar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, 

por meio do lançamento de edital de fomento interno 
53.000,00 

Incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa com Auxílio 

Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica - AIPCT 
35.000,00 

Realizar a VIII Mostra IFTec do IFRS Campus Caxias do Sul - 

Realizar a IV Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS 

Campus Caxias do Sul 
- 

Colaborar na elaboração do edital de fomento interno 2019 para 

projetos de iniciação científica/tecnológica do IFRS junto ao COPPI 
- 

Colaborar na elaboração do edital fomento 2019 para projetos de 

iniciação científica/tecnológica do IFRS com auxílio institucional à 

produção científica/tecnológica do Campus Caxias do Sul 

 
- 

Fomentar parcerias - 

Fomentar e acompanhar as propostas de cursos de pós-graduação - 

Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós- 

graduação e inovação 
- 

Estimular   o   aumento   do número   de   projetos de pesquisa 

submetidos a editais de fomento externo 
- 

Fomentar propostas integradas entre os campi do IFRS na 

pesquisa, pós-graduação e inovação 
- 

Estimular a utilização dos laboratórios para o desenvolvimento de 

pesquisas, tanto internas quanto realizadas por meio de parc erias 

interinstitucionais 

 
- 

Pós-graduação - 

Desenvolverparcerias com instituições nacionais  e internacionais 

nas áreas da pesquisa, pós-graduação e inovação, com vistas à 

produção científica e tecnológica e mobilidade  de docentes em 

nível de pós-graduação 

 
- 

Estimular convênios de cooperação em pesquisa com 

universidades e institutos federais 
- 

Extensão 108.000,00 

Comunicação - 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Realizar o 2º Portas Abertas do IFRS Campus Caxias do Sul - 

Extensão 108.000,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional. 93.000,00 

Estimular e oportunizar a submissão de propostas no edital do 

PIBEX 
53.000,00 
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Estimular e oportunizar a submissão de propostas no edital do 

PAIEX 
35.000,00 

Apoiar a VIII Mostra IFTec do IFRS Campus Caxias do Sul - 

Apoiar a IV Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS 

Campus Caxias do Sul 
- 

Apoiar a participação de alunos e servidores nos Jogos do IFRS 5.000,00 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade - 

Ofertar uma capacitação sobre celebração de parcerias com o 

IFRS 
- 

Ofertar uma capacitação sobre a Prestação Institucional de 

Serviços 
- 

Participar da organização do 3º Encontro de Pesquisadores e 

Extensionistas do IFRS 
- 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

- 

Incentivar as ações promovidas pelos Núcleos de Ações 

Afirmativas 
- 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

Estimular e oportunizar a realização de ações de extensão - 

Intermediar estágios e empregos 15.000,00 

Implementar um sistema eletrônico para solicitação de estágio - 

Solicitar a contratação de seguro coletivo  contra acidentes 

pessoais para os estudantes em estágio curricular obrigatório 
15.000,00 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil 
- 

Fomentar parcerias - 

Administração 2.993.024,00 

Gestão de Pessoas 176.000,00 

Realizar   ações   de capacitação dos servidores visando à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política 

de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais 

 

 
176.000,00 

Pagar diárias para servidores 55.000,00 

Prover o pagamento de indenizações e restituições 121.000,00 

Licitações e Contratos 59.000,00 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
59.000,00 

Viabilizar os serviços de tecnologia da informação e comunicação 

- PJ 
59.000,00 

Orçamento e Finanças 2.758.024,00 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 
2.758.024,00 

Adquirir material de consumo para as necessidades do campus 411.733,00 
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Viabilizar o pagamento de passagens 15.000,00 

Viabilizar o pagamento de serviços de terceiros - PJ 1.541.000,00 

Prover o pagamento de obrigações tributárias e contribuições 300,00 

Viabilizar o pagamento de serviços de terceiros - PJ - INTRA-SIAFI 25.000,00 

Contratar serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ 10.287,00 

Viabilizar as obras do Bloco B 650.000,00 

Viabilizar a compra de equipamentos e material permanente 104.704,00 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Fomentar parcerias - 

Acompanhar e auxiliar na elaboração dos relatórios de 

desenvolvimento institucional para a abertura  de novos cursos e 

acompanhamento dos já existentes 

 
- 

Divulgar semestralmente as ações do Plano de Ação por meio do 

Relatório de Ações e Resultados 
- 

Participar na elaboração de estratégias de divulgação do campus. - 

Desenvolver estratégias para implementação do PDI 2019-2023 - 

Criar estratégias de interação entre alunos e servidores - 

Manter atualizados  os sistemas: Educacenso, Censup, Sistec, 

Plataforma Nilo Peçanha 
- 

Criar estratégias para a expansão do campus - 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Estimular a implementação da Incubadora Tecnológica do campus - 

Total Matriz Orçamentária (MO) 3.615.876,00 

 

 

2.7 Campus Erechim 

 
Quadro 14 - Campus Erechim 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 379.652,00 

Ensino Superior 379.652,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
379.652,00 

Realizar atividades de acolhimento e integração dos estudantes - 

Acompanhar a implantação de novos cursos técnicos e superiores - 

Assessorar as coordenações de cursos superiores e NDEs nas 

atividades necessárias ao reconhecimento e avaliação dos cursos 
- 

Acompanhar as reuniões de áreas  e de colegiados de cursos 

técnicos e superiores 
- 

Apoiar a formação pedagógica para docentes - 

Apoiar a formação continuada para servidores do ensino (docentes 

e técnicos) 
- 
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Fomentar a constante discussão e avaliação do processo de ensino 

e aprendizagem 
- 

Apoiar realização das semanas técnicas e acadêmicas - 

Implementar as alterações propostas pela Organização Didática do 

IFRS 
- 

Apoiar a realização de visitas técnicas 2.000,00 

Realizar encontro com novos servidores docentes para 

ambientação pedagógica- institucional 
- 

Desenvolver projetos  de ensino de apoio pedagógico  com a 

finalidade de aperfeiçoar o   processo   de ensino-aprendizagem 

(Matemática, Língua Portuguesa, etc) 

 
- 

Apoiar as atividades de todos os setores vinculados ao ensino. - 

Desenvolver ações Pedagógico-administrativas considerando as 

diretrizes da Organização Didática 
- 

Incentivar o acesso doméstico ao Portal de Periódicos da CAPES 

(em conjunto com o SIBIFRS) 
- 

Desenvolver, em conjunto com o SIBIFRS, o Guia de Normatização 

de Trabalhos Acadêmicos 
- 

Desenvolver, em    conjunto    com  o   SIBIFRS, a   Política de 

Desenvolvimento de Coleções 
- 

Planejar a aquisição de acervo bibliográfico, com base nas 

bibliografias dos PPCs dos cursos técnicos e superiores 
35.652,00 

Incentivar a realização de programas de capacitação para 

bibliotecários e servidores atuantes na biblioteca 
- 

Oferecer treinamentos aos usuários da biblioteca, capacitando-os 

para utilizar os recursos da instituição (Pergamum, Capes, ABNT, 

periódicos on line...) 

 
- 

Planejar a aquisição de materiais de consumo para atividades de 

ensino dos cursos de todas as áreas 
200.000,00 

Planejar a manutenção e conservação de máquinas e 

equipamentos 
20.000,00 

Planejar a aquisição de mobiliário para salas de aula, biblioteca e 

laboratórios em construção 
10.000,00 

Renovar as licenças de softwares já utilizados no campus 20.000,00 

Planejar a aquisição de softwares - 

Ofertar programa de monitoria acadêmica com bolsas 60.000,00 

Apoiar a realização de projetos de ensino através da alocação de 

orçamento próprio para custeio e investimento 
- 

Ofertar programa de bolsas vinculadas a projetos de ensino 20.000,00 

Garantir seguro para estudantes 12.000,00 

Articulação Pedagógica - 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Monitorar e atualizar continuamente os dados  relativos  às causas  

de evasão e retenção nos cursos técnicos e superiores 
- 

Incentivar a realização de ações voltadas à permanência e êxito dos 

estudantes dos cursos técnicos e superiores 
- 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 
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Realizar visitas guiadas/orientadas para alunos de outras 

instituições, visitantes e comunidade em geral 
- 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS - 

Avaliar e planejar a implantação de novas modalidades de ensino, 

considerando o princípio da verticalização 
- 

Dar  prosseguimento  à  implantação  e aos  ajustes do sistema 

Pergamum 
- 

Implementar o Repositório Institucional (em conjunto  com o 

SIBIFRS, – Sistema de Bibliotecas do IFRS) 
- 

Consolidar a implantação da Comissão Interna de 

Acompanhamento de Ações de Permanência e Êxito dos Alunos - 

CIAAPE 

 
- 

Apoiar as atividades da Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino 

- CAGE 
- 

Apoiar a implantação e funcionamento do Núcleo de Educação a 

Distância - NEAD 
- 

Apoiar e executar a organização de espaços para a realização de 

atividades de ensino (laboratórios, salas de aula, exposições) 
- 

Orientar coordenadores de curso e docentes sobre as demandas 

constantes no Relatório de Avaliação Institucional 
- 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais - 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS - 

Aplicar instrumento de pesquisa para diagnóstico sociodemográfico 

dos estudantes ingressantes 
- 

Manter e ampliar a oferta de auxílios estudantis aos estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica 
- 

Ampliar as ações de caráter universal da Assistência Estudantil que 

contribuam para a formação integral dos estudantes 
- 

Oferecer espaço de  apoio  aos estudantes  através  de intervenções 

individuais  e coletivas realizadas pela  equipe de Assistência  Estudantil 
- 

Incentivar e apoiar as atividades de divulgação do campus e dos 

processos seletivos 
- 

Apoiar e participar dos processos seletivos para preenchimento das 

vagas ofertadas pelo Campus Erechim 
- 

Desenvolver ações de orientação  e de motivação junto  aos 

estudantes dos cursos técnicos subsequentes e superiores 
- 

Desenvolver ações de orientação de carreira e motivação junto aos 

estudantes dos cursos técnicos concomitantes e seus pais 
- 

Pesquisa 112.000,00 

Inovação Tecnológica - 

Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
- 

Fortalecer parcerias público-privadas através do  Agente  de Inovação: 

realizar um levantamento das  áreas  de atuação e possibilidades de 

pesquisa no campus com vistas à aplicação destas 

em indústrias de Erechim e/ou região 

 

- 

Pesquisa 112.000,00 
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Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 

grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores 

definidos pela CAPES 

 
14.000,00 

Incentivar a participação dos docentes e discentes do campus em 

projetos e publicações científicas em parceria com  Instituições 

nacionais e/ou internacionais 

 
- 

Fomentar a participação de servidores pesquisadores na 

apresentação de trabalhos vinculados a projetos  de pesquisa em eventos 

fora da Instituição, e a participação de pesquisadores em cursos de 

capacitação promovidos pela Pró-reitora de Pesquisa 

 
7.000,00 

Fomentar   a   participação   de    estudantes    na   apresentação  de 

trabalhos ligados a projetos de pesquisa em eventos fora da Instituição 
5.000,00 

Organizar a realização da VIII JEPEX (Jornada de Ensino, Pesquisa 

e    Extensão   do    IFRS  Campus   Erechim), juntamente com a 

Coordenação de Extensão e Direção de Ensino 

 
2.000,00 

Apoiar a implantação e/ou manutenção dos grupos de pesquisas no 

campus 
- 

Incentivo à produção científica qualificada através do 

reconhecimento do pesquisador destaque do ano no campus e por 

área de conhecimento 

 
- 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de   atuação dos   campus,   associada à demanda e 

pertinência regional 

 

98.000,00 

Manter os projetos e programas de pesquisa através do fomento 

interno de bolsas para alunos 
48.000,00 

Manter os projetos  de pesquisa através do fomento interno de 

auxílio para pesquisadores 
48.000,00 

Prover a manutenção da Coordenação de Pesquisa 2.000,00 

Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós- 

graduação e inovação 
- 

Incentivar e apoiar a participação de estudantes em programas 

externos de Bolsas e apoio a pesquisa 
- 

Construir e consolidar  as  políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com  as  políticas  nacionais  de Pós-Graduação  e  Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
- 

Através agente de inovação do Campus Erechim, buscar junto as 

empresas as suas demandas tecnológicas para o desenvolvimento de 

projetos em conjunto de acordo com as áreas de atuação do campus 

 
- 

Pós-graduação - 

Coordenar o processo de elaboração, implementação e 

aprovação de propostas de Programas de Pós-Graduação Stricto 

Senso e Cursos de Especialização Lato Senso em consonância 

com as políticas nacionais de pós-graduação 

 
- 

Incentivar as áreas de atuação do Campus Erechim na implantação 

de Programa(s) de Pós-graduação 
- 

Extensão 112.000,00 

Comunicação - 
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Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria 

e dos campi do instituto 
- 

Auxiliar a gestão e organização de ações voltadas ao  público 

interno 
- 

Realizar um levantamento e divulgação das ações de extensão e 

seus resultados 
- 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Divulgar e incentivar a participação dos servidores em editais, cursos, 

eventos e demais oportunidades encaminhadas através da Pró-reitora de 

Extensão 

 
- 

Apoiar a participação de estudantes e servidoras/es em eventos de 

integração 
- 

Auxiliar a Coordenação de Extensão na promoção de eventos, 

especialmente naqueles coordenados pelo NAPNE, NEABI e NEPGS 
- 

Divulgar e incentivar a participação de servidoras/es em editais, 

cursos, eventos e demais oportunidades 
- 

Extensão 112.000,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional - 

Pesquisar as relações de gênero no IFRS - 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade 83.400,00 

Promover o aumento do número de projetos  e programas de 

extensão através do fomento interno de bolsas para alunos (PIBEX, 

1,5% orçamento campus) 

 
44.500,00 

Promover o aumento do número de projetos  e programas de 

extensão através da alocação de orçamento próprio para custeio e 

investimento (Despesas de Capital) PAIEX, 1% orçamento campus 

 
38.400,00 

Incentivar e apoiar o cadastro e a elaboração de ações de extensão 

nos editais de Fluxo Continuo e de Fomento Externo. 
- 

Fomentar elaboração  de Cursos de Extensão que atendam, 

preferencialmente, grupos em vulnerabilidade social 
500,00 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 
1.500,00 

Ampliar o acervo bibliográfico, acerca das temáticas dos núcleos: 

NEABI, NAPNE e NEPGS 
1.000,00 

Capacitar os integrantes dos núcleos: NEABI, NAPNE E NEPGS 500,00 

Organizar e promover o Evento Arraiá da Diversidade - 

Elaborar projeto de extensão para divulgar e promover ações 

relacionadas à temática para a comunidade 
- 

Acompanhar e mediar situações relacionadas  a temática no 

contexto de ensino e aprendizagem NAPNE 
- 

Fomentar ações de extensão (programa, projeto, curso e evento) dos 

Núcleos com a aquisição  de  materiais permanentes, de consumo e 

serviço 

 
- 

Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, etnia, racial, 

de gênero e de grupos em vulnerabilidade  social buscando o respeito  à 

diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

- 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 25.500,00 
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Fomentar a participação de servidores na apresentação de trabalhos 

vinculados a projetos de extensão  a eventos fora da instituição, conforme 

Programa Instituído pela IN PROEX nº08/2015 

 
7.000,00 

Fomentar a participação de estudantes  na apresentação de 

trabalhos ligados a projetos de extensão em eventos fora da instituição, 

conforme programa instituído pela IN PROEX/IFRS nº09/2015 

 
5.000,00 

Organizar a realização da JEPEX (Jornada de Ensino, Pesquisa e 

Extensão do IFRS Campus Erechim),juntamente com a Pesquisa e o 

Ensino 

 
500,00 

Apoiar a participação de estudantes em Eventos de integração 

promovidos pelo IFRS 
1.000,00 

Prover a manutenção da Coordenação de Extensão 500,00 

Dar suporte ao Programa PIMEI orientando e acompanhando os 

estudantes durante todas as etapas em nível de campus 
11.000,00 

Dar suporte ao PIMEI, promovendo juntamente com o ensino, a 

aplicação dos testes TOEFL/TOEC, no Campus Erechim 
- 

Elaborar, arquivar e renovar os Convênios (estágios e outros) entre 

o Campus Erechim e instituições públicas e privadas 
- 

Realização de visitas gerencias, prospecção de convênios 500,00 

Promover e apoiar ações juntamente com a comunidade externa, 

verificando as demandas  da região  ampliando ações de extensão 

inclusive com instituições ligadas ao meio rural 

 
- 

Intermediar estágios e empregos 600,00 

Prospectar   campos   de    Estágio   e   Emprego   na   região de 

abrangência do IFRS – Campus Erechim 
600,00 

Promover a divulgação de vagas de Estágio e Emprego no site 

institucional e nos murais do Campus 
- 

Divulgar e incentivar a participação de servidoras/es em editais, 

cursos, eventos e demais oportunidades encaminhadas através da 

Pró-reitora de Extensão 

 
- 

Fornecer informações à Pró-reitora de Extensão acerca dos 

egressos do IFRS Campus Erechim 
- 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil. 
1.000,00 

Elaborar e apresentar  publicações relacionadas  as temáticas 

relacionadas aos núcleos: NEABI, NAPNE E NEPGS 
1.000,00 

Administração 1.682.529,00 

Gestão de Pessoas 109.000,00 

Realizar   ações   de   capacitação dos   servidores   visando  à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política    

de    Desenvolvimento   de    Pessoal    e   os  interesses 

institucionais 

 
 

- 

Realizar o acompanhamento funcional dos servidores cedidos à 

instituição 
- 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 

aprovação junto às instâncias superiores 
109.000,00 
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Proporcionar acesso às capacitações conforme as demandas do 

campus 
64.000,00 

Auxiliar a Diretoria de Gestão de Pessoas no levantamento das 

demandas de capacitação junto às áreas do campus e elaborar o Plano 

Anual de Capacitação 

 
- 

Realizar a contratação e supervisão dos estagiários 45.000,00 

Realizar a contratação de professores substitutos - 

Auxiliar nas atividades do SIASS- Sistema integrado de atenção à 

saúde do servidor 
- 

Auxiliar e acompanhar os processos de concessão  de afastamentos 

e liberação de carga horária  para qualificação dos servidores 

 
- 

Licitações e Contratos - 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 

serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência 

 
- 

Planejar as compras e licitações anuais com base nas demandas 

das áreas do campus e demais levantamentos institucionais 
- 

Executar as licitações conforme as demandas do campus para o 

próximo ano 
- 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
- 

Controlar, registrar e retornar a situação das demandas 

encaminhadas  conforme   andamento   do processo   de  licitação, 

empenho e recebimento dos objetos 

 
- 

Emitir e Controlar as vigências dos contratos e suas renovações - 

Penalizar os fornecedores que não cumprem com suas obrigações 

perante ao erário 
- 

Administrativa 649.529,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 649.529,00 

Fazer o levantamento patrimonial do campus – RMP - 

Controlar, registrar e retornar a situação das demandas 

encaminhadas  conforme   andamento   do processo   de  licitação, 

empenho e recebimento dos objetos 

 
- 

Adquirir materiais para o funcionamento da instituição 165.000,00 

Fazer o levantamento das necessidades de infraestrutura física do 

campus e promover a execução de manutenção predial 
110.529,00 

Manutenção da unidade serviços básicos 301.000,00 

Manutenção, seguros e combustíveis para os veículos 

institucionais 
73.000,00 

Orçamento e Finanças 924.000,00 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 
924.000,00 

Diárias e passagens uso geral 50.000,00 
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Orientar e coordenar o levantamento das  demandas anuais de todas 

as necessidades do campus com valor estimado para todos itens 

estocáveis 

 
- 

Fazer o levantamento do Almoxarifado do campus - RMA - 

Contatar e formalizar as cobranças de entregas de mercadorias 

conforme empenhos emitidos 
- 

Auxiliar nos inventários da instituição - 

Manter atualizado o Patrimônio e o Almoxarifado do campus no 

SIAFI, com base no RMA e RMP 
- 

Auxiliar no planejamento anual do campus - 

Executar o orçamento e auxiliar no controle de RAPs - 

Efetuar a prestação de contas dos recursos orçamentários - 

Manter o funcionamento do campus com a manutenção dos 

serviços terceirizados 
874.000,00 

Desenvolvimento Institucional 94.850,00 

Projetos e Obras 94.850,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 94.850,00 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos 18.000,00 

Aquisição de Material de TIC (consumo) 20.000,00 

Outsourcing de equipamentos de Impressão 36.000,00 

Aquisição de material de divulgação 12.000,00 

Emissão de certificados Digitais 850,00 

Participação Institucional em Exposições, Congressos e Feiras 8.000,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 2.381.031,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 2.700.000,00 

Ensino Superior 2.700.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
2.700.000,00 

Adquirir equipamentos    para   os   laboratórios (Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Mecânica, Design de Moda) 
2.500.000,00 

Planejar a aquisição de mobiliário para salas de aula, biblioteca e 

laboratórios em construção 
200.000,00 

Desenvolvimento Institucional 4.100.000,00 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS. - 

Acompanhar e auxiliar a elaboração dos Relatórios de 

Desenvolvimento Institucional dos novos cursos 
- 

Projetos e Obras 4.100.000,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS. 4.100.000,00 

Ampliar a banda de Internet e melhorar disponibilidade da rede 550.000,00 

Executar a Ampliação dos Lab. de Mecânica 1.200.000,00 

Construção de Refeitório 600.000,00 

Construção de Passarelas entre os blocos 400.000,00 

Implantação de Energias Alternativas e Renováveis 350.000,00 

Adaptação do PCCI do campus 30.000,00 

Adequação/Ampliação da Secretaria do bloco 1 20.000,00 
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Compra de equipamento de Tecnologia da Informação 500.000,00 

Desenvolver ações de conscientização para o combate do 

desperdício e destinação correta de resíduos gerados no campus 
- 

Aquisição de Laboratório de Informática 450.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 6.800.000,00 

Total Geral MO + EX 9.181.031,00 

 

 

2.8 Campus Farroupilha 

 
Quadro 15 - Campus Farroupilha 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 231.655,00 

Articulação Pedagógica 231.655,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 231.655,00 

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

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

PIBEN/IFRS 

 
30.000,00 

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

aproximadamente, 140  estudantes  de curso técnico integrado ao 

ensino médio 

 
10.000,00 

Adquirir periódicos e bibliografia básica para PPCs e atualização 

de acervo 
5.000,00 

Conceder auxílio a estudantes para participação em eventos de 

ensino, considerando apresentação de trabalho, competição ou 

olimpíada, ou representação estudantil  em encontro/seminário do 

IFRS. 

 

6.000,00 

Viabilizar o transporte dos alunos e servidores para a realização de 

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

para estudos referentes às áreas de formação dos cursos. 

 
15.000,00 

Viabilizar transporte para Educação Física 20.000,00 

Adquirir materiais de consumo em geral para viabilizar as 

atividades do campus, inclusive os utilizados  na manutenção dos 

laboratórios e serviços de terceiros 

 
145.655,00 

Pesquisa 72.000,00 

Incentivar a  ampliação  da  produção  científica e tecnológica dos 

grupos   de   pesquisa,   tendo  como   parâmetro   os  indexadores 

definidos pela CAPES 

 
14.000,00 

Conceder   auxílio à apresentação de trabalhos em eventos 

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

Incentivar o desenvolvimento  de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 
58.000,00 

Executar o Programa de Bolsas de Iniciação  Científica e/ou 

Tecnológica (PROBICT) 
30.000,00 

Conceder o Auxílio Institucional de Incentivo à Produção Científic a 

e/ou Tecnológica (AIPCT) 
20.000,00 



84 
 

 

Conceder   auxílio à apresentação de trabalhos em eventos 

científicos e de inovação, no país e no exterior, por discentes 
8.000,00 

Extensão 78.700,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 56.700,00 

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

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

Auxílio Jogos IFRS / Encontrão 6.700,00 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade 22.000,00 

Conceder   auxílio à   apresentação   de   trabalhos em eventos 

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

Conceder   auxílio à   apresentação   de   trabalhos em eventos 

científicos e de inovação, no país e no exterior, para discentes 
8.000,00 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

- 

Fomentar Ações NAPNE, NEABI e NEPGS - 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

Adquirir materiais de consumo para que o Setor de Comunicação 

Social execute ações de divulgação do campus 
- 

Administração 1.455.141,00 

Gestão de Pessoas 85.500,00 

Realizar   ações   de capacitação dos servidores   visando   à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política    

de    Desenvolvimento   de    Pessoal    e   os interesses 

institucionais 

 

 
85.500,00 

Promover junto a COA   a qualificação, capacitação e o 

desenvolvimento profissional dos serviços 
20.500,00 

Auxiliar na execução e acompanhamento das demandas das bolsas 

de estudo para qualificação dos servidores 
65.000,00 

Administrativa 362.300,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS. 362.300,00 

Executar os serviços necessários a manutenção da infraestrutura 

física do campus (dedetização, manutenção predial horista e 

manutenção de elevadores, central telefônica, aparelhos de ar 

condicionado e manutenção predial 

 

75.000,00 

Fechamento Subsolo Biblioteca 20.000,00 

Adequação Acessibilidade 80.000,00 

Pintura   Interna   e   Externa  dos Prédios  / cortinas / insulfilm / 

manutenção do campus 
187.300,00 

Orçamento e Finanças 1.007.341,00 

Aperfeiçoar  o  processo  de  alocação  e  de  gestão  dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento,  orçamento,  execução, monitoramento,  avaliação e 

controle 

 
1.007.341,00 

Garantir as condições para plena utilização dos veículos 19.700,00 

Promover a contratação de estagiários 36.700,00 
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Executar os serviços necessários a manutenção das atividades do 

campus (vigilância, portaria, leitor braile, recepção, limpeza e 

conservação, copeiragem) 

 
587.000,00 

Executar os serviços necessários a manutenção das atividades do 

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

telefonia 

 
295.000,00 

Garantir os serviços seguro pessoal dos usuários do campus 3.300,00 

Proporcionar pagamento de diárias aos servidores em atividades 

profissionais 
18.510,00 

Proporcionar outros serviços de apoio administrativo (publicações 

oficiais) 
20.000,00 

Adquirir mobiliários e outros equipamentos necessários ao campus 27.131,00 

Desenvolvimento Institucional 160.500,00 

Projetos e Obras 160.500,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS. 160.500,00 

Serviços Técnicos de Profissionais de TI (certificação digital dos 

Tolkens) 
500,00 

Aquisição de software pronto 10.000,00 

Expansão 

centralizado 

de Infraestrutura sem fio com gerenciamento 
30.000,00 

Manutenção de Appliance UTM 50.000,00 

Treinamento / capacitação em TIC 5.000,00 

Equipamento de processamento de dados 15.000,00 

Equipamentos de TIC / Computadores 20.000,00 

Manutenção de serviço de infraestrutura e monitoramento de alta 

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

data center 

 
30.000,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 1.997.996,00 

Recursos Extraorçamentários (EX)  

Ensino 679.500,00 

Articulação Pedagógica 679.500,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 679.500,00 

Conserto Braço Robótico 27.500,00 

Películas para os laboratórios eletrônica Bl 02 8.000,00 

Aquisição de Geradores de funções para laboratório 219 (reposição 

em função da vida útil dos equipamentos) 
2.000,00 

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

Aquisição de condicionadores  de ar e/ou  desumidificadores e 

instalação no ambiente da biblioteca. 
- 

Aquisição de divisórias para delimitação de unidades de estudo na 

biblioteca e manutenção de espaços diversos na instituição 
- 

Laboratório de Física: Implantação 1/2 600.000,00 

Promover jornada pedagógica 10.000,00 

PENSE 10.000,00 

Aquisição SPSS 6.000,00 

Aquisição Maxdqda 6.000,00 

Desenvolvimento Institucional 2.345.000,00 
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Projetos e Obras 2.345.000,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 2.345.000,00 

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

Terraplanagem 200.000,00 

Ginásio de Esportes 700.000,00 

Projetores multimídia 20.000,00 

Modernização do sistema de monitoramento dos laboratórios de 

informática 
20.000,00 

Manutenção da capacidade storage 100.000,00 

Equipamento para medição de espectro e site survey 10.000,00 

Modulo HÁ para solução UTM 30.000,00 

Manutenção do parque de máquinas do campus - Servidores 60.000,00 

Serviços técnicos de Profissionais de TI (cabeamento de fibra ótica) 5.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 3.024.500,00 

Total Geral = MO + EX 5.022.496,00 

 

 

2.9 Campus Feliz 

 
Quadro 16 - Campus Feliz 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 81.199,90 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS - 

Promover Bolsas de Assistência Estudantil - Auxílio financeiro - 

Confeccionar carteirinhas (crachá) para todos os estudantes do 

campus 
- 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 

Implementar processo seletivo discente - 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
81.199,90 

Abrir edital para monitoria de aulas 16.000,00 

Adquirir periódicos para a biblioteca (revistas, jornais) 3.000,00 

Locar o Centro Cultural da Feliz 1.000,00 

Adquirir reagentes para o laboratório de química 20.000,00 

Adquirir vidraria para laboratório de química 10.000,00 

Abrir edital para Bolsa de Ensino (PIBEN) 26.199,90 

Adquirir material educativo e esportivo 5.000,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS - 

Analisar PPCs existentes e novos - 

Pesquisa 43.666,50 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 
43.666,50 

Promover seminários de pesquisa e inovação - 
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Atualizar a parte de P&I no sítio da internet do Campus Feliz: 

inserção de material de apoio, divulgação de editais de fomento e 

informações acerca de P&I 

 
- 

Incentivar e participar de Editais de Fomento à P&I - 

Ir a Reuniões e Convocações da PROPI e Comitê de Ética - 

Realizar levantamento das demandas da P&I na região - 

Executar o edital 2018 para Bolsas de Iniciação Científica e/ou 

Tecnológica do IFRS 
26.199,90 

Lançar Edital para Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou 

Tecnológica (AIPCT) 
17.466,60 

Incentivar a Participação de servidores pesquisadores em Eventos 

de Pesquisa e Inovação dentro e fora do âmbito da instituição 
- 

Incentivar discentes na Participação em Eventos de Pesquisa e 

Inovação dentro e fora do âmbito da instituição 
- 

Auxiliar a realização e participação em eventos Científicos, 

incluindo a Mostra Técnica do campus 
- 

Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
- 

Firmar convênios de P&I e cooperação - 

Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós- 

graduação e inovação 
- 

Incentivar as pesquisas nos cursos de pós-graduação do campus, 

incentivando a busca por editais de fomento e valorizando as ideias 

inovadoras dos discentes 

 
- 

Extensão 51.011,65 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 43.666,50 

Emitir certificação das ações de extensão realizadas no campus - 

Abrir edital para concessão de Bolsas de Extensão (PIBEX) 26.199,90 

Abrir edital de fomento interno (PAIEX) 17.466,60 

Desenvolver  ações de  extensão junto à comunidade interna e 

externa do Campus Feliz 
- 

Contribuir para a implementação da política de prestação de 

serviços do campus 
- 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade - 

Estruturar espaços para realização de ações de extensão  e 

eventos. 
- 

Incentivar servidores e discentes na participação em Eventos de 

Extensão dentro e fora do âmbito da instituição 
- 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

- 

Acompanhar e incentivar as ações desenvolvidas pelos núcleos 

NAPNE e NEABI 
- 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 7.345,15 

Propiciar aos discentes a participação nos Jogos do IFRS 5.000,00 

Realizar levantamento de demandas da Extensão para realização 

de novas ações 
- 

Organizar a Mostra Técnica do Campus Feliz 2.345,15 
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Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria 

e dos campi do instituto 
- 

Comparecer às reuniões e convocações da PROEX - 

Intermediar estágios e empregos - 

Acompanhar os estágios obrigatórios e não-obrigatórios. - 

Acompanhar as atividades realizadas no Setor de Estágios - 

Realizar o acompanhamento de egressos - 

Ampliar estratégias de acompanhamento de egressos. - 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Manter atualizado os dados referentes  à Extensão no sítio da 

internet do Campus Feliz: material de apoio, divulgação de editais e 

outras informações relevantes 

 
- 

Administração 1.587.331,95 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 
1.508.732,25 

Viabilizar serviços terceirizados de publicação oficial (DOU, jornais, 

etc) 
17.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de correios 7.200,00 

Viabilizar serviços terceirizados de telefonia (ligações telefônicas e 

manutenção da central) 
14.200,00 

Pagar taxas administrativas junto aos órgãos municipais, estaduais 

e federais 
3.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de conservação do campus 

(limpeza, jardinagem, manutenção predial, zeladoria, etc) 
300.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de segurança predial (vigilância e 

portaria) 
72.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de seguro para alunos 1.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de manutenção dos veículos 

oficiais (manutenção, seguro, combustível, etc) 
38.000,00 

Adquirir material de Consumo através de receita própria 6.550,00 

Viabilizar serviços terceirizados de transporte rodoviário para 

visitas técnicas e demais eventos 
70.000,00 

Adquirir itens de alimentação para lanche aos estudantes do ensino 

médio 
150.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados básicos de energia e água 181.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de locação de impressoras 30.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de contratação de estagiário 16.500,00 

Fazer levantamento de materiais eletrônicos inservíveis - 

Configurar Videoconferências - 

Desenvolver/implantar softwares que atendam as demandas 

administrativas e de ensino 
- 

Monitorar alterações orçamentárias e fazer solicitações de  trocas 

de rubrica 
- 

Manter o acesso à internet para alunos e servidores - 

Divulgar andamento da execução orçamental do plano de ação - 
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Ressarcir transporte terrestre e pedágios 500,00 

Pagar Diárias para reuniões e convocações (servidores) 20.019,95 

Renovar software Qualidata 35.000,00 

Adquirir material de Consumo 35.000,00 

Restituições através de receita própria 2.000,00 

Adquirir mobiliário com receita própria 10.000,00 

Material de Tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

Consumo 
129.000,00 

Aquisição de software pronto (TIC) 30.500,00 

Equipamentos de Tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

ativos de rede 
65.000,00 

Equipamentos de Tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

Computadores 
160.000,00 

Equipamentos de Tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

Servidores/storage 
15.000,00 

Licitar e adquirir materiais de construção, mat. elétrico, mat. 

Hidráulico, ferramentas para viabilizar  a manutenção predial  e dos 

laboratórios 

 
20.000,00 

Contratação de serviços de manutenção predial sob demanda 59.529,00 

Gerenciamento de resíduos 1.000,00 

Manutenção da regularidade das ações ambientais 1.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de aquisição de passagens aéreas 10.000,00 

Capacitação de servidores por interesse da administração 8.733,30 

Realizar   ações   de   capacitação dos   servidores   visando  à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política    

de    Desenvolvimento   de    Pessoal    e   os  interesses 

institucionais 

 
 

78.599,70 

Promover formação para PROFESSORES do campus através de 

cursos de capacitação 
21.833,25 

Promover formação para TÉCNICOS do campus através de cursos 

de capacitação 
21.833,25 

Conceder bolsa de estudos para servidores para Graduações, Pós- 

graduações 
34.933,20 

Desenvolvimento Institucional 2.000,00 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Acompanhar o processo de avaliação da instituição junto a SPA - 

Comparecer às reuniões e convocações da PRODI - 

Acompanhar a execução do Plano de Ação 2019 - 

Auxiliar na elaboração do Plano de Ação 2020 - 

Elaborar o Relatório de Gestão 2019 - 

Criação de política de Upgrade de Software - 

Criação de política de Upgrade Notebooks institucionais - 

Criação de política de Upgrade de Desktops institucionais - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS 2.000,00 

Acompanhar a implantação do regimento do campus - 
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Auxiliar as diretorias/Coordenadorias do campus nas  ações de 

planejamento e gestão 
- 

Elaborar  e   adquirir   Material  de  Divulgação (folder,  panfletos, 

banner, pastas, pin, etc) de cada curso do campus 
2.000,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 1.765.210,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 1.190.200,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
1.190.200,00 

Adquirir acervo para a biblioteca 150.000,00 

Laboratório de Artes e linguagens: aquisição de containers para a 

instalação de um laboratório  que atenda 30 alunos,  com mesas 

coletivas, tanques para limpeza e materiais, estantes e armários para 

armazenamento, um projetor, e dois computadores 

 

300.000,00 

Ampliação da rede de GLP para os Laboratórios de Química e Meio 

Ambiente e Engenharia 
10.000,00 

Aquisição de material esportivo 10.000,00 

Reforma do laboratório de engenharia 50.000,00 

Aquisição de módulo didático de convecção 50.000,00 

Aquisição de módulo didático de destilação 70.200,00 

Construção de um laboratório de Física 200.000,00 

Aquisição de kit com demonstrações de Física 200.000,00 

Aquisição de um telescópio com acompanhamento terrestre 30.000,00 

Plano inclinado 8.000,00 

Assinatura de Biblioteca Virtual (E-books) 30.000,00 

Aquisição de periódicos para a biblioteca 7.000,00 

Aquisição de microscópio estereoscópio trinocular com câmera 

para aquisição de imagens 
10.000,00 

Aquisição  de  forno com controlador de temperatura, software para 

registro do processo, tubo cerâmico, tubo de quartzo até 1200 °C, tubo 

de  alta  alumina  1650°C,  tampões  para  entrada  e  saída  de  gases e 

vácuo, bomba de vácuo 

 

50.000,00 

Aquisição de Potenciostato /Galvanostato 5.000,00 

Viabilizar os serviços de reprografia e impressão no campus 10.000,00 

Administração 5.123.000,00 

Aperfeiçoar  o  processo  de  alocação  e de  gestão  dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 
5.123.000,00 

Contratação de um Serviço de Solução de Gerenciamento  Unificado 

de Ameaças – UTM baseada em “Appliance” (hardware e software) e 

Solução de infraestrutura de rede sem fio (WI-FI) com 

gerenciamento centralizado 

 

48.000,00 

Ginásio poliesportivo 1.000.000,00 

Aquisição de container para arquivo de documentos + prateleiras 30.000,00 

Construção de Sala para setor de Tecnologia da Informação 60.000,00 
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Manter e melhorar o acesso à internet/rede do campus para alunos 

e servidores 
10.000,00 

Adquirir materiais para manutenção de equipamentos de TI e 

ampliação da infraestrutura computacional do campus 
10.000,00 

Adquirir equipamentos para a constante melhoria dos 

equipamentos de rede/internet do campus 
10.000,00 

Realizar   a   renovação  dos   computadores   dos   servidores   do 

campus,   realizando    a   substituição   e/ou    a   melhoria   quando for 

necessário 

 
100.000,00 

Realizar a renovação  e/ou melhoria dos  computadores dos 

laboratórios de informática do campus 
200.000,00 

Ampliar e implantar melhorias na rede lógica interna do campus 

com a aquisição de equipamentos e também sistemas 
50.000,00 

Realizar o upgrade dos notebooks institucionais 50.000,00 

Aquisição de mobiliário para a biblioteca 50.000,00 

Construção de espaço físico adequado para biblioteca 1.000.000,00 

Cercamento do campus e urbanização do acesso secundário 

(entrada ao lado Bloco A) 
800.000,00 

Aquisição e instalação de cortinas nas salas do bloco A 5.000,00 

Projetar e executar o PPCI (Plano de prevenção e combate a 

incêndio) dos prédios 
300.000,00 

Projetar e executar revisão do SPDA( Sistema de Proteção contra 

descargas atmosféricas) 
- 

Contratar empresa para elaboração de projetos de obras 100.000,00 

Executar projeto de Acessibilidade 300.000,00 

Construir um auditório 1.000.000,00 

Total Extraorçamentários (EX) 6.313.200,00 

Total Geral = MO + EX 8.078.410,00 

 

 
2.10 Campus Ibirubá 

 
Quadro 17 - Campus Ibirubá 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/ matriz 

Orçamentária 

Ensino 417.136,00 

Ensino Superior - 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
- 

Realizar processo seletivo  para os cursos de Licenciatura em 

Matemática, Agronomia, Engenharia Mecânica e Ciência da 

Computação 

 
- 

Consolidar a EAD no campus - 

Articulação Pedagógica 42.027,00 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Mapear os educandos em situação de possível evasão e retenção - 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 
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Realizar Processo Seletivo para o curso de Técnico em Informática, 

Técnico em Mecânica e Técnico em Agropecuária, na modalidade 

Integrado 

 
- 

Realizar processo seletivo para os cursos de Técnico em Mecânica 

e Técnico em Eletrotécnica, na modalidade subsequente 
- 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 42.027,00 

Promover metodologias de assistência ao educando (através de 

serviço de orientação educacional) 
- 

Promover atividades de Capacitação em EAD - 

Realizar os Projetos e Programas de ensino (Bolsas Ensino/AE) 42.027,00 

Levantar dados para implantação de novos laboratórios de ensino - 

Realização de levantamento de demanda para novos cursos, nível 

médio e FIC, a serem ofertados na modalidades presenciais e EAD 
- 

Criar e revisar projetos de cursos e submeter para aprovação do 

Conselho de Campus e posterior aprovação pelo Consup 
- 

Adquirir Jogos e modelos didáticos - 

Promover Eventos envolvendo Ensino - 

Promover Política de Monitorias - 

Realizar Semanas Acadêmicas, cursos via Model, Mostras - 

Criar e revisar projetos de cursos e submeter para aprovação do 

Conselho de Campus e posterior aprovação pelo Consup 
- 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 375.109,00 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 375.109,00 

Promover Assistência a Educando (Fornecimento de alimentação) 375.109,00 

Pesquisa 70.045,00 

Inovação Tecnológica - 

Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
- 

Desenvolver pesquisa de inovação tecnológica - 

Pesquisa 70.045,00 

Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 

grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores 

definidos pela CAPES 

 

- 

Consolidar  os   grupos   de   pesquisa  nas  áreas   de   atuação do 

campus, bem  como fomentar o desenvolvimento  de  pesquisa visando 

publicações 

 
- 

Incentivar o desenvolvimento  de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 
70.045,00 

Realizar pesquisa aplicada juntamente com os setores produtivos - 

Realizar Projetos e Programas de Pesquisa - Custeio de bolsas 70.045,00 

Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
- 

Divulgar ações de Pesquisa no âmbito do IFRS - Ibirubá - 
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Fomentar propostas integradas entre os campi do IFRS na 

pesquisa, pós-graduação e inovação 
- 

Fomentar programas de pós-graduação - 

Extensão 70.045,00 

Observação do Mundo do Trabalho - 

Realizar o acompanhamento de egressos - 

Promover de ações de acompanhamentos de egressos - 

Comunicação - 

Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria 

e dos campi do instituto 
- 

Realizar Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

Extensão 70.045,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional - 

Realizar Termos de cooperação/comodato/parcerias - 

Promover Parcerias entre IFRS - Ibirubá e empresas Privadas da 

Região do Alto do Jacuí 
- 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade - 

Acompanhar cursos de Extensão no âmbito do IFRS - 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

70.045,00 

Custear bolsas para estudantes atuarem em ações de extensão 42.027,00 

Realizar ações de extensão voltadas aos portadores de 

necessidades especiais 
- 

Subsidiar ações de extensão (projetos e programas) 28.018,00 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

Visitar e apresentar o IFRS - Ibirubá a empresas da Região do Alto 

do Jacuí 
- 

Promover oficinas, cursos sobre temas diversos de abrangência do 

IFRS - Campus Ibirubá 
- 

Intermediar estágios e empregos - 

Acompanhar a realização de estágios curriculares e 

extracurriculares 
- 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil 
- 

Realizar visitas técnicas - 

Administração 2.413.468,00 

Gestão de Pessoas 58.570,00 

Realizar   ações   de   capacitação dos servidores visando à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política 

de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais 

 

 
58.570,00 

Custear a Capacitação de Servidores: Inscrições Empresas 

Privadas/ Inscrições empresas governamentais/Restituição bolsas, 

Restituições de Transportes/ Publicações Legais 

 
58.570,00 

Administrativa 353.265,00 
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Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
353.265,00 

Adquirir e Insumos, equipamentos, animais, químicos para setor 

Agropecuário, material caça e pesca 
65.364,00 

Manter Serviços de manutenção da infraestrutura 

(consertos/reposições) 
164.700,00 

Adquirir equipamentos e manter a área de TI do campus 41.200,00 

Custear Diárias no país (Gestão da unidade/capacitação) 55.000,00 

Custear Bolsa Auxiliar Agropecuário 20.001,00 

Promover a participação de alunos em eventos 7.000,00 

Orçamento e Finanças 2.001.633,00 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 
2.001.633,00 

Manter o funcionamento do campus: Energia Elétrica, Telefone, 

Correios, Internet, Manut. Central 
182.200,00 

Manter o funcionamento do campus:   Vigilância, Limpeza, 

motorista, terc. Agropecuária, Agroindústria, Recepção, Serviços 

domésticos 

 
1.191.100,00 

Manter o funcionamento do campus: Manutenção Predial, Locação 

maq. E Equip (impressoras, retroescavadeira, colheitadeira), 

Tratamento de água, Seguros (alunos - veículos) 

 
63.480,00 

Manter o funcionamento do campus: combustíveis, Manut. 

Veículos, Lubrificantes, Gás e engarrafados,  Material de expediente 

administrativo 

 
77.500,00 

Manter o funcionamento do campus: Passagens, Locomoção 

urbana, pedágios, taxas serviços 
14.000,00 

Manter o funcionamento do campus: Material educativo e esportivo. 

Material de proc. Dados. Embalagens. copa e cozinha. Gen. 

Alimentícios 

 
24.800,00 

Manter o    funcionamento    do  campus:  Material de limpeza, 

uniformes, material de construção, material elétrico, material de 

proteção e segurança 

 
111.000,00 

Manter o funcionamento do campus: Material de áudio e vídeo, 

material hospitalar, material biológico, ferramentas, material produção 

industrial/Premiações culturais e desportivas 

 
15.300,00 

Manter o funcionamento do campus: Manut. Veículos, Adm. 

Estagiários, Transporte de Servidores e Alunos (Viagens 

Técnicas)//Material de áudio, vídeo e foto / Manutenção de bens 

móveis 

 

140.292,00 

Adquirir Mobiliário - 

Manter os Insumos: material zootécnico, sementes e insumos, 

bandeiras e Flâmulas, material de sinalização 
71.000,00 

Custear pagamento Estagiários 17.856,00 

Manter o funcionamento do campus: Certificados digitais, Manut. 

Máq. Equip., Serviço de audio vídeo e foto 
70.400,00 
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Manter o funcionamento do campus (orçamentário): Equip. 

laboratório, Maq. Equip. Agrícola, Material Laboratorial. 
5.000,00 

Manter o funcionamento do campus: Equipamentos domésticos/ 

Material de divulgação/Serviços técnicos 
14.705,00 

Custear Diárias a colaboradores eventuais 3.000,00 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Realizar parcerias em ações de convênios, comodotados e 

parcerias com empresas privadas 
- 

Promover ações de divulgação do IFRS - Ibirubá em Eventos - 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Promover ações junto as áreas Institucionais do campus, visando 

melhor fluxo de informações e de trabalho 
- 

Projetos e Obras - 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS - 

Promover ações de sustentabilidade - 

Promover estudos e ações, juntamente a área de TI do campus, 

para implantação de atividade em EAD no Campus Ibirubá 
- 

Articular ações juntamente a área de Administração do campus 

para investimentos na área de TI 
- 

Gestão do Conhecimento - 

Elaborar um repositório de informações estratégicas para o IFRS - 

Realizar estudos para dimensionamento de alunos,  cursos e 

turmas 
- 

Fazer estudos e análises administrativas na estrutura 

administrativa do campus 
- 

Elaborar e Acompanhar a  execução do Planejamento  Estratégico 

e Plano de Ação 
- 

Criar bancos de dados para armazenar informações referentes a 

dados do IFRS - Ibirubá para apoio em decisões estratégicas ao campus 

 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 2.970.694,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino - 

Articulação Pedagógica - 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS - 

Salas para Atendimento Educacional Especializado - 

Espaços para bolsistas de pesquisa e extensão - 

Ações previstas 

Computação 

para melhorias no Curso de Ciência da 
- 

Espaços para Coordenações de Curso - 

Administração 3.990.000,00 

Administrativa 3.590.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 2.825.000,00 
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Construir prédio para áreas Elétrica, Eletrônica e Mecânica (3.087 

m²) - Em andamento 
2.000.000,00 

Construir Almoxarifado para Agrotóxicos 150.000,00 

Reformar telhado de saguão e bloco E 250.000,00 

Reformar e ampliar Almoxarifado para rações, insumos e núcleos 180.000,00 

Reformar escritório de campo 25.000,00 

Reformar Casa do mel 80.000,00 

Reformar Casa da apicultura 80.000,00 

Reformar Centro de manejo de ovinos 10.000,00 

Adaptar a Sala da Direção de Ensino (atual banheiros direção 

geral) 
10.000,00 

Adequações na agroindústria: laticínios, sala de aulas 

práticas/processamento 
30.000,00 

Adequações na Padaria/cozinha 10.000,00 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
765.000,00 

Adquirir Acervo Bibliográfico 100.000,00 

Reformar Rede Elétrica 300.000,00 

Implantar PPCI e Plano de Acessibilidade 300.000,00 

Sala para bolsistas computação 10.000,00 

Sala para professores computação 10.000,00 

Reformar sistema de Irrigação do viveiro de mudas e flores 15.000,00 

Reformar estação de tratamento de efluentes 30.000,00 

Orçamento e Finanças 400.000,00 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 

controle 

 
400.000,00 

Melhorar Rede Elétrica da Área Agrícola 100.000,00 

Adquirir equipamentos de laboratório de Mecânica 200.000,00 

Adquirir monitores (TRF) 100.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 3.990.000,00 

Total Geral = MO + EX 6.960.694,00 

 
 

2.11 Campus Osório 

 
Quadro 18 - Campus Osório 

 
Áreas / Objetivos / Ações 

Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 282.056,00 

Articulação Pedagógica 44.915,00 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Implementar ações de enfrentamento à evasão - 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS 8.000,00 

Manter e acompanhar a política de auxílio e permanência de 

estudantes. 
- 
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Divulgar as ações realizadas no campus e o processo seletivo de 

ingresso discente 
8.000,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 36.915,00 

Buscar maior integração entre os setores vinculados ao Ensino, 

implementando reuniões bimestrais com os servidores vinculados ao 

ensino 

 
- 

Fomentar a articulação entre a assistência estudantil e os núcleos 

de ações afirmativas, através de atendimentos conjuntos 
- 

Incentivar a divulgação dos projetos de ensino desenvolvidos no 

campus, por meio da colaboração na organização da MOEXP 
- 

Compilar as informações do mapeamento feito  dos processos 

referentes às atividades de ensino 
- 

Auxiliar na escolha dos materiais didáticos a serem adquiridos pelo 

campus 
- 

Incentivar a realização de atividades integradoras entre alunos e 

servidores, como gincanas, jogos, palestras e eventos 
- 

Incentivar a qualificação de servidores, através  do apoio à 

organização de formações pedagógicas 
- 

Manter o PIBEN (1,5%), conforme resolução 22/2015 36.915,00 

Auxiliar no planejamento dos espaços a serem ocupados com as 

atividades de ensino 
- 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 210.400,00 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 210.400,00 

Fortalecer as ações universais da assistência estudantil, 

desenvolvendo ações bimestrais nos diferentes níveis de ensino 
- 

Manter o Programa de Monitoria Acadêmica 3.200,00 

Manter profissionais de Interpretação e Tradução de LIBRAS para 

apoio às atividades 
157.200,00 

Viabilizar e qualificar a merenda escolar para alunos dos cursos de 

nível médio 
50.000,00 

Ensino Técnico e Tecnológico 26.741,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
26.741,00 

Fortalecer as ações de ensino voltadas ao nível superior, ofertando 

atendimento especializado aos alunos desse nível 
- 

Fortalecer a formação dos alunos, através do incentivo a palestras, 

cursos e semanas acadêmicas 
- 

Elaborar um cronograma para revisão dos PPCs dos cursos 

ofertados pelo campus, após revisão da OD 
- 

Avaliar a oferta de novos cursos subsequentes - 

Planejar e implementar oferta de Curso PROEJA - 

Apoiar a institucionalização da Educação a Distância por meio do 

NEaD 
8.741,00 

Viabilizar a utilização dos laboratórios de ensino 18.000,00 

Pesquisa 84.860,00 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 

54.860,00 
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Incentivar a divulgação dos projetos de Pesquisa desenvolvidos no 

campus, por meio da colaboração na organização da MOEXP 
- 

Manter o PROBICT (1,5%), conforme resolução 32/2015 36.915,00 

Manter o AIPCT (1%), conforme resolução 32/2015 17.945,00 

Articular com as demais direções a revisão dos PPCs de cursos, 

de modo a ampliar a indissociabilidade  entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

 
- 

Incentivar o desenvolvimento de projetos de pesquisa - 

Construir e consolidar  as  políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do  IFRS  de  forma  articulada  e  indissociada, alinhadas 

com as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
30.000,00 

Consolidar a oferta de curso de Pós-Graduação (Especialização) - 

Elaborar e divulgar edital de fomento interno para utilização de 

recursos em eventos de pesquisa com apresentação de trabalhos (INs 

PROPPI 01/2017 e 02/2017) 

 
30.000,00 

Divulgar as ações de pesquisa desenvolvidas no campus - 

Promover espaços de discussão científica através dos grupos de 

pesquisa 
- 

Pós-graduação - 

Desenvolver parcerias com instituições nacionais e 

internacionais nas áreas da pesquisa, pós-graduação e inovação, 

com vistas à produção científica e tecnológica e mobilidade  de 

docentes em nível de pós-graduação 

 

- 

Estabelecer convênios entre a comunidade externa e a Instituição - 

Extensão 94.860,00 

Comunicação - 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Divulgar as ações de extensão desenvolvidas no campus - 

Extensão 94.860,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 84.860,00 

Manter o PIBEX (1,5%), conforme resolução 18/2015 36.915,00 

Manter o PAIEX (1%), conforme resolução 21/2015 17.945,00 

Articular com as demais direções a revisão dos  PPCs de cursos, 

de modo a ampliar a indissociabilidade  entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

 
- 

Elaborar e divulgar edital de fomento interno para utilização de 

recursos em eventos de extensão com apresentação de trabalhos (INs 

PROEX 08/2015 e 01/2016) 

 
30.000,00 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade - 

Aderir aos editais de fomento interno para participação em eventos 

de extensão e apresentação de trabalhos das ações realizadas na 

Extensão 

 
- 

Ampliar o número de cursos e programas de extensão visando a 

qualificação da comunidade interna e externa 
- 
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Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

- 

Potencializar a participação de estudantes voluntários nos Projetos 

e Programas de Extensão 
- 

Promover a capacitação para participação de servidores em edital 

interno para bolsas de extensão 
- 

Promover a capacitação participação de servidores em edital 

interno para custear as ações de extensão 
- 

Realizar eventos culturais com a comunidade interna e externa - 

Fomentar ações dos  Núcleos de Ações Afirmativas (NAPNE, 

NEABI e NEPGS) 
- 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 10.000,00 

Participar dos Jogos do IFRS 10.000,00 

Organizar a MOEXP - 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil 
- 

Estabelecer convênios entre a comunidade externa e a Instituição - 

Avaliar a oferta dos cursos FIC através de convênio e parcerias  

com instituições externas 
- 

Administração 1.300.755,00 

Gestão de Pessoas 59.720,00 

Realizar   ações   de   capacitação dos servidores visando à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política 

de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais 

 

 
59.720,00 

Promover capacitações gerais e específicas dos servidores 

conforme resolução 114/2014 
33.830,00 

Manter bolsas de qualificação dos servidores conforme resolução 

114/2014 
25.890,00 

Licitações e Contratos 1.055.609,00 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 
demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 

102.500,00 

Viabilizar a distribuição de merenda escolar para os alunos dos 

cursos de nível médio 
72.000,00 

Viabilizar a certificação digital (token) para servidores 500,00 

Adquirir equipamentos e material permanente  para todos os 

setores do campus (projetores multimídia) 
30.000,00 

Acompanhar e executar o PDTIC, mediante disponibilidade 

orçamentária 
- 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 
serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 
princípios da  legalidade, impessoalidade,  moralidade, publicidade 
e eficiência 

 
953.109,00 

Viabilizar publicações de Atos (Diário Oficial da União) 21.550,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Vigilância 225.000,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Limpeza 278.000,00 
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Manter contratos de serviços terceirizados - Copiadoras 53.000,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Aluguel Ginásio 

Esportivo 
18.000,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Energia Elétrica 160.000,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Abastecimento de 

Água 
30.000,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Telecomunicação 13.000,00 

Manter contratos de serviços   terceirizados - Seguro dos 

Alunos/Veículos 
10.000,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Manutenção  de 

Veículos 
12.000,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Combustível 18.000,00 

Manter contratos de serviços terceirizados - Correios 6.000,00 

Viabilizar contratação  de serviços   terceirizados em caráter 

emergencial 
3.000,00 

Viabilizar licitações para aquisições de materiais de consumo para 

todos os setores do campus – Material de Expediente 
20.000,00 

Viabilizar licitações para aquisições de materiais de consumo para 

todos os setores do campus – Material de Processamento de Dados 
15.000,00 

Viabilizar a participação de servidores em reuniões, convocações 

e missão à serviço 
25.000,00 

Viabilizar a cessão de espaço para serviço de reprografia - 

Viabilizar material de consumo para o campus 5.000,00 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

contínuos de Vigilância Eletrônica 
40.559,00 

Administrativa 185.426,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 89.528,00 

Manutenção corretiva e preventiva da Central Telefônica 5.988,00 

Realizar a manutenção e conservação das instalações do campus 69.040,00 

Realizar a manutenção e conservação dos  equipamentos e 

máquinas e veículos do campus 
6.500,00 

Manutenção corretiva e preventiva do CPD 8.000,00 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
95.898,00 

Manter a oferta de estagiários, conforme disponibilidade 

orçamentária e financeira 
54.768,00 

Viabilizar transporte para viagens técnicas, seminários, jogos e 

eventos 
37.130,00 

Viabilizar a participação de colaboradores eventuais em eventos , 

seminários, aulas inaugurais 
4.000,00 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 
planos institucionais 

- 

Acompanhar a execução do Plano de Ação - 

Coordenar a elaboração do Plano de Ação - 

Acompanhar/auxiliar na execução do PA, PDI e PDTIC - 

Coordenar a elaboração do Relatório de Ações e Resultados (RAR) - 
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Auxiliar na prospecção e justificativa para novos cursos - 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Auxiliar na organização e revisão dos diversos regimentos do 

campus 
- 

Projetos e Obras - 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS - 

Assessorar a implementação do PDTIC 2019-2023 - 

Gestão do Conhecimento - 

Elaborar um repositório de informações estratégicas para o IFRS - 

Implementar ações de conscientização de economia de recursos - 

Total Matriz Orçamentária (MO) 1.762.531,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 40.000,00 

Ensino Técnico e Tecnológico 40.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
40.000,00 

Aquisição de acervo bibliográfico para todos os cursos do campus 40.000,00 

Extensão - 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

PIMEI (Programa 

Internacional) 

Institucional de Mobilidade Estudantil 
- 

Administração 85.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 85.000,00 

Executar melhoria das instalações do campus, mediante 

disponibilidade orçamentária (plano de prevenção contra incêndios - 

PPCI) 

 
85.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 125.000,00 

Total Geral = MO + EX 1.887.531,00 

 

 

2.12 Campus Porto Alegre 

 
Quadro 19 - Campus Porto Alegre 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/ Matriz 

Orçamentária 

Ensino 104.521,00 

Ensino Superior 101.179,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
101.179,00 

Conceder    Bolsas  PIBEN   (LAD/Monitoria/Projetos de Ensino/ 

Inclusão) 
50.179,00 

Adquirir Material de Consumo para aulas práticas 

(BIB/QUI/BIO/PAN/MAM/SEG/PROEJA/INST.MUS) - suprimento de 

fundos e aquisição por licitações 

 
32.000,00 

Adquirir Material permanente para os espaços de aprendizagem 

(projetores) 
- 
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Viabilizar Visitas Técnicas no decorrer do ano  letivo (uso de 

fretamento) 
- 

Viabilizar a participação dos alunos e servidores no SEMEPT (uso 

de fretamento) 
- 

Adquirir Material Bibliográfico - 

Adquirir 

Contabilidade 

Licença para software para Curso Técnico de 
- 

Acompanhar e apoiar docentes e discentes nos processos de 

ensino e de aprendizagem 
- 

Viabilizar uso de laboratório de informática pelos alunos,  com 

atendimento de monitor 
- 

Elaborar  e   implementar  o   plano   de   manutenção   preventiva e 

conserto dos equipamentos de laboratório  e dos  instrumentos musicais 
- 

Realizar intervenções interdisciplinares com vistas a ampliar as 

condições de permanência e diplomação dos estudantes 
- 

Fomentar a abertura de novos cursos técnicos e/ou de graduação 

na modalidade presencial 
- 

Fomentar a abertura de novos cursos técnicos e/ou de graduação 

na modalidade a distância 
- 

Adquirir insumos para o Curso Técnico em Panificação 8.000,00 

Destinar ou criar espaço físico (sala de aula/estudos) para 

atendimento de alunos 
- 

Viabilizar Monitoria Voluntária - 

Adquirir  instrumentos musicais: • 3 teclados eletrônicos de 61 teclas, 

com sensibilidade, arranjador ou sintetizador. • 1 flauta transversal em 

Sol • 2 flautas transversas em Dó • 2 flautas doces baixo • 3 violões 

modelo folk  (cordas de  aço) com captação inclusa • 3 violões  modelo 

clássico profissional • 4 microfones dinâmicos 

 

 
4.000,00 

Adquirir acessórios para o Programa Prelúdio: • 10 estantes de 

partitura. • 20 encordoamentos de nylon para violão clássico. • 5 

afinadores com metrônomo 

 
1.000,00 

Adquirir materiais específicos para o Curso Técnico em Panificação 

conforme a legislação exige: • detergente para louça 

• papel toalha não reciclado • desengordurante de cozinha 

 
6.000,00 

Articulação Pedagógica - 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 

Adquirir Material Impresso - Processo Seletivo - 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS - 

Realizar a manutenção dos instrumentos musicais de corda do 

Programa Prelúdio: violões, guitarras, baixos, contrabaixos acústicos, 

violoncelos, violas e violinos 

 
- 

Realizar a manutenção das caixas de som e amplificador de  

guitarra e cabos do Programa Prelúdio 
- 

Realizar a manutenção dos  teclados  eletrônicos do Programa 

Prelúdio 
- 

Implementar os serviços de atendimento educacional 
especializado 

 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 3.342,00 
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Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 3.342,00 

Executar o plano de Assistência Estudantil - IFRS Campus Porto 

Alegre - EAD 
3.342,00 

Pesquisa 83.630,00 

Pesquisa 83.630,00 

Incentivar a ampliação  da produção  científica e tecnológica  dos 

grupos   de   pesquisa,   tendo  como   parâmetro   os  indexadores 

definidos pela CAPES 

 

- 

Disponibilizar Auxílios financeiros  para participação em eventos 

técnico-científicos 
- 

Fomentar ações de divulgação do campus e aproximação do setor 

produtivo "Encontros com a Sociedade"  - visando a captação de 

recursos via projetos cooperados 

 
- 

Fomentar ações de capacitação da comunidade do campus em 

temas relativos à pesquisa, pós-graduação e inovação: "Seminários 

DPPI" 

 
- 

Disponibilizar Auxílio financeiro para a 19ª Mostra de Pesquisa, 

Ensino e Extensão 
- 

Fomentar a produção científica e a troca de saberes entre os 

Grupos de Pesquisa do Campus 
- 

Incentivar o desenvolvimento  de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 
50.178,00 

Implementar melhorias na gestão da Incubadora Tecnosocial - 

Implementar Bolsas de pesquisa (fomento interno) BICET, BICTES 

e AIPCT 
50.178,00 

Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas com 

as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem como com 

as políticas institucionais do IFRS 

 

33.452,00 

Viabilizar a participação dos alunos e servidores no SICT (uso de 

fretamento) 
- 

Executar o Programa de Apoio Institucional à PESQUISA - 2019 - 

custeio (1% do orçamento) 
33.452,00 

Pós-graduação - 

Desenvolver parcerias com instituições nacionais e 

internacionais nas áreas da pesquisa,  pós-graduação  e inovação, 

com vistas à produção científica e tecnológica e mobilidade de 

docentes em nível de pós-graduação 

 
- 

Fomentar a missão de pesquisa e cooperação internacional  à 

instituição conveniada 
- 

Coordenar o processo de elaboração, implementação e 

aprovação de propostas de Programas de Pós-Graduação Stricto 

Senso  e  Cursos  de  Especialização  Lato  Senso em consonância 

com as políticas nacionais de pós-graduação 

 
- 

Fomentar a abertura  de novos cursos de pós-graduação – 

(CONDICIONADA A VIABILIDADE DE RECURSOS DE INFRA E 

PESSOAL) 

 
- 



104 
 

 

Extensão 83.630,00 

Relações Internacionais - 

Promover a internacionalização do IFRS - 

Fomentar a Missão  Estudantil de Cooperação Internacional à 

Instituição Conveniada (através de edital) 
- 

Extensão 83.630,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 83.630,00 

Apoiar e aumentar o número de ações de extensão cadastradas 

nos editais internos 
- 

Implementar melhorias na infraestrutura e funcionamento da 

Incubadora Tecnosocial 
- 

Executar    o    Programa   de Apoio   Institucional à Extensão - 

PAIEX/2019 - custeio e capital (1% do orçamento) 
33.452,00 

Executar o Programa Institucional  de Bolsas de Extensão - 

PIBEX/2019 - bolsas para estudantes (1,5% do orçamento) 
50.178,00 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade - 

Disponibilizar auxílio à participação em eventos  para  servidores  - 

IN 12/2013 (através de editais semestrais) 
- 

Disponibilizar o auxílio à participação em eventos para alunos - IN 

02/2014 (através de editais semestrais) 
- 

Apoiar os eventos acadêmicos organizados pelos cursos, bem 

como as semanas acadêmicas 
- 

Viabilizar a participação dos alunos e servidores no SEMEX (uso 

de fretamento) 
- 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 
- 

Promover ações de extensão (cursos, palestras, oficinas) sobre a 

temática da inclusão e da acessibilidade 
- 

Atender às necessidades de Tradução e Interpretação de Língua 

Brasileira de Sinais  (Libras)/Português nas  atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e de gestão 

 
- 

Adquirir Tecnologias  Assistivas para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do Campus Porto Alegre (aplicativo conversor de 

documentos impressos) 

 
- 

Apoiar ações internas e externas relacionadas às atividades do 

NEABI (material de consumo, passagens e diárias para convidados) 
- 

Realizar Ciclo de Estudos e Palestras sobre Gênero, Sexualidade 

e Educação com a presença de pesquisadores e estudiosos sobre tais 

temas (material de consumo, passagens e diárias para convidados) 

 
- 

Apoiar a participação de alunos em eventos e atividades para 

divulgação de ações de ensino, pesquisa e extensão vinculados ao 

NEPGS bem como capacitações e encontros de estudos com outros 

pesquisadores/as (auxílio a estudantes) 

 

- 

Adquirir acervo bibliográfico para a implementação e 

aprimoramento de ações de ensino, pesquisa e extensão do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade 

 
- 
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Confeccionar banner, flyers e camisetas de divulgação e orientações 

com relação aos  estudos e temáticas enfocadas  pelo NEPGS bem 

como para a divulgação das ações desenvolvidas 

 
- 

Adquirir  material  gráfico para produção  de  materiais  didáticos em 

Braille, áudio, ampliado e tátil (folha Juliet, aspiral, capas) / parceria 

NAPNE-POALAB,  projeto  de  acessibilidade  no  campus (chapas MDF 

e acrílico, rolo de vinil adesivo, ferragens e componentes eletrônicos) 

 

- 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

Apoiar e aumentar o número de ações de extensão cadastradas 

nos editais externos 
- 

Apoio às atividade de Programas Permanentes de Extensão 

(Projeto Prelúdio) - aquisição de material de consumo 
- 

Apoio   às   atividades   de   Programas  Permanentes   de Extensão 

(Projeto Prelúdio)  - confecção de camisetas para os grupos de  música 
- 

Apoio às atividade de Programas Permanentes de Extensão 

(PROPEL) - material permanente (caixas de som e máquina 

fotográfica) 

 
- 

Apoio às atividade de Programas Permanentes de Extensão 

(PROPEL) - material de divulgação das ações do Ciclo de Cinema e 

Saindo do Senso Comum em 60 Minutos, e Cine e Pensar (cartazes  em 

impressão colorida, banner, pastas personalizadas dos eventos, aluguel 

de DVDs) 

 

 
- 

Apoiar atividades relacionadas à implementação de Centro Cultural 

- acessórios/mobiliários (cubos, painéis, etc.) 
- 

Prover auxílio financeiro para eventos e cursos de extensão 

(através de editais semestrais) 
- 

Intermediar estágios e empregos - 

Promover Visitas Gerenciais de Prospecção de Oportunidades de 

Estágio (combustível, material de divulgação, etc.) 
- 

Promover a Feira de Oportunidades  e Talentos IFRS POA 

(aquisição de material de consumo) 
- 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 

privadas e demais órgãos da sociedade civil 
- 

Criar o Observatório do Mundo do Trabalho e dos Segmentos 

Sociais - visitas gerenciais, prospecção de parcerias e construção de 

banco de dados (combustível, material de divulgação, etc.) 

 
- 

Adquirir máquina de corte para o PoaLab (levar para a Extensão) - 

Administração 3.099.423,00 

Gestão de Pessoas 120.358,00 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 

aprovação junto às instâncias superiores 
120.358,00 

Realizar   ações   de   capacitação dos   servidores   visando  à 

eficiência,  eficácia   e qualidade   dos serviços prestados à 

sociedade   em   consonância  com   as   Diretrizes  Nacionais   da 

Política de Desenvolvimento  de Pessoal e   os interesses 

institucionais 

 
 

102.358,00 

Executar as Ações de Capacitação e Qualificação para os 

servidores do campus 
18.000,00 
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Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 

aprovação junto às instâncias superiores 
- 

Realizar diagnóstico sobre o dimensionamento da força de trabalho 

no campus 
- 

Discutir os resultados do Diagnóstico sobre o Dimensionamento da 

força de trabalho com a comunidade 
- 

Recepcionar os novos servidores através do Cadastro Permanente 

de Remoções, Concursos Públicos ou Redistribuições 
- 

Licitações e Contratos 1.066.065,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 

serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência 

 

975.400,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - 

Publicações no Diário Oficial da União 
5.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - 

Publicações legais 
5.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de administração do programa de concessão de vagas de estágio 

remunerado na condição de agente de integração 

 
2.600,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de gerência, operação e suporte da Rede Metropoa 
47.600,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de manutenção de central telefônica 
20.000,00 

Manter os serviços do Campus Porto Alegre - Serviços de 

fornecimento de água e tratamento de esgoto 
330.000,00 

Manter os serviços do Campus Porto Alegre - Serviços de 

fornecimento de energia elétrica 
427.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de telefonia 
53.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre – 

Emissão certificado digital 
1.200,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre  – 

Locação de impressoras 
59.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre – 

Agenciamento de passagens aéreas 
6.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Licença 

de uso do Sistema Didático Account 
6.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Locação 

do espaço físico (Restaurante) 
- 

Realizar o contrato de serviços de seguro de estagiário 12.000,00 

Adquirir carimbos para o IFRS Campus Porto Alegre 1.000,00 

Contratar ferramenta de pesquisa de preços para execução de 

licitações 
- 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
90.665,00 

Adquirir equipamentos para laboratórios 10.000,00 
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Adquirir livros priorizando as demandas explicitadas nos Planos 

Pedagógicos de Cursos (PPCs), sobretudo os de cursos técnicos 
32.665,00 

Adquirir computadores 15.000,00 

Treinamento em TIC 15.000,00 

Aquisição de materiais para a manutenção do campus - móveis 11.000,00 

Aquisição de materiais para a manutenção do campus - imóveis 2.000,00 

Aquisição de materiais para a manutenção do campus - material 

elétrico 
5.000,00 

Administrativa 1.710.500,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 1.710.500,00 

Manter os contratos de serviço do Campus Porto Alegre - Serviços 

de vigilância e segurança 
840.000,00 

Manter os contratos de serviço do Campus Porto Alegre - Serviços 

de limpeza 
760.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de manutenção dos elevadores 
40.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de manutenção predial 
40.000,00 

Adquirir equipamento, software e etiqueta para a leitura automática 

dos bens patrimoniais 
1.000,00 

Realizar e aprimorar os levantamentos patrimoniais do campus - 

Adquirir material permanente para os espaços de aprendizagem 

(projetores) 
16.000,00 

Realizar adequações do PPCI (Sinalização visual) 3.000,00 

Adquirir ferramentas diversas 4.000,00 

Realizar a desratização e a desinsetização duas vezes ao ano, 

expressamente no período de férias ou recesso letivo 
5.000,00 

Adquirir gás liquefeito de petróleo (GLP) 1.500,00 

Adquirir/locar praticável para formaturas - 

Adquirir arquivo e prateleiras de aço - 

Adquirir fragmentador de papel - 

Realizar a manutenção das grades  no chão da garagem que 

resultam em elevado ruído nas salas de aula do Espaço Prelúdio 

quando há passagem de carro 

 
- 

Realizar a mudança do local da Secretaria do Espaço Prelúdio, com 

readequação do espaço 
- 

Orçamento e Finanças 202.500,00 

Aperfeiçoar  o  processo  de  alocação  e de  gestão  dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento,  orçamento,  execução, monitoramento,  avaliação e 

controle 

 
202.500,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre – 

Serviços de manutenção da frota 
20.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre  – 

Serviços de abastecimento de combustível 
14.000,00 

Manter os contratos de serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de postagem 
6.500,00 
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Adquirir materiais para confecção de crachás - 

Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 

almoxarifado - Papel A4 
10.000,00 

Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 

almoxarifado - Água Mineral 
8.000,00 

Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 

almoxarifado - Material de higienização e limpeza 
2.000,00 

Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 

almoxarifado - Papel toalha 
3.000,00 

Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 

almoxarifado - Papel Higiênico 
3.000,00 

Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 

almoxarifado - Materiais Diversos 
9.000,00 

Adquirir serviços de chaveiros - 

Contratar serviços de transporte de passageiros 18.000,00 

Custear a participação dos servidores do campus em atividades que 

exijam viagens 
26.000,00 

Assegurar o ressarcimento de despesas autorizadas 1.000,00 

Assegurar o licenciamento anual dos veículos - Seguro DPVAT 2.000,00 

Realizar o recolhimento das obrigações tributárias e contributivas - 

Executar o pagamento das bolsas de ensino, pesquisa e extensão - 

Gerenciar os serviços de terceiros Pessoa Física: estagiários e 

eventuais contratações de pessoa física, bem  como diárias a 

colaboradores eventuais (projetos) 

 
80.000,00 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 

Planejamento Estratégico e Planos de Ação 
- 

Elaborar planejamento estratégico coletivo a partir de diagnóstico 

coletivo intra e intersetorial e reuniões abertas à comunidade 
- 

Coordenar a elaboração do Plano de Ação 2019 - 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Promover a atualização do Plano de Logística Sustentável e ações de 

sustentabilidade em geral, bem como, atividades relacionadas a CPGR 

 
- 

Acompanhar a execução do Plano de Ação 2019 - 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Promover a articulação das Diretorias sistêmicas visando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
- 

Implementar pesquisa de qualidade com frequência anual,  visando 

a melhoria das ações institucionais implementadas 
- 

Promover a formação dos servidores voltada à compreensão do 

funcionamento do campus por meio de projeto específico 
- 

Utilizar os saberes de professores, técnicos administrativos e 

alunos em prol do desenvolvimento da Instituição 
- 
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Difundir e ampliar parcerias por meio de convênios entre o campus 

e o mundo do trabalho 
- 

Projetos e Obras - 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS - 

Implementar rotinas de inspeção de aparelhos audiovisuais - 

Qualificar as práticas de comunicação interna visando a melhoria 

das informações 
- 

Realizar a manutenção dos extintores - 

Adquirir serviços de treinamento de brigada de incêndio - 

Adquirir equipamentos de proteção individual  e  equipamentos 

contra incêndios 
- 

Executar reparos nas instalações do SPDA (Sistema de Proteção 

contra Descargas Elétricas) 
- 

Realizar  projeto e execução de instalações de controle de acesso  

e sistema de segurança do campus 
- 

Realizar estudo de distribuição de carga nas unidades de potência 

de energia elétrica 
- 

Organizar o projeto DESENVOLVER com a finalidade de apoiar 

servidores na elaboração  e consolidação de projetos a serem realizados 

em parcerias com empresas públicas e privadas 

 
- 

Migração do LDAP para Samba 4 com ADDC - 

Migração das autenticações dos sistemas existentes para o Samba 

4. 
- 

Enumerar portfólio de serviços prestados pela TI - 

Realizar o mapeamento de processos realizados pela TI - 

Migração dos cursos para o SIG - 

Realizar procedimentos de encerramento de semestre nos 

sistemas 
- 

Preparar sistemas para o período de matrículas - 

Importar e gerar dados de pré-cadastro para o SCA - 

Realizar instalações do SCA e SGAD - 

Criar e gerenciar e-mails institucionais - 

Cadastrar servidores novos - 

Gerar rotina para importação de dados para o Educacenso - 

Gerar rotina para importação de dados para o Censup - 

Publicar e atualizar diversos conteúdos na página do campus - 

Criar usuários e atribuir permissões de acesso a diversos sistemas - 

Reestruturar a página para cada um dos setores ter acesso para 

publicar seu conteúdo 
- 

Desenvolver rotina para listagem de dados dos diferentes sistemas 

para convênio da UFRGS no formato de importação exigida 
- 

Adquirir, conforme orçamento, recursos alinhados ao PDTIC 

(Hardware, software, serviços e capacitação do recurso humano) na 

área de Redes de Computadores e Telefonia 

 
- 

Adquirir, conforme orçamento,  material de consumo para 

manutenção    preventiva,  corretiva para a   área  de Redes de 

Computadores e Telefonia 

 
- 
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Adquirir, conforme orçamento, material permanente  para atualização 

(update), expansão (upgrade) e escalabilidade de ativos na prestação de 

Serviços e Recursos de Infraestrutura Física e Lógica na área de Redes  

de Computadores e Telefonia em função do crescimento da demanda 

esperado e já deficitário da instituição IFRS 

Porto Alegre 

 

 

- 

Manter Serviços e Recursos disponibilizados aos públicos interno e 

externo do IFRS Porto Alegre em operação contínua com apoio da 

direção, administração, recursos financeiros disponíveis e investimentos 

necessários para que  se viabilize a operação e manutenção da estrutura 

de Redes de Computadores e Telefonia em regime de 24/7  de 

disponibilidade a comunidade acadêmica e a 

sociedade de Porto Alegre 

 

 

 
- 

Adquirir, conforme orçamento, recursos alinhados ao PDTIC 

(Hardware, software, serviços e capacitação do recurso humano) na 

área de Suporte Técnico 

 
- 

Adquirir, conforme orçamento, material de consumo para 

manutenção preventiva, corretiva, atualização (update), expansão 

(upgrade) e escalabilidade de ativos para a área de Suporte Técnico 

 
- 

Adquirir, conforme orçamento, material permanente para 

manutenção preventiva, corretiva, atualização (update), expansão 

(upgrade) e escalabilidade de ativos para a área de Suporte Técnico 

 
- 

Adquirir, conforme orçamento, serviço para manutenção corretiva 

de ativos 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 3.371.204,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 1.550.000,00 

Ensino Superior 1.550.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 

1.550.000,00 

Adquirir Material permanente para os espaços de aprendizagem 

(mobiliário em geral/ quadros brancos, mobiliários para  laboratório, 

etc.) 

500.000,00 

Adquirir 

aprendizagem 

Material permanente 

(EQUIPAMENTOS) 

para os espaços de 
1.000.000,00 

Adquirir equipamentos para o Programa Prelúdio: • 2 caixas de som 

ativas (60w) • Mesa de som (8 canais) • 2 Pedais de Overdrive 
50.000,00 

Administração 11.743.000,00 

Administrativa 11.743.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 11.743.000,00 

Adquirir material permanente para os espaços de aprendizagem e 

administrativo (mobiliário em geral) 
1.000.000,00 

Executar o projeto de elétrica da subestação 1.500.000,00 

Elaborar projeto e reforma do telhado da Torre Norte - 

Realizar a reforma interna do 10º andar da Torre Norte (pisos, 

paredes e divisórias - após reforma telhado) 
300.000,00 

Realizar a impermeabilização do vão central da Torre Sul 

(infiltrações no auditório 3 do Prelúdio) 
150.000,00 
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Realizar a instalação de cortinas metálicas no Térreo (segurança) 100.000,00 

Realizar a substituição dos vidros fixos da fachada da Torre Norte 

- Térreo (após instalação das cortinas metálicas) 
25.000,00 

Reelaborar o laudo das marquises 20.000,00 

Elaborar o laudo de inspeção predial - LTIP 250.000,00 

Realizar a manutenção dos condicionadores de ar 200.000,00 

Adquirir e instalar condicionadores de ar 200.000,00 

Adquirir e instalar poltronas no auditório da Torre Sul 300.000,00 

Fachadas ventiladas - Torre Sul 3.000.000,00 

Realizar a instalação insulfilme nas esquadrias da Biblioteca 6.000,00 

Realizar a substituição das luminárias na área de atendimento da 

Biblioteca 
5.000,00 

Realizar a manutenção e/ou substituição das esquadrias externas 

(janelas) da Torre Norte 
1.800.000,00 

Realizar a recuperação das fachadas externas e dos vão internos 

de ambos os prédios (Torre Norte e Torre Sul) 
1.000.000,00 

Realizar projeto de adequação da rede elétrica - todos os andares 

(adequado a Tecnologia ABIN e RN10) 
1.000.000,00 

Executar o projeto de adequação  da rede elétrica - todos os 

andares 
30.000,00 

Realizar reforma dos  reservatórios de ambos os prédios - 

manutenção e/ou substituição das bombas 
50.000,00 

Reforma dos reservatórios de ambos os prédios - revestimento 

interno em aço inox 
50.000,00 

Realizar a adequação de segurança dos laboratórios (Linhas de 

gás/ Linhas de ar) 
30.000,00 

Realizar a substituição do Sistema de Iluminação para LED 120.000,00 

Adquirir equipamentos de áudio 2.000,00 

Adquirir software de controle e monitoração da demanda de 

energia 
5.000,00 

Realizar adequações físicas de acessibilidade - 

Realizar adequação  do refeitório e vestiários  dos terceirizados 

(segurança, manutenção e higienização) 
- 

Realizar adequações e instalações do PPCI (instalação  de 

alarmes, aquisição de portas  corta-fogo, instalação de escadas 

externas, reformas ...) 

 
600.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 13.293.000,00 

Total Geral = MO + EX 16.664.204,00 

 

 
2.13 Campus Restinga 

 
Quadro 20 - Campus Restinga 
Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 
Orçamentária 

Ensino 118.000,00 

Ensino Superior 118.000,00 
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Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 
modalidades da EPT 

118.000,00 

Planejar, desenvolver, divulgar,  coordenar,  supervisionar,  orientar 
e avaliar a execução das  políticas,  projetos, ações de ensino e 
inovação em todos os níveis e modalidades aprovadas pelo  Conselho 
do Campus em consonância com as diretrizes do IFRS 

 
- 

Gerir o funcionamento das atividades, dos seus setores, 
coordenadorias ou assessorias, dos ambientes e dos recursos didático 

- 

Promover ações que garantam a articulação entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão - 

Gerir os projetos pedagógicos dos  cursos, bem  como propor 
alterações nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) 

- 

Elaborar propostas sobre as políticas educacionais - 

Elaborar a proposta do calendário acadêmico a ser encaminhado 
ao Conselho do Campus 

- 

Propor as diretrizes e os encaminhamentos para a execução do 
processo de ingresso de discentes, em conjunto com a Comissão de 
Ingresso, a serem submetidos ao Conselho do Campus 

 

- 

Estabelecer, em conjunto com o corpo docente, a caracterização do 
perfil profissional do técnico, do tecnólogo, do licenciado e do perfil do 
discente egresso para deliberação de políticas de desenvolvimento 
dos cursos 

 
- 

Prever, ao final  do ano  letivo, as necessidades de recursos 
humanos e físicos para o próximo ano 

- 

Elaborar o relatório anual de atividades de ensino - 

Coordenar e avaliar a elaboração  e a execução do Projeto 
Pedagógico do campus 

- 

Executar todas as etapas das matrículas dos discentes nos cursos 
regulares - 

Coordenar e normatizar, em conjunto com as áreas acadêmicas, a 
distribuição e modernização dos ambientes didáticos de uso comum - 

Promover a gestão administrativa das  monitorias e bolsas de 
projetos de ensino,  incluindo  inscrições, controle de frequênc ia e 
certificação 

 

- 

Representar o campus junto ao Comitê de Ensino do IFRS e 
eventuais fóruns de ensino - 

Propor, em conjunto com os núcleos ou coordenações, diagnóstico 
da situação socioeconômica e educacional do corpo discente 

- 

Propor e desenvolver atividades de orientação e capacitação aos 
docentes e técnico-administrativos ligados ao ensino 

- 

Projetar ações, coerentes com as Políticas  de Ensino do IFRS e do 
Campus Restinga, junto às Coordenações de Curso e aos  docentes do 
Campus Restinga - assessorando-se dos profissionais do Setor de 
Ensino 

 
- 

Fomentar,   planejar    e   executar  todas    as   fases   do Programa 
Institucional de Bolsas de Ensino (Piben) - inscrições, controle de 
frequência e certificação - para o desenvolvimento de projetos de ensino   
no  âmbito   do   IFRS,  respeitando   a  indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão 

 
 

30.000,00 

Manutenir o curso técnico de Guia de Turismo 30.000,00 

Manutenir os cursos do Campus Restinga (exceto Guia de 
Turismo) 55.000,00 

Zelar pela execução docente das  atividades pedagógicas e 
administrativas inerentes ao cargo e necessárias ao andamento da 
escola 

 

- 
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Orientar o docente, desde o ingresso às atividades de ensino, bem 
como o acompanhar ao longo do exercício de sua função pública no 
campus 

 

- 

Acompanhar os processos pedagógicos e administrativos que 
envolvem as Coordenações  de Curso incluindo: Construir um calendário 
mensal de reuniões com as Coordenações de Curso e zelar pelo seu 
cumprimento; Propor e acompanhar, junto às Coordenações de cursos, 
alternativas para a execução dos  planos de trabalho docente; Contribuir, 
em conjunto com as Coordenações de Curso e o corpo docente, a 
caracterização do perfil profissional do técnico, do tecnólogo, do 
licenciado e do perfil do discente egresso em consonância com políticas 
de desenvolvimento dos cursos do IFRS; Organizar os Exercícios 
Domiciliares, orientação das Coordenações de Curso e dos docentes, 
recebimento e envio ou entrega de materiais 
aos estudantes 

 

 

 

 

 
- 

Investigar a realidade onde o Instituto se insere e elaborar 
diagnósticos que sirvam como subsídios à ação pedagógica 

- 

Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo 
comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela 
vinculadas 

 

- 

Estabelecer diálogo permanente com o corpo discente, 
estimulando seus potenciais, colaborando para seu  máximo 
aproveitamento escolar e incentivando seu protagonismo frente à 
realidade 

 
- 

Fornecer dados a que tenha acesso, aos demais setores quando 
solicitado 

- 

Administrar e atualizar os sistemas e censos dos  órgãos de 
educação,    zelando   pela   fidedignidade das informações e pelo 
cumprimento do prazo estabelecido 

 

- 

Cadastrar no sistema acadêmico todas as informações pertinentes 
aos cursos, bem como suas alterações quando autorizadas pelo órgão 
competente 

 

- 

Orientar alunos,  pais e responsáveis sobre os procedimentos 

acadêmicos e seus prazos, como: entrega de atestados, dispensa de 
educação física, trancamento de matrícula, entre outros 

 

- 

Apoiar a gestão escolar, como elemento de ligação entre as 
atividades administrativas e pedagógicas,  interagindo com o corpo 
docente e discente 

 

- 

Aprimorar a forma, os procedimentos e a emissão de documentos 
acadêmicos relativos ao ensino, juntamente com gestão escolar, bem 
como adequá-las à legislação em vigor 

 

- 

Auxiliar no acompanhamento e na organização de estudos do 
estudante - 

Acompanhar o estudante, individual e coletivamente, integrando os 
elementos que exercem influência em seus processos de 
aprendizagem 

 

- 

Acompanhar as turmas e grupos, bem como seu processo de 
avaliação e de estudos de recuperação 

- 

Participar no processo de integração escola-família-comunidade; - 

Viabilizar a participação nos  Comitês de Ensino através  do 
pagamento de diárias 

3.000,00 

Articulação Pedagógica - 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais - 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS - 
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Planejar, implementar e avaliar as ações de Assistência Estudantil 
no campus - 

Apoiar a Assessoria de Assistência Estudantil, a Direção Geral e a 
Direção de Ensino do campus no que se refere às atribuições de sua 
área de atuação 

 

- 

Participar do Grupo de Trabalho  Permanente em Assistência 
Estudantil do IFRS - 

Integrar a Comissão de Assistência Estudantil do seu campus - 

Implementar políticas relativas à Assistência Estudantil do campus 
em consonância com a Política de Assistência Estudantil do IFRS - 

Desenvolver iniciativas que visem à articulação entre educação e 
demais políticas públicas ou organizações do terceiro setor, buscando 
parcerias e facilitando o acesso da comunidade escolar aos seus 
direitos 

 
- 

Contribuir para viabilizar a igualdade de oportunidades, 
contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico e agindo, 
preventivamente, nas situações de retenção e evasão escolar 

 

- 

Promover ações sociais, pedagógicas e de saúde que contribuam 
para permanência discente e para melhoria de sua qualidade de vida 

- 

Pesquisar e difundir os dados sobre o Diagnóstico 
Sociodemográfico do seu campus, com a finalidade de estabelecer 
estratégias para minimizar a evasão e a retenção dos estudantes 

 

- 

Manter atualizadas  as informações referentes  ao Diagnóstico 
Sociodemográfico dos estudantes do seu campus 

- 

Atuar no acompanhamento e na avaliação  de programas, projetos 
e ações que envolvam a atenção educacional, social e de saúde dos 
estudantes do seu campus 

 

- 

Elaborar relatórios semestrais referentes  aos  programas, projetos 
e ações da Assistência Estudantil em execução no seu campus e 
apresentá-los à Direção-Geral, Direção de Ensino e Assessoria de 
Assistência Estudantil do IFRS 

 
- 

Publicar editais de circulação interna para concessão de benefícios 
sociais e efetuar processos de inscrição, seleção e acompanhamento 
dos beneficiários 

 

- 

Deliberar, em conjunto com a Direção-geral e Direção de Ensino, 
sobre os critérios de utilização dos recursos destinados à Assistência 
Estudantil no seu campus 

 

- 

Pesquisa 61.500,00 

Inovação Tecnológica - 

Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante 
parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 

- 

Apoiar a Incubadora do campus - 

Pesquisa 61.500,00 

Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 
grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores 
definidos pela CAPES 

 

- 

Auxiliar a realização de eventos de capacitação de recursos 
humanos e dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) dos Campi do 
IFRS 

 

- 

Fazer   acompanhamento   contínuo da   produção   científica e 
tecnológica dos projetos do campus 

- 

Auxiliar a realização de evento de inovação e empreendedorismo 
visando a prospecção de projetos para a incubadora 

- 

Participação no Fórum de NIT's e Habitats de Inovação e 
Empreendedorismo - 
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Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 
linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 
regional 

 

55.000,00 

Elaborar e lançar o edital 2019 de Apoio Institucional à Produção 
Científica e/ou Tecnológica (AIPCT) 

20.000,00 

Elaborar e lançar edital 2019 para Bolsas de Iniciação 
Científica/tecnológica do IFRS 30.000,00 

Estimular e articular o desenvolvimento de projetos indissociados - 

Apoiar e manter a continuidade e melhorias dos  espaços de 
inovação, empreendedorismo e criatividade do campus 5.000,00 

Formalizar a participação das propostas/empresas da incubadora 
através de contratos 

- 

Realizar edital para seleção de propostas para incubadora - 

Manutenção dos espaços da incubadora - 

Construir e consolidar  as  políticas de pesquisa, pós-graduação e 
inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 
com  as  políticas  nacionais  de Pós-Graduação  e  Pesquisa, bem 
como com as políticas institucionais do IFRS 

 
6.500,00 

Apoiar a realização de eventos Científicos Institucionais 5.000,00 

Apoiar a organização da 9ª Mostra Científica do Campus - 

Organizar informações de projetos e grupos de pesquisa em portal 
específico 

- 

Apoiar a PROPPI através da participação no COPPI 1.500,00 

Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós- 
graduação e inovação 

- 

Estimular a captação de recursos externos - 

Articular a elaboração de projetos para a captação de recursos 
externos 

- 

Divulgar editais de fomento às ações de pesquisa e inovação - 

Fomentar propostas integradas entre os campi do IFRS na 
pesquisa, pós-graduação e inovação 

- 

Apoiar a Pró-reitora de pesquisa na realização de eventos 
institucionais - 

Pós-graduação - 

Desenvolver parcerias com instituições nacionais e 
internacionais nas áreas da pesquisa, pós-graduação e inovação, 
com vistas à produção científica e tecnológica e mobilidade  de 
docentes em nível de pós-graduação 

 
- 

Apoiar a criação de cursos de pós-graduação - 

Criar/manter convênios de cooperação científica/tecnológica com 
instituições (Empresas, Universidades, Institutos, etc) - 

Extensão 66.100,00 

Comunicação 9.600,00 

Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria 
e dos campi do instituto 

8.000,00 

Elaborar materiais gráficos e de divulgação 5.000,00 

Elaborar o Plano de Comunicação do Campus Restinga - 

Adquirir suplementos e acessórios para o setor de Comunicação 2.000,00 

Manutenção dos equipamentos audiovisuais 1.000,00 

Manter canais de comunicação internos e externo - 
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Ampliar contatos junto à Comunidade e divulgação de ações e 
atividades relacionadas ao campus junto a escolas e entidades da 
Restinga e bairros adjacentes 

 

- 

Realizar serviço de assessoria de imprensa e clipagem - 

Manter fluxos de divulgação de ações, publicações, elaboração de 
materiais gráficos,   organização   de eventos e empréstimo de 
equipamentos 

 

- 

Participar de ações de divulgação dos processos de ingresso do 
campus em conjunto com a Coperse 

- 

Manter ações institucionais de divulgação do campus - 

Propor a sinalização e a identidade visual do campus em conjunto 
com os setores 

- 

Participar mensalmente da comissão de elaboração dos boletins de 
serviço - 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS 1.600,00 

Promover o fortalecimento da Política de Comunicação do IFRS - 

Organizar e apoiar a realização de eventos institucionais e 
formaturas, em conjunto com a Comissão de Eventos 

- 

Confeccionar os crachás 1.000,00 

Propiciar a participação dos servidores do Setor Comunicação em 
convocações, treinamentos e reuniões externas (diárias) 

600,00 

Extensão 56.500,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 5.000,00 

Apoiar ações de extensão propostas por servidores e comunidade 
escolar 

- 

Participar de editais de fomento à Extensão - 

Construir uma Política Estratégica de Extensão do Campus 
Restinga 

- 

Viabilizar a implementação de editais internos de fomento em áreas 
estratégicas - 

Propiciar transporte para eventos de extensão 5.000,00 

Construir um diagnóstico e parcerias com a comunidade da 
Restinga para viabilizar as ações de extensão - 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade 1.500,00 

Apoiar as ações da PROEX através da participação no COEX 1.500,00 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 50.000,00 

Criar parcerias com empresas públicas, privadas e  organizações 
do terceiro setor 

- 

Implementar uma política de seminários integrativos Extensão- 
Pesquisa-Ensino 

- 

Manter o Programa de Bolsas de Extensão (PIBEX) 30.000,00 

Manter Programa de Apoio Institucional à Extensionistas (PAIEX) 20.000,00 

Intermediar estágios e empregos - 

Fortalecer e intensificar parceria com a governos estadual e 
municipal e empresas públicas - 

Acompanhar estágios extracurriculares e possibilitar novos 
convênios 

- 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 
privadas e demais órgãos da sociedade civil - 

Incentivar o empreendedorismo, cooperativismo e economia 
solidária 

- 
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Estimular cursos de informática básica, libras e de cursos de curta 
duração - 

Administração 1.646.880,00 

Gestão de Pessoas 32.100,00 

Realizar   ações   de   capacitação dos   servidores   visando  à 
eficiência,  eficácia   e qualidade   dos serviços prestados à 
sociedade   em   consonância  com   as   Diretrizes  Nacionais   da 
Política de Desenvolvimento  de Pessoal e   os interesses 
institucionais 

 

10.100,00 

Reavaliar o serviço de manutenção predial - 

Capacitar os servidores docentes (programa de capacitação) 4.000,00 

Capacitar os servidores técnico-administrativos (programa de 
capacitação) 

4.000,00 

Realizar o Programa de Integração dos Servidores - inserir - 

Realizar ações para integração de servidores - 

Realizar ações de comunicação/divulgação interna - 

Capacitar os servidores nos sistemas do campus (SIPAC, SIGEPE, 
SIG, SIGAA, etc.) 

- 

Incentivar cursos oferecidos pelos próprios servidores como 
capacitação e possibilidades de parceria externa - 

Promover ações para a melhoria da qualidade de vida no trabalho - 

Capacitar os servidores da CGP junto à DGP por tópicos/assuntos - 

Elaborar o plano anual de capacitação dos servidores - 

Executar Programa de Capacitação de Curta Duração do Campus 
Restinga 

- 

Propiciar a participação dos servidores da CGP em convocações, 
treinamentos e reuniões externas (diárias) 2.100,00 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 
aprovação junto às instâncias superiores 

22.000,00 

Executar Programa de Bolsas de Incentivo a Qualificação do IFRS 22.000,00 

Atender às demandas da DGP - 

Ofertar ações para Gestão de Pessoas - datas importantes - 

Licitações e Contratos 1.566.200,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 
serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência 

 
1.560.200,00 

Manutenir o serviço de limpeza 495.000,00 

Manutenir o serviço de vigilância 396.000,00 

Manutenir o serviço de recepção 66.000,00 

Manutenir o serviço de fornecimento de energia elétrica 240.000,00 

Manutenir o serviço de fornecimento de água 72.000,00 

Manutenir o serviço de correios 5.000,00 

Manutenir o serviço de locação de impressoras 20.500,00 

Manutenir o serviço de telefonia 15.000,00 

Manutenir o serviço de intérprete de libras 87.000,00 

Manutenir o serviço de publicações legais em jornal (oficiais) 5.000,00 

Manutenir o serviço de publicações obrigatórias (DOU) 6.000,00 

Manter o serviço de manutenção da central telefônica 5.500,00 

Manutenir o seguro dos alunos (para a quantidade atual) 1.500,00 
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Manutenir o serviço de manutenção de veículos 12.500,00 

Manter pagamento de taxas e impostos 14.000,00 

Manter compra de merenda escolar 90.000,00 

Manter seguro veículos 5.000,00 

Manter compra de materiais de consumo 24.200,00 

Participar e acompanhar o andamento de pregões compartilhados - 

Realizar pregões para as demandas específicas do campus - 

Administrar todos os contratos de serviços de terceiros do campus - 

Articular a realização do inventário do campus - 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 
demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 6.000,00 

Manutenir o serviço de abastecimento dos veículos 6.000,00 

Administrativa 48.580,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 37.680,00 

Manutenir o serviço de manutenção predial 31.680,00 

Dar continuidade do projeto paisagístico do campus - 

Contratar serviço de dedetização e desratização 6.000,00 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 
funcionamento administrativo do IFRS 

10.900,00 

Manutenir os ressarcimentos de despesas e passagens 500,00 

Disponibilizar diárias para servidores de todos os setores 7.700,00 

Propiciar a participação dos servidores do DAP em convocações, 
treinamentos e reuniões externas (diárias) 

2.700,00 

Orçamento e Finanças - 

Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos 
públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 
planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e 
controle 

 
- 

Executar o orçamento do campus conforme Plano de Ação - 

Desenvolvimento Institucional 65.497,00 

Planejamento Estratégico 600,00 

Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 
Planejamento Estratégico e Planos de Ação 

- 

Apoiar a PRODI no desenvolvimento e melhoria do procedimento 
institucional de elaboração e acompanhamento de planos de ação - 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 
planos institucionais 

600,00 

Coordenar a elaboração do Plano de Ação 2020 - 

Mobilizar comunidade interna e externa para elaboração do  PA 
2020 

- 

Promover oficinas para levantamento de demandas da 
comunidade 

- 

Acompanhar execução do Plano de Ação 2019 - 

Auxiliar as diretorias e coordenadorias nas ações de planejamento 
e gestão estratégica - 

Apoiar a Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional em ações 
através do CODI 

600,00 

Apoiar setor de comunicação em estratégias de divulgação do 
IFRS Campus Restinga 

- 

Apoiar o processo de acompanhamento do PDI 2019-2023 - 
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Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Atuar para melhoramento contínuo dos fluxos de trabalho no 
Campus Restinga 

- 

Auxiliar a Direção Geral e demais unidades na organização 
normativa do campus - 

Apoiar as comissões e núcleos na elaboração  e revisão de 
regimentos 

- 

Elaborar os Relatórios  de Desenvolvimento  Institucional para 
novos cursos e revisão de PPCs 

- 

Apoiar os trabalhos da Comissão Eleitoral do campus - 

Contribuir para melhoria dos processos de gestão e articulação de 
setores 

- 

Apoiar a realização do PDTIC - 

Apoiar a realização do Plano de Aquisições, vinculando as 
demandas do Plano de Ação - 

Apoiar as atividades da COPERSE - 

Capacitar os servidores do setor - 

Projetos e Obras 64.897,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 64.897,00 

Adquirir suplementos/insumos/peças para manutenção de 
notebooks e Desktops 3.000,00 

Atualizar a Central Telefônica: necessário para bilhetagem e senha 
exclusiva por servidor 

3.000,00 

Baixar nova imagem nos computadores dos laboratórios - 

Colocar   piso   elevado no datacenter, para organização do 
cabeamento 

13.000,00 

Manutenir as câmeras de segurança 5.000,00 

Criar e-mails institucionais para os novos alunos - 

Criar usuários no LDAP para os novos alunos - 

Manutenir os servidores de máquinas virtuais 2.500,00 

Manutenir periodicamente os computadores dos laboratórios de 
informática e de eletrônica 

10.000,00 

Manutenir/Atualizar os grupos de e-mails - 

Participar no ComTI 900,00 

Readequação da rede cabeada e Wi-Fi do campus 20.000,00 

Trocar e ampliar o banco de baterias  do nobreak da sala de 
servidores 7.497,00 

Tecnologia da Informação e Comunicação - 

Implantar um Sistema Integrado de Gestão (ERP) - 

Apoiar a implantação do Unifica - 

Gestão do Conhecimento - 

Elaborar um repositório de informações estratégicas para o IFRS - 

Promover ações de divulgação dos resultados das ações previstas 
no PA 2018 e anteriores 

- 

Auxiliar o Conselho de Campus, Direção Geral e demais setores 
com pareceres e análises institucionais - 

Disponibilizar indicadores do campus no site institucional IFRS 
Restinga 

- 

Apoiar as atividades da CPA - 

Apoiar a realização de Censos Escolares - 
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Apoiar o processo de escolha e a implantação de novos cursos - 

Realizar pesquisa de demanda que deem suporte a implantação e 
revisão de cursos, além de ações de extensão - 

Realizar pesquisa para acompanhamento de egressos - 

Total Matriz Orçamentária (MO) 1.957.977,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 41.000,00 

Ensino Superior 37.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 
modalidades da EPT 

37.000,00 

Adquirir acervo bibliográfico (livros físicos) 25.000,00 

Adquirir mobiliário para biblioteca: estantes dupla face 9.000,00 

Manutenir antena antifurto 3.000,00 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 4.000,00 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 4.000,00 

Adquirir scanner de mesa colorido para disponibilizar o serviço de 
escaneamento aos alunos 

3.000,00 

Adquirir impressora para impressão de etiquetas 1.000,00 

Pesquisa 85.000,00 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 
linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 
regional 

45.000,00 

Elaborar e lançar editais de estimulo de servidores e discentes à 
participação em eventos científicos (regionais, estaduais, nacionais e 
internacionais) 

15.000,00 

Apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, processos e 
geração de patentes 

30.000,00 

Construir e consolidar  as  políticas  de pesquisa, pós-graduação e 
inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 
com  as  políticas  nacionais  de Pós-Graduação  e  Pesquisa, bem 
como com as políticas institucionais do IFRS 

40.000,00 

Incentivar e fomentar a produção científica  e tecnológica dos 
projetos de pesquisa e inovação  (publicação de artigos, livros  e 
materiais técnicos) 

10.000,00 

Apoiar a capacitação de recursos humanos à pesquisa e inovação 30.000,00 

Extensão 82.000,00 

Relações Internacionais 5.000,00 

Promover a internacionalização do IFRS 5.000,00 

Criar parcerias com Instituições e organismos internacionais 5.000,00 

Comunicação 6.000,00 

Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria 
e dos campi do instituto 

6.000,00 

Elaborar e fornecer materiais para eventos e palestrantes 3.000,00 

Montar o novo auditório 3.000,00 

Extensão 71.000,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 25.000,00 

Proporcionar a realização de ações de extensão em hospitalidade 
e   lazer,   gestão    e   negócios,   engenharias,   recursos  naturais e 
tecnologias de informação e comunicação 

10.000,00 

Realizar a 9a Mostra Científica 15.000,00 
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Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão  social,   digital, etnia, 
racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 
o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

15.000,00 

Manter os Núcleos de Ações Afirmativas 8.000,00 

Manter e equipar a Sala dos Núcleos 7.000,00 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 28.000,00 

Criar de um website Extensão-Pesquisa em inglês e espanhol 
vinculado ao site do campus 

3.000,00 

Participar de eventos científicos e de divulgação da Extensão 5.000,00 

Fortalecer o Observatório da Comunidade e criar um mecanismo 
contínuo de diálogo com a comunidade 

5.000,00 

Apoiar a realização dos sábados  letivos temáticos (Jornada 
Literária, Jogos, etc) 

1.000,00 

Promover ações de extensão em Música para públicos 
segmentados 

3.000,00 

Incentivar a participação em eventos da Comunidade e 
apresentação dos Projetos em ambientes externos ao IFRS 

3.000,00 

Implantar o Centro de Memória da Restinga 5.000,00 

Participar no II Festival de Música Mundo IFRS 3.000,00 

Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, 
privadas e demais órgãos da sociedade civil 

3.000,00 

Implantar educação a distância e oferecer cursos de extensão no 
formato EaD 

3.000,00 

Administração 64.500,00 

Gestão de Pessoas 10.500,00 

Realizar ações de capacitação dos servidores visando à eficiência, 
eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade em 
consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política de 
Desenvolvimento de Pessoal e os interesses 
institucionais 

10.500,00 

Planejar treinamentos/cursos para servidores do DAP 
desenvolverem suas atividades 

5.500,00 

Manutenção do serviço   de compra de passagens aéreas 
(capacitação) 

5.000,00 

Licitações e Contratos 49.000,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 
serviços,   observando   os   critérios   de   sustentabilidade   e os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência 

44.000,00 

Adquirir mobiliário (armários e prateleiras almox.) 35.000,00 

Adquirir equipamentos/ferramentas almoxarifado 9.000,00 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 
demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 

5.000,00 

Manutenir o serviço de compra de passagens aéreas (campus) 5.000,00 

Administrativa 5.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 5.000,00 

Manter serviço de manutenção predial (especializado) 5.000,00 

Desenvolvimento Institucional 63.500,00 

Projetos e Obras 63.500,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 63.500,00 

Adquirir 5 Nobreaks de 2kva para os racks aéreos  (suporte 
câmeras) 

7.500,00 
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Adquirir DVR mais 6HDs 2TB para atualização do sistema de 
câmeras 

15.000,00 

Adquirir um sistema de backup, incluindo uma unidade para backup 
em fita magnética LTO 

15.000,00 

Manter um bolsista no setor de TI 6.000,00 

Substituir equipamentos de rede (switch gerenciável  24p) que  
estão apresentando defeito 

20.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 336.000,00 

Total Geral = MO + EX 2.293.977,00 

 

 

2.14 Campus Rio Grande 

 
Quadro 21 - Campus Rio Grande 

 
Áreas / Objetivos / Ações 

Valores 

Orçados/ Matriz 

Orçamentária 

Ensino 157.757,00 

Ensino Superior 90.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
90.000,00 

Adquirir Acervo  Bibliográfico para os Cursos do Campus Rio 

Grande, contemplando todas as modalidades 
20.000,00 

Contratar Interprete de Libras 60.000,00 

Aquisição de material esportivo 10.000,00 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 67.757,00 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 67.757,00 

Ofertar bolsas de ensino - PIBEN 67.000,00 

Ofertar bolsas e Benefícios da Assistência Estudantil 757,00 

Pesquisa 112.000,00 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 
45.000,00 

Auxílio a Pesquisa - AIPCT Custeio 45.000,00 

Fomentar propostas integradas entre os campi do IFRS na 

pesquisa, pós-graduação e inovação 
67.000,00 

Elaborar editais de programa interno  de bolsas de iniciação 

científica - Fomento Interno - PROBICT 
67.000,00 

Extensão 112.000,00 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 112.000,00 

Verbas para projetos de extensão - PIBEX 67.000,00 

Verbas para projetos de extensão - PAIEX 45.000,00 

Administração 3.869.371,00 

Gestão de Pessoas 65.000,00 

Realizar   ações   de   capacitação dos   servidores   visando  à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política    

de    Desenvolvimento   de    Pessoal    e   os  interesses 

institucionais 

 

 
65.000,00 
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Execução do plano anual de capacitação 65.000,00 

Licitações e Contratos 3.218.192,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 

serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência 

 
3.218.192,00 

Manter contratação de serviços de limpeza e conservação 494.514,00 

Manter contratação de serviços de vigilância armada 777.823,00 

Manter contratação de serviços de portaria 246.095,00 

Manter contratação de serviços de manutenção predial 812.000,00 

Manter contratação de serviços de manutenção de bens móveis e 

veículos 
95.000,00 

Manter o fornecimento de serviços de comunicação (telefonia fixa 

e móvel, Correios, etc) 
27.600,00 

Manter serviços de publicidade legal 16.200,00 

Manter fornecimento de energia elétrica 435.460,00 

Manter o abastecimento de água e coleta de esgoto 84.000,00 

Manter a contratação de estagiários 120.000,00 

Pagar taxas administrativas, seguros de alunos e veículos, serviços 

gráficos 
16.500,00 

Pagar obrigações tributárias 3.000,00 

Pagamento de diárias para servidores no país 40.000,00 

Pagamento de diárias para colaboradores eventuais 4.000,00 

Ressarcimentos diversos e de passagens terrestres 11.000,00 

Pagamento de passagens aéreas 5.000,00 

Aquisição de mobiliários 30.000,00 

Orçamento e Finanças 586.179,00 

Aperfeiçoar  o  processo  de  alocação  e de  gestão  dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento,  orçamento,  execução, monitoramento,  avaliação e 

controle 

 
586.179,00 

Adquirir material farmacológico, odontológico e hospitalar para o 

NAS 
8.000,00 

Adquirir material de consumo para o campus (combustíveis e 

gases, expediente, limpeza e conservação, manutenção de bens imóveis 

e veículos,  elétrico e de proteção, produção industrial e ferramentas e de 

sinalização visual e divulgação) 

 
578.179,00 

Desenvolvimento Institucional 194.000,00 

Projetos e Obras 194.000,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 194.000,00 

Atender demandas PCTIC 194.000,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 4.445.128,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 9.380.273,56 

Ensino Superior 9.380.273,56 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
9.380.273,56 
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Equipar e atualizar o laboratório de Eletrônica de Automação 598.100,00 

Manutenção dos laboratórios de Automação Industrial 145.000,00 

Equipar o laboratório de projetos de automação 86.096,00 

Equipar e atualizar o laboratório de Comandos/Acionamentos 

Industriais/Instalações Industriais 
41.734,12 

Atualizar e manter o laboratório de hidráulico-pneumática 23.100,00 

Atualizar e qualificar o laboratório de Sistemas de Automação 118.900,00 

Ampliar e Qualificar o Laboratório de Instrumentação 357.600,00 

Melhorar a infraestrutura do laboratório de aulas práticas e da sala  

de permanência dos docentes do Curso Técnico em Enfermagem 
4.200,00 

Melhorar a condição de trabalho relativa aos equipamentos 

disponíveis no laboratório de aulas  práticas,  garantindo  maior qualidade 

ao processo ensino-aprendizagem de estudantes e docentes 

do curso Técnico em Enfermagem 

 

46.660,80 

Sala de Permanência de Professores e coordenação de curso de 

Eletrotécnica 
74.516,60 

Material educativo para palestras sobre saúde e sexualidade 1.748,00 

Laboratório de Instalações Elétricas Prediais 53.824,48 

Laboratório de Comandos Elétricos 34.540,36 

LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 1.126.900,00 

Laboratório de Projetos Elétricos 3.456,70 

Melhorar a Infraestrutura do Laboratório de Eletrônica 72.000,00 

Aquisição de software de desenho auxiliado por computador 20.000,00 

Aquisição de placas com microcontroladores, transdutores e 

sensores para a Disciplina de Informática Industrial da Engenharia 

Mecânica 

 
1.416,00 

Aquisição de Software CMSOL 51.000,00 

Aquisição de Microscópio de varredura 800.000,00 

Aquisição de planta piloto para produção de biodiesel 150.000,00 

Aquisição de computadores se simulação computacional e projetos 

de engenharia de uso em projetos especiais de alto desempenho 
60.000,00 

Aquisição de uma microdestilaria de álcool 120.000,00 

Aquisição de espectrômetro óptico 400.000,00 

Aquisição de bancada didática para trocador de calor 60.000,00 

Aquisição de uma bancada didática para ensaio em motores 250.000,00 

Aquisição de   sistema   de aquisição   de dados para ciclos 

termodinâmicos 
150.000,00 

Aquisição de um sistema didático para Estudos de Transferência de 

Calor 
100.000,00 

Aquisição de bancada para atividades práticas de laboratórios 206.700,00 

Aquisição de equipamentos para aulas de simulação térmica 103.000,00 

Aquisição de equipamentos para o Laboratório  de Refrigeração 

Industrial II 
29.800,00 

Aquisição de computadores para processos de simulação 

computacional e projetos de engenharia 
150.000,00 

Aquisição de equipamentos para o LABSOL 88.200,00 

Aquisição de equipamentos para ativação do laboratório de CNC 105.130,00 
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Implementação do Laboratório de Caldeiraria -LABCALD 351.572,00 

Implementação do Laboratório de Manutenção 3.400,00 

Aquisição de consumíveis para o Laboratório  de Ensaio Mecânicos 

e Metalúrgicos 
6.904,50 

Aquisição de consumíveis para o Laboratório de Microscopia 261.441,00 

Aquisição de equipamentos e consumíveis para o Laboratório de 

Instrumentação 
460.527,00 

Aquisição de equipamentos e consumíveis para o Laboratório de 

Automação 
295.295,00 

Aquisição de equipamentos e consumíveis para o Laboratório de 

Eletroeletrônica 
80.633,00 

Aquisição de equipamentos e material de consumo para o 

Laboratório de Usinagem 
109.308,00 

Instalação das máquinas de Caldeiraria 21.596,00 

Aquisição de equipamentos e software para a Biblioteca 476,60 

Aquisição de assinatura de normas técnicas online, Biblioteca 

Virtual e manutenção da assinatura do sistema Pergamum 
13.476,42 

Mudança, adequação e reestruturação dos laboratórios do curso de 

Geoprocessamento 
196.987,90 

Criação de laboratórios de Radiometria e Processamento Digital de 

Imagens 
45.905,00 

Criação de laboratório de Ensino de Geoprocessamento 34.488,00 

Implementação do Laboratório de Biologia 16.165,00 

Manutenção e aprimoramento do Laboratório de Química 26.465,00 

Implementação e manutenção do Laboratório de Línguas 92.215,00 

Manutenção do Laboratório de Física 25.320,00 

Implementação e manutenção do laboratório de Matemática 95.800,54 

Implementação do Laboratório de Humanidades 148.400,54 

Implementação do Laboratório do Núcleo de Tecnologias Livres 30.140,00 

Manutenção do Laboratório de Refrigeração Industrial 329.754,00 

Manutenção do Laboratório de Sistemas de Refrigeração, 

Aquecimento, Condicionamento de Ar e Ventilação 
243.700,00 

Manutenção do Laboratório de Refrigeração Doméstica e Comercial 55.000,00 

Manutenção do Laboratório de Ensaio Calorímetro 18.600,00 

Manutenção Laboratório de Projetos de refrigeração 55.600,00 

Montagem do Laboratório de projetos e simulações por computador 74.200,00 

Equipar o laboratório de instalações elétricas e hidrossanitárias 43.700,00 

Equipamentos para o Laboratório de estruturas materiais de 

construção civil 
75.000,00 

Estruturação da sala de estudos para atividades extraclasse 5.080,00 

Equipar laboratório de conforto ambiental e sustentabilidade 2.140,00 

Novo laboratório de Informática 154.820,00 

Atualização dos Laboratórios de Informática 1, 4 e 5 220.740,00 

Aquisição de notebook para docentes 27.000,00 

Conserto e troca de peças em equipamentos existentes 124.800,00 

Pesquisa 4.790,00 
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Construir e consolidar  as  políticas  de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com  as  políticas  nacionais  de Pós-Graduação  e  Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
4.790,00 

Aquisição de equipamentos e materiais de apoio para reuniões e 

eventos promovidos pela Direção de Pesquisa 
4.790,00 

Extensão 3.300,00 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 3.300,00 

Aquisição de materiais para formaturas e eventos 3.300,00 

Total Extraorçamentários (EX) 9.388.363,56 

Total Geral = MO + EX 13.833.491,56 

 

 

2.15 Campus Rolante 

 
Quadro 22 - Campus Rolante 

 
Áreas / Objetivos / Ações 

Valores 

Orçados/Matriz 

orçamentária 

Ensino 33.937,10 

Ensino Superior - 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
- 

Manter Curso Técnico na Modalidade PROEJA - 

Manter Curso Superior de Tecnologia - 

Ampliar a prática de monitoria - 

Planejar a implantação dos Laboratórios de Ensino/Pesquisa - 

Planejar a relação de materiais para as aulas prática - 

Planejar a relação de materiais para os laboratórios - 

Manter atualizado a demanda de acervo bibliográfico - 

Viabilizar a participação de estudantes em olimpíadas nas áreas 

do conhecimento 
- 

Ofertar atividades complementares - 

Manter os cursos técnicos Concomitante/Subsequente - 

Manter Cursos Técnicos Integrados em Informática, 

Agropecuária e Administração 
- 

Implantar o Curso Técnico em RH - 

Alcançar o reconhecimento do Curso Superior em Tecnologia em 

Processos Gerenciais 
- 

Buscar a verticalização das ofertas dos eixos de atuação do 

campus 
- 

Estudar a implantação do curso Superior  na modalidade 

Licenciatura 
- 

Implantar ações de nivelamento para os estudantes - 

Organizar ações de acolhimento e integração dos estudantes à 

comunidade escolar do IFRS 
- 

Manter a política de melhoria do setor da biblioteca - 

Ampliar o uso da plataforma de AVA no ensino presencial - 
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Estudar a ampliação da oferta de cursos na modalidade PROEJA - 

Atender as políticas de alimentação escolar - 

Implantar Sala de Atendimento Educacional Individualizado - 

Promover a oferta de cursos de curta duração na modalidade a 

distância em colaboração com a Coordenadoria de Extensão 
- 

Ofertar curso de especialização presencial ou à distância - 

Ampliar a oferta de cursos de extensão em parceria com a 

Coordenadoria de Extensão 
- 

Articulação Pedagógica 33.937,10 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Participar das discussões acerca da evasão no âmbito do IFRS, 

mapeando os estudantes nessa situação no campus 
- 

Manter os projetos  acerca da evasão  no âmbito do IFRS, 

mapeando os estudantes nessa situação no campus 
- 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 

Promover ações de divulgação na região - 

Operacionalizar os processos seletivos discente - 

Apoiar o Núcleo de Ações Afirmativas - 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 33.937,10 

Promover a formação continuada dos servidores do campus - 

Realizar jornadas pedagógicas - 

Ampliar programas ou projetos de ensino com vistas à integração 

de ensino/pesquisa/extensão e aprimoramento das práticas 

pedagógicas 

 
18.937,10 

Promover a realização de visitas técnicas - 

Buscar parcerias com o poder público regional para viabilizar 

transporte dos estudantes 
- 

Apoiar a operacionalização dos processos de concurso público 

para novos servidores 
- 

Manter a política de melhoria do setor de registros acadêmicos - 

Manter a cantina para os estudantes - 

Fomentar a organização de entidades estudantis - 

Fomentar criação de cooperativa de estudantes para a criação de 

negócios/prestação de serviços dentro e fora do IFRS 
- 

Planejar a ampliação do quadro de servidores - 

Ofertar bolsas de extensão  para a promover a mobilidade 

internacional 
15.000,00 

Elaborar e aprovar o PPC do curso de Bacharelado em Zootecnia - 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais - 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS - 

Ampliar e Fortalecer a Política de Assistência Estudantil - 

Pesquisa 31.561,83 

Inovação Tecnológica - 

Fomentar  a  consolidação  da  Inovação  Tecnológica,  mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
- 

Incentivar a participação de Servidores e/ ou alunos em editais da 

PROPPI do IFRS, referentes a Projetos e Eventos de Pesquisa 
- 
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Pesquisa 31.561,83 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 

18.937,10 

Incentivar a Criação de Grupos de Pesquisa no Campus Rolante 

do IFRS 
- 

Apoiar o Núcleo de Ações Afirmativas - 

Incentivar a elaboração  e execução de projetos  de iniciação 

científica, destinando recursos para bolsas nas modalidades BICTES 

e/ou BICET 

 
18.937,10 

Incentivar a participação de Servidores e/ ou  alunos  em 

chamadas públicas e/ou agências privadas e públicas de fomento 

referentes a Projetos e Eventos de Pesquisa 

 
- 

Disponibilizar recurso excedente de AIPCT para viabilizar 

apresentação de trabalhos registrados no Sigproj na aba pesquisa em 

eventos técnico científicos 

 
- 

Construir e consolidar as  políticas  de pesquisa, pós-graduação 

e inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
12.624,73 

Viabilizar a utilização de auxílio institucional para a produção 

científica e/ou tecnológica (AIPCT) no Campus Rolante 
12.624,73 

Realizar a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus 

Rolante 
- 

Realizar a feira das profissões do Campus Rolante - 

Potencializar a atuação do NAAF - 

Extensão 31.561,83 

Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade 31.561,83 

Incentivar a participação de servidores em Eventos de Extensão - 

Incentivar   a  elaboração  e   execução  de   projetos  de extensão 

PIBEX oferecendo assim bolsas aos alunos participantes  dos projetos 
18.937,10 

Incentivar a elaboração e execução de projetos  de extensão 

PAIEX 
12.624,73 

Ampliar programas ou projetos  com vistas à integração de 

ensino/pesquisa/extensão 
- 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

Incentivar a Criação de cursos de extensão na modalidade à 

distância 
- 

Promover a oferta de cursos de extensão - 

Promover ações de divulgação dos cursos e eventos de extensão 

na região 
- 

Auxiliar a realização das feira das profissões do Campus Rolante - 

Administração 1.165.412,24 

Gestão de Pessoas 50.196,00 

Realizar   ações   de   capacitação    dos   servidores   visando à 

eficiência,   eficácia   e   qualidade  dos   serviços   prestados  à 

sociedade   em  consonância  com   as   Diretrizes  Nacionais da 

 

50.196,00 
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Política de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses 

institucionais 

 

Viabilizar a participação de servidores em programas de 

qualificação 
30.002,00 

Realizar o levantamento das necessidades de capacitação dos 

servidores 
- 

Buscar as ações de capacitação previstas na LNC 20.194,00 

Licitações e Contratos 1.051.008,43 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens 

e serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência 

 
1.027.008,43 

Ampliar seguro pessoal de alunos 5.000,00 

Contratar serviços de publicação Imprensa Nacional 15.000,00 

Manter serviços de telefonia móvel 1.000,00 

Manter empresa responsável pela manutenção de veículos, 

máquinas e implementos agrícolas 
20.000,00 

Adquirir material de sinalização 1.300,00 

Contratar recarga de extintores 6.000,00 

Adquirir material elétrico 5.000,00 

Adquirir material hidráulico 3.000,00 

Adquirir insumos, implementos e ferramentas agrícolas 10.000,00 

Contratar 

condicionado 

empresa especializada em manutenção de ar 
5.000,00 

Contratar serviços de manutenção de plataforma elevatória 5.000,00 

Contratar empresa especializada em transporte rodoviário para 

visitas técnicas 
40.000,00 

Adquirir material gráfico para comunicação 8.000,00 

Adquirir materiais de expediente 20.000,00 

Adquirir materiais educativos e esportivos 9.157,00 

Adquirir gêneros alimentícios para a merenda escolar 50.366,00 

Manter contrato de Trabalhador Agropecuário Polivalente 51.245,00 

Manter contrato de Serviços de Limpeza 110.000,00 

Manter contrato de Locação de Impressoras 14.000,00 

Manter contrato de contrato de fornecimento de energia elétrica 93.600,00 

Adquirir acervo Bibliográfico 15.000,00 

Adquirir alimento para animais 5.000,00 

Manter os contratos de Serviços acesso à Internet 4.000,00 

Viabilizar serviços terceirizados de manutenção predial 70.000,00 

Emissão de Certificados digitais 3.000,00 

Adquirir medicamentos e materiais para uso veterinário 5.000,00 

Contratar serviços de manutenção central telefônica 6.000,00 

Contratar serviço de cercamento rural 30.000,00 

Adquirir material de TIC (consumíveis) 20.000,00 

Manter Contrato de serviços de telefonia fixa 2.000,00 

Manter Contrato de serviços de água e esgoto 20.000,00 
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Viabilizar instalações   adquirindo máquinas   e   utensílios de 

escritórios 
15.000,00 

Viabilizar a contratação de estagiários 12.600,00 

Contratar Serviços de Monitoramento Eletrônico e Vigilância 105.000,00 

Viabilizar a construção de uma quadra poliesportiva com 

cercamento e equipamentos esportivos 
241.740,43 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
24.000,00 

Manter contrato de abastecimento de frota 24.000,00 

Administrativa 64.207,81 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
64.207,81 

Manter serviços de correios 6.600,00 

Adquirir Passagens aéreas para atividades de funcionamento da 

Instituição 
7.000,00 

Empenhar diárias no país para funcionamento da Instituição 23.607,81 

Proceder com o pagamento do auxílio moradia 25.000,00 

Proceder com o pagamento de taxas de obrigações Tributárias e 

DPVAT 
2.000,00 

Orçamento e Finanças - 

Aperfeiçoar  o processo de alocação  e de gestão  dos  recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções 

de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, 

avaliação e controle 

 
- 

Manter contrato de cessão de espaço para lancheria - 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 

Planejamento Estratégico e Planos de Ação 
- 

Promover sistematicamente ações para divulgar o Plano de Ação 

para a comunidade do campus (interna e externa) 
- 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Implantar um sistema para o acompanhamento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2019-2023 e Plano de Ação 2019 
- 

Coordenar a elaboração democrática do Plano de Ação 2020 - 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Viabilizar a participação nas reuniões do CODI e demais reuniões 

e/ou evento envolvendo a área de Desenvolvimento Institucional 
- 

Auxiliar o Conselho de Campus, Direção Geral e demais setores 

com pareceres e análises 
- 

Atuar para melhoramento contínuo dos fluxos de trabalho - 

Auxiliar a Direção Geral e demais unidades na organização 

normativa do campus 
- 

Auxiliar na realização da feira das profissões do Campus Rolante - 

Estudar a implantação de e-mail institucionais aos estudantes - 
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Gestão do Conhecimento - 

Elaborar um repositório de informações estratégicas para o 

IFRS 
- 

Desenvolver uma cartilha e/ou fluxograma  com as etapas  (passo 

a passo) para as solicitações envolvendo a equipe de TI (suportes, 

serviços etc.) 

 
- 

Realizar Relatório de Desenvolvimento Institucional para oferta de 

novos cursos ou alteração de cursos 
- 

Realizar 

servidores 

levantamento de demanda para contratação de 
- 

Coordenar a elaboração do Plano Diretor para ocupação da área 

física do Campus Rolante 
- 

Elaborar o Relatório  de Ações e Resultados (referente ao 

exercício 2019) 
- 

Realizar o acompanhamento e efetuar a atualização da avaliação 

de riscos de TI 
- 

Realizar o acompanhamento dos indicadores de TI - 

Implementar pesquisa de qualidade com frequência anual, 

visando a melhoria das ações institucionais implementadas 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 1.262.473,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Ensino 15.000,00 

Ensino Superior 15.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
15.000,00 

Criar no campus um "espaço de criatividade e trabalho coletivo" - 

espaço com mesas, sofás, puffs, multimídia, arte para realização de 

trabalhos em grupo e discussões 

 
15.000,00 

Administração 2.148.000,00 

Licitações e Contratos 198.000,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens 

e serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência 

 
198.000,00 

Comprar mobiliários 100.000,00 

Adquirir equipamentos multimídia 20.000,00 

Aprimorar a mobilidade e acessibilidade arquitetônica do campus 70.000,00 

Viabilizar a contratação de ferramenta eletrônica de pesquisa de 

compras públicas 
8.000,00 

Administrativa 1.950.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 1.950.000,00 

Planejar e implantar as Unidades de Ensino e Pesquisa em 

Produção Agropecuária 
630.000,00 

Planejar e iniciar a implantação do prédio pedagógico 1.300.000,00 

Adquirir Máquinas e equipamentos Agrícolas 20.000,00 

Orçamento e Finanças - 
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Aperfeiçoar  o processo de alocação  e de gestão  dos  recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções 

de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, 

avaliação e controle 

 
- 

Operacionalizar os recursos da Assistência Estudantil - 

Desenvolvimento Institucional 245.000,00 

Projetos e Obras 245.000,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 245.000,00 

Reestruturar e expandir rede wifi do campus com a aquisição de 

equipamentos de linha profissional 
20.000,00 

Adquirir equipamentos de TI (conforme PCTIC) 225.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 2.408.000,00 

Total Geral = MO +EX 3.670.473,00 

 

 
2.16 Campus Sertão 

 
Quadro 23 - Campus Sertão 

 
Áreas / Objetivos / Ações 

Valores 

Orçados/ Matriz 

Orçamentária 

Ensino 173.123,00 

Articulação Pedagógica 173.123,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 173.123,00 

Mostra de Ensino 50.000,00 

Envolvimento do campus nas articulações intercampi para criar 

políticas de apoio a estudantes com elevado desempenho 
- 

Estabelecimento de política de atendimento aos  estudantes 

afrodescendentes, indígenas e estudantes com deficiências, 

disponibilizando condições necessárias 

 
- 

Articulação do ensino com as atividades de extensão e pesquisa 

que estão sendo desenvolvidas nos cursos oferecidos pelo Campus 

Sertão. 

 
- 

Disponibilização de TICs, recursos multimídias nas salas de aula e 

demais recursos materiais, incluindo renovação  do mobiliário  e 

melhorias em quadros, cortinas e murais 

 
- 

Formação dos servidores através  da qualificação da Equipe 

Pedagógica 
- 

Manutenção do programa de auxílio aos projetos de ensino (1% da 

matriz orçamentária do Campus Sertão) 
53.123,00 

Consolidação da política de ações afirmativas, conforme normativa 

definida pelo IFRS 
- 

Oportunizar condições aos  servidores e estudantes  para a 

participação em atividades acadêmicas e eventos de formação 

complementares, eventos externos (congressos, seminários, 

palestras, viagens, etc.) por meio da divulgação, preparação e apoio 

 

70.000,00 

Fomento as atividades artísticas, desportivas e culturais que são 

desenvolvidas no campus 
- 
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Atualização e adequação dos projetos pedagógicos dos cursos em 

função de pesquisa de demandas e/ou legislação 
- 

Fomento ao desempenho satisfatório (conceito 4) em todos os 

cursos na avaliação do SINAES 
- 

Implementação da modalidade semipresencial nos cursos superiores 

reconhecidos até o limite de 20% da carga horária da matriz curricular 

nos termos da legislação vigente 

 
- 

Renovação do reconhecimento dos Cursos Superiores - 

Implementação de ações garantidoras do acesso, permanência e 

êxito dos estudantes 
- 

Acompanhamento  dos   alunos   no   processo  de   aprendizagem, 

desenvolvendo hábitos de estudo, analisando  aspectos afetivos e 

psicossociais,   estabelecendo    regras    de    convivência    e  contatos 

permanentes e efetivos com as famílias 

 

- 

Realização de capacitação de servidores da Diretoria de Ensino por 

meio de cursos, sobre gestão, legislação e temas congêneres 
- 

Revisão do regimento disciplinar do campus - 

Realização de pesquisa de demandas  para planejamento  da 

expansão do ensino 
- 

Criação de uma política de acompanhamento dos estudantes 

egressos 
- 

Desenvolvimento de uma política de divulgação dos   cursos: 

folders, banners, outdoor, busdoor, site do Campus Sertão, entrevistas, 

notícias, redes sociais, mídias alternativas, etc. 

 
- 

Consolidação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - 

Pesquisa 132.807,00 

Incentivar a ampliação  da produção  científica e tecnológica  dos 

grupos   de   pesquisa,   tendo  como   parâmetro   os  indexadores 

definidos pela CAPES 

 

79.684,00 

Divulgação de eventos visando a participação dos servidores em 

editais ou programas governamentais  ou privados de pesquisa e 

inovação 

 
- 

Implementação e execução das políticas de pesquisa do IFRS e do 

Campus Sertão 
- 

Treinamento    e  capacitação   de servidores e discentes em 

plataformas de pesquisa e inovação 
- 

Cercamento da área agrícola destinada à pesquisa e inovação - 

Implementação e execução do programa de bolsas de iniciação 

científica e tecnológica a estudantes (1,5% da matriz orçamentária) 
79.684,00 

Participação de docentes/discentes em programas de iniciação 

tecnológica do IFRS - Campus Sertão 
- 

Integração da pesquisa com a comunidade externa, visando suprir 

demandas específicas 
- 

Fomentar a participação de estudantes  bolsistas/voluntários  à 

apresentação de eventos científicos para divulgação dos resultados de 

projetos de pesquisa e inovação 

 
- 
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Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 

- 

Fomentar a participação de pesquisadores à apresentação de 

eventos científicos para divulgação dos resultados de projetos de 

pesquisa e inovação 

 
- 

Construir e consolidar as políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
53.123,00 

Implantação de cursos de pós-graduação - 

Criação de  parcerias  entre  campi  e  instituições públicas/privadas 

com linhas  de pesquisa afins,  promovendo a pesquisa interinstitucional 
- 

Elaboração e implantação de projetos  de Pós-Graduação Lato 

Sensu 
- 

Manutenção do programa de auxílio aos pesquisadores (AIPCT) 

(1% da matriz orçamentária do Campus Sertão) 
53.123,00 

Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós- 

graduação e inovação 
- 

Incentivar a implementação e a manutenção de parcerias com 

instituições públicas ou privadas 
- 

Fomentar propostas integradas entre os campi do IFRS na 

pesquisa, pós-graduação e inovação 
- 

Realização de evento de iniciação científica - 

Extensão 132.807,00 

Comunicação - 

Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria 

e dos campi do instituto 
- 

Incentivo à utilização do sistema para expedição de Certificação 

eletrônica, para as ações de Extensão, Ensino e Pesquisa 
- 

Desenvolver as políticas de comunicação do IFRS - 

Incremento na divulgação das ações de extensão  através  da 

participação e apoio em eventos realizados na região e no Brasil, tais 

como: exposições, feiras, congressos, seminários dias de campo, etc. 

 
- 

Manutenção do Mural eletrônico do campus, por meio da produção 

de vídeos eletrônicos e divulgados em equipamento disponível no DEX 

(Televisão) 

 
- 

Fomentar o encontro dos ex-alunos como forma de divulgar os 

cursos 
- 

Extensão 132.807,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 132.807,00 

Aplicação de percentual mínimo da matriz orçamentária para ações 

de extensão de 1,5% para o PIBEX 
79.684,00 

Aplicação de percentual mínimo da matriz orçamentária para ações 

de extensão de 1,0% para o PAIEX 
53.123,00 

Manutenção das informações pertinentes com atualização mensal 

da aba de Extensão no site do IFRS Campus Sertão 
- 



135 
 

 

Atualizar   no  site  institucional  as  normativas  para   elaboração de 

relatórios  de estágios e Trabalhos  de Conclusão dos cursos superiores 
- 

Incentivo à participação de alunos e servidores em eventos 

relacionados à extensão,  que  propiciem a divulgação do IFRS - 

Campus Sertão em âmbito local, regional, nacional e internacional 

 
- 

Realização de capacitação de servidores do Departamento de 

Extensão por  meio de cursos, sobre gestão, legislação e temas 

congêneres 

 
- 

Promover  e  subsidiar  ações  de  inclusão   social,   digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando 

o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social 

 

- 

Realizar Mostra de Extensão - 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade - 

Aperfeiçoar as relações institucionais com instituições e/ou empresas 

que representam o mundo do trabalho  e proporcionem acesso aos 

estudantes do IFRS Campus Sertão 

 
- 

Administração 6.756.102,00 

Gestão de Pessoas 205.000,00 

Realizar   ações   de   capacitação dos servidores visando à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política 

de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais 

 

 
205.000,00 

Programa de Capacitação dos Servidores (participação em cursos, 

seminários etc.) e Fornecimento de Bolsas de Estudos para Formação 

de acordo com os critérios do programa 

 
205.000,00 

Licitações e Contratos 1.610.000,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens e 

serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência 

 
1.500.000,00 

Manutenção dos Contratos de Terceirização e Apoio 

Administrativo, Técnico e Operacional (Vigilância, Limpeza, Preparo de 

Alimentos, Recepção, Portaria, Manutenção Predial e Outros) 

 
1.500.000,00 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
110.000,00 

Manutenção e Reparos em Veículos, Máquinas, Equipamentos e 

Imóveis, necessários ao Funcionamento da Instituição 
110.000,00 

Administrativa 210.000,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS - 

Aquisição de Equipamentos  e Material Permanente (Mobiliário, 

Acervo Bibliográfico e outros) 
- 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
210.000,00 

Apoio nas atividades pedagógicas/monitorias 210.000,00 

Orçamento e Finanças 4.731.102,00 
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Aperfeiçoar  o  processo  de  alocação  e de  gestão  dos recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de 

planejamento,  orçamento,  execução, monitoramento,  avaliação e 

controle 

 
4.731.102,00 

Aquisições de Materiais de Consumo (Insumos para laboratórios e 

Produção, Alimentos, Combustíveis, Materiais de Limpeza, Hidráulico, 

Elétrico, Expediente, Copa e Cozinha, dentre outros) 

 
2.841.102,00 

Organização e Desenvolvimento dos Procedimentos Licitatórios de 

acordo com o Plano Anual de Aquisições e Contratações do IFRS 
- 

Gestão  dos Contratos  do  campus, atendimento ao Cadastramento 

de Fornecedores e Aplicação de Penalidades  Legais  quando for o caso 
- 

Execução Orçamentária e Financeira do campus, de acordo com 

as orientações da PROAD 
- 

Planejamento da Instituição,  Elaboração do Plano  de Ação, 

Elaboração do Orçamento, Estimativa e Arrecadação das Receitas 

Próprias e demais Demandas da Reitoria do IFRS 

 
- 

Fornecimento de subsídios  à Procuradoria Federal visando  à defesa 

do IFRS em Ações Judiciais (decorrentes de problemas com 

terceirização e outros) e Acompanhamento das Respectivas 

Audiências na condição de Prepostos ou de Testemunhas 

 

- 

Encaminhamento de Licenciamento Ambiental e início da Obra do 

Sistema de Tratamento de Efluentes do campus 
200.000,00 

Coleta, reuso de água das chuvas, adequação e reforma de setores 

de produção 
100.000,00 

Adequação ao Plano de Prevenção e Combate a Incêndio 179.691,00 

Aplicação dos Recursos da Assistência Estudantil, de acordo com  

a Política do IFRS e do campus 
1.410.309,00 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 

Planejamento Estratégico e Planos de Ação 
- 

Desenvolver o campus através de planejamento estratégico com a 

participação de todos os segmentos internos  e representação da 

comunidade 

 
- 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Modernização da infraestrutura física e tecnológica, melhorando as 

condições do ensino/aprendizagem 
- 

Planejamento, adequação e implantação de laboratórios de 

informática e rede lógica 
- 

Realização de capacitação de servidores do Departamento, por 

meio de cursos e temas congêneres 
- 

Produção dos projetos de cercamento e construção de alojamentos - 

Substituição dos computadores do laboratório de informática - 

Instalação de cabeamento óptico nos setores - 

Criação de cadastro de autores (fontes) de projetos do campus em 

conjunto com a pesquisa 
- 
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Criação de alternativas para produzir embalagens e brindes 

institucionais 
- 

Projetos e Obras - 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS - 

Finalização do plano diretor institucional - 

Substituição dos computadores dos setores - 

Aquisição de estande (kit feira) para exposições em eventos da 

região 
- 

Aquisição de servidores para melhor gerenciamento dos arquivos 

e internet 
- 

Elaboração de um vídeo institucional - 

Gestão do Conhecimento - 

Elaborar um repositório de informações estratégicas para o IFRS - 

Treinamento e conscientização sobre a utilização de software livre - 

Planejamento das atividades de marketing, divulgação, processo 

seletivo, concursos, convênios, parcerias 
- 

Definição e produção de identidade visual para os produtos 

agroindustriais do campus 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 7.194.839,00 

 

 

2.17 Campus Vacaria 

 
Quadro 24 - Campus Vacaria 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 184.272,00 

Articulação Pedagógica 114.272,00 

Criar Observatório da evasão e retenção discente no IFRS - 

Apoiar ações da subcomissão responsável por identificar as causas 

e adotar estratégias para reduzir a evasão 
- 

Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS - 

Ofertar vagas em cursos de formação inicial e continuada - FIC - 

Aprimorar a divulgação dos cursos na mídia - 

Ofertar cursos técnicos integrados ao Ensino Médio - Multimídia e 

Agropecuária 
- 

Ofertar    cursos   técnicos   subsequentes   ao Ensino   Médio - 

Manutenção e Suporte, Logística e Agropecuária 
- 

Ofertar cursos Superiores - Agronomia, Ciências Biológicas  e 

Pedagogia 
- 

Ofertar cursos de pós-graduação - Docência na Educação Básica 

e Produção Vegetal 
- 

Ofertar Proeja em Agroindústria - 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 114.272,00 

Ofertar bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Ensino 

(PIBEN) - 1,5% 
19.272,00 

Adquirir Coleção Bibliográfica (ampliar o acervo da Biblioteca) 20.000,00 
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Realizar assinatura de periódico - 

Promover formação continuada dos professores do campus - 

Promover evento de integração do ensino, pesquisa e extensão - 

Desenvolver parcerias com empresas e produtores da região - 

Apoiar a participação de servidores em congressos e seminários - 

Promover a realização de visitas técnicas 75.000,00 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 70.000,00 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 70.000,00 

Manter, ampliar e fomentar as atividades de Assistência ao 

Educando 
- 

Apoiar atividades de integração entre ensino, pesquisa e extensão - 

Executar ações da Assistência Estudantil Presencial - (contempla 

Merenda Escolar) 
70.000,00 

Pesquisa 32.121,00 

Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 

grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores 

definidos pela CAPES 

 

32.121,00 

Ofertar bolsas previstas no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica - PROBICT (1,5%) 
19.272,00 

Promover a participação, em eventos,  de servidores e alunos 

vinculados a projetos de pesquisa 
- 

Executar os editais de Auxilio Institucional de Produção Científica 

e/ou Tecnológica AIPCT (1%) 
12.849,00 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas 

linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência 

regional 

 

- 

Promover eventos, oficinas e cursos sobre temas diversos 

relacionados à pesquisa 
- 

Construir e consolidar  as  políticas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação do  IFRS  de  forma  articulada  e  indissociada, alinhadas 

com as políticas nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
- 

Realizar o acompanhamento de ações de pesquisa do IFRS - 

Extensão 32.121,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 32.121,00 

Ofertar bolsas de extensão previstas no Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão (PIBEX) - 1,5% 
19.272,00 

Promover a participação de servidores e alunos vinculados a 

projetos de extensão em eventos 
- 

Realizar o acompanhamento de ações de extensão - 

Promover oficinas, cursos sobre temas diversos ligados a área de 

abrang. campus 
- 

Executar editais do Programa de Apoio Institucional à Extensão 

(PAIEX) - 1% 
12.849,00 

Intermediar estágios e empregos - 

Realizar visitas técnicas em empresas da região - 

Administração 1.039.536,00 
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Gestão de Pessoas 42.500,00 

Realizar   ações   de   capacitação dos   servidores   visando  à 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 

sociedade em consonância  com as Diretrizes Nacionais  da Política    

de    Desenvolvimento   de    Pessoal    e   os  interesses 

institucionais 

 
 

42.500,00 

Efetuar o pagamento de diárias no país (Geral e Capacitação - R$ 

12.500,00) 
42.500,00 

Licitações e Contratos 20.000,00 

Aprimorar o gerenciamento logístico para atendimento das 

demandas do IFRS previstas no PDI e Planos de Ação 
20.000,00 

Realizar a aquisição de combustíveis 20.000,00 

Administrativa 977.036,00 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
977.036,00 

Contratar serviços de energia elétrica 70.000,00 

Contratar serviços de água e esgoto 18.000,00 

Fomentar o auxílio financeiro a pesquisadores - 

Custear gás e outros materiais engarrafados 500,00 

Adquirir gêneros alimentícios 6.392,00 

Adquirir materiais químicos 1.000,00 

Adquirir materiais para festividades e homenagens 10.000,00 

Adquirir materiais de processamento de dados - Consumo TIC 12.000,00 

Adquirir materiais de copa e cozinha 1.000,00 

Adquirir materiais de limpeza 3.000,00 

Adquirir materiais para manutenção de bens imóveis 2.000,00 

Adquirir materiais para manutenção de bens móveis 1.000,00 

Adquirir materiais elétricos 2.000,00 

Adquirir materiais de proteção e segurança 1.000,00 

Adquirir materiais de áudio, vídeo e foto 3.000,00 

Adquirir sementes, mudas, plantas e insumos 10.000,00 

Adquirir materiais para o laboratório 3.000,00 

Adquirir materiais para a manutenção de veículos 1.000,00 

Adquirir ferramentas 2.000,00 

Adquirir materiais de sinalização visual 1.000,00 

Adquirir materiais para divulgação 2.000,00 

Custear diárias a colaboradores eventuais 4.000,00 

Custear a locação de máquinas e equipamentos 

(impressoras/copiadoras) 
5.000,00 

Contratar serviços de terceiros para manutenção e conservação de 

imóveis 
10.000,00 

Contratar serviços de terceiros para a manutenção de máquinas e 

equipamentos 
5.000,00 

Contratar serviços de terceiros para a manutenção de veículos 5.000,00 

Contratar serviços de comunicação em geral 2.000,00 

Contratar serviços de telecomunicações - Celulares 1.000,00 

Contratar serviços de seguros em geral (alunos/frota) 3.000,00 
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Contratar serviços de vigilância ostensiva/monitora 250.000,00 

Contratar serviços de limpeza e conservação 170.774,00 

Locar equipamentos de TIC (telefonia),  contratar serviços de 

softwares, outsourcing de impressão, telefonia fixa (pacote de dados), 

treinamento e capacitação 

 
53.000,00 

Pagar taxas 500,00 

Custear Indenizações de moradia 11.000,00 

Efetuar o pagamento de serviços de publicação legal (DOU/EBC) 10.000,00 

Adquirir máquinas, utensílios e equipamentos diversos 20.000,00 

Adquirir equipamentos de processamento de dados 10.000,00 

Adquirir equipamentos de TIC - computadores e mobiliário 30.000,00 

Adquirir equipamentos para laboratório 180.870,00 

Custear passagens (Geral e Capacitação - R$ 8.000,00) 11.000,00 

Contratar serviços de seleção e treinamento (Capacitação) 8.000,00 

Custear o ressarcimento de mensalidades (Capacitação) 33.000,00 

Ressarcir passagens e despesas de locomoção (Capacitação - R$ 

1.000,00) 
2.000,00 

Contratar serviços de treinamento e seleção (Capacitação) 2.000,00 

Desenvolvimento Institucional - 

Planejamento Estratégico - 

Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 

Planejamento Estratégico e Planos de Ação 
- 

Planejar a demanda de docentes e TAEs conforme carga horária 

projetada 
- 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
- 

Disponibilizar indicadores para o acompanhamento das atividades 

do campus 
- 

Orientar ações de desenvolvimento do campus no sentido de 

alinhar com o planejamento estratégico 
- 

Procedimentos, Normas e Regulação - 

Consolidar a estrutura administrativa do IFRS - 

Buscar alternativas de infraestrutura para atender as demandas 

dos cursos (atuais e novos) 
- 

Gestão do Conhecimento - 

Elaborar um repositório de informações estratégicas para o IFRS - 

Disponibilizar um repositório para informações entre as direções do 

campus 
- 

Total Matriz Orçamentária (MO) 1.288.050,00 

Recursos Extraorçamentário (EX) 

Administração 6.103.196,00 

Administrativa 6.103.196,00 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
6.103.196,00 

Adquirir gêneros alimentícios 3.196,00 

Adquirir equipamentos para laboratório 300.000,00 

Realizar a construção de bloco didático 5.000.000,00 
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Realizar a construção de quadra poliesportiva coberta 800.000,00 

Total Extraorçamentário (EX) 6.103.196,00 

Total Geral = MO + EX 7.391.246,00 

 

 

2.18 Campus Viamão 

 
Quadro 25 - Campus Viamão 

Áreas / Objetivos / Ações Valores 

Orçados/Matriz 

Orçamentária 

Ensino 39.400,00 

Ensino Superior 11.000,00 

Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT 
11.000,00 

Dar continuidade a aquisição de acervo bibliográfico 100,00 

Adquirir materiais pedagógicos para o desenvolvimento de aulas dos 

componentes curriculares e de apoio às ações de permanência e 

êxito 

 
1.000,00 

Manter os cursos técnicos e superiores 100,00 

Viabilizar ações de ensino relacionadas as temáticas das ações 

afirmativas 
200,00 

Realizar e fomentar eventos de natureza técnica, científica e cultural, 

com a participação de estudantes 
1.000,00 

Elaborar e atualizar os PPCs para os curso ofertados 100,00 

Promover a participação em semanas acadêmicas 2.000,00 

Realizar formaturas 2.500,00 

Contratar profissionais externos para realizar atividades acadêmicas 

e culturais 
1.000,00 

Assinar base de dados de periódicos e livros digitais 100,00 

Realizar formação pedagógica 100,00 

Implantar, ampliar e manter laboratório de ensino 2.500,00 

Implantar curso técnico integrado ao ensino médio na modalidade de 

educação de jovens e adultos 
100,00 

Implementar curso superior de licenciatura 100,00 

Implementar curso de pós-graduação 100,00 

Articulação Pedagógica 24.300,00 

Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS 24.300,00 

Lançar edital de projetos de ensino 17.000,00 

Implementar sala de atendimento educacional especializado (AEE) 100,00 

Implementar e ampliar acessibilidade física das instalações conforme 

NBR 9050 
2.000,00 

Adquirir mobília com desenho universal conforme NBR 9050 100,00 

Contratar empresa para realização de eventos 4.000,00 

Organizar atividades com público externo, instituições e entidades 

parceiras 
1.000,00 

Implementar sala de atendimento individualizado à estudantes 100,00 

Assuntos Estudantis e Projetos Especiais 4.100,00 
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Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS 4.100,00 

Contratar seguro para os alunos do Campus 3.000,00 

Dar continuidade ao zelo pelo cumprimento dos princípios e objetivos 

da Política de Assistência Estudantil (resolução n° 086, de 03 de 

dezembro de 2013),  de acordo com a distribuição orçamentária 

equitativa intercampi 

 

100,00 

Implementar e manter sala de convivência para os alunos 1.000,00 

Pesquisa 36.400,00 

Inovação Tecnológica 11.900,00 

Fomentar  a  consolidação  da  Inovação  Tecnológica,  mediante 

parcerias efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada 
11.900,00 

Executar o edital 2018 de Apoio Institucional à Produção Científica 

e/ou Tecnológica (AIPCT) 
11.900,00 

Pesquisa 24.500,00 

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada  focada  nas 

linhas   de    atuação    dos   campus,   associada    à   demanda  e 

pertinência regional 

 

23.500,00 

Executar o edital 2018 para Bolsas de Iniciação  Científica e/ou 

Tecnológica do IFRS 
17.000,00 

Auxiliar a participação em eventos científicos 1.500,00 

Realizar e fomentar a mostra técnica e científica do Campus Viamão 5.000,00 

Construir e consolidar as  políticas  de pesquisa, pós-graduação 

e inovação do IFRS de forma articulada e indissociada, alinhadas 

com as  políticas  nacionais  de Pós-Graduação  e  Pesquisa, bem 

como com as políticas institucionais do IFRS 

 
1.000,00 

Realizar ações de formação científica no Campus Viamão 1.000,00 

Extensão 39.600,00 

Observação do Mundo do Trabalho 1.500,00 

Realizar o acompanhamento de egressos 1.500,00 

Ampliar estratégias de acompanhamento de egressos 1.500,00 

Extensão 38.100,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 34.600,00 

Executar o edital de 2019 para bolsas de projetos de extensão 17.000,00 

Executar o edital de 2019 de apoio institucional à extensão (PAIEX) 11.900,00 

Auxiliar a realização e a participação em eventos 2.000,00 

Buscar recursos para a realização de projetos de extensão 3.700,00 

Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, etnia, 

racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social 

buscando o respeito à diversidade, a valorização cultural e a 

equidade social 

 
1.000,00 

Estruturar espaços e outros meios para a realização de ações de 

extensão e eventos 
1.000,00 

Promover a integração entre a instituição e a sociedade 2.000,00 

Realizar e fomentar a mostra técnica e científica do Campus Viamão 2.000,00 

Intermediar estágios e empregos 500,00 

Acompanhar os estágios obrigatórios e não obrigatórios 500,00 

Administração 1.077.107,00 
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Gestão de Pessoas 64.935,00 

Realizar   ações   de   capacitação    dos   servidores   visando à 
eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à 
sociedade em consonância com as Diretrizes Nacionais  da 
Política    de   Desenvolvimento   de    Pessoal    e   os interesses 
institucionais 

 

60.600,00 

Alocar os recursos planejados para os programa de capacitação dos 

servidores 
60.600,00 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 

aprovação junto às instâncias superiores 
4.335,00 

Promover a contratação de estagiários de nível técnico e superior 100,00 

Fortalecer a política de ações afirmativas 4.235,00 

Licitações e Contratos 12.600,00 

Aperfeiçoar os procedimentos de contratação e gestão de bens 

e serviços, observando os critérios de sustentabilidade e os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência 

 
12.600,00 

Alocar os recursos orçamentários e financeiros para a compra de 

material de consumo 
2.000,00 

Adquirir equipamentos de informática 10.000,00 

Promover a aquisição de mobiliário 100,00 

Contratar serviços para renovação  ou emissão de certificados 

digitais para servidores 
500,00 

Administrativa 69.708,00 

Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS 40.000,00 

Construir prédio para o Campus com salas de aulas, salas para áreas 

administrativas e laboratórios 
10.000,00 

Manter contrato para a realização do serviços de manutenção predial 30.000,00 

Fortalecer a governança, visando a melhor organização e 

funcionamento administrativo do IFRS 
29.708,00 

Fornecer carteiras de identificação para alunos e servidores 500,00 

Contratar seguro para as viaturas utilizadas pelo campus 150,00 

Realizar mensalmente o pagamento dos serviços dos Correios 1.500,00 

Contratar serviços de telefonia 6.000,00 

Realizar publicações no Diário Oficial 1.500,00 

Contratar serviço de abastecimento veicular 10.000,00 

Provisionar recursos pagamento de diárias e passagens 10.000,00 

Adquirir material de limpeza 58,00 

Orçamento e Finanças 929.864,00 

Aperfeiçoar  o processo de alocação  e de gestão  dos  recursos 

públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções 

de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, 

avaliação e controle 

 
929.864,00 

Renovar locação de prédio para funcionamento do campus (locação 

de infraestrutura) 
712.000,00 

Promover a locação de maquinas e equipamentos (copiadoras, etc) 27.616,00 

Promover a contratação de serviços de transporte 10.000,00 

Realizar o pagamento de serviços de energia elétrica 25.000,00 



144 
 

 

Contratar serviço de fornecimento de abastecimento de água 500,00 

Realizar a manutenção de veículos utilizados pelo campus 15.000,00 

Fomentar as ações de ensino, pesquisa e extensão 500,00 

Auxiliar as ações de ensino, pesquisa e extensão discente 1.500,00 

Realizar os procedimentos legais para aquisição de alimentação 

escolar,   preferencialmente   de   origem orgânica e oriunda da 

agricultura familiar 

 
20.000,00 

Manter contrato para a realização do serviços de limpeza do campus 116.748,00 

Viabilizar a participação de alunos em conselhos, colegiados e 

comissões do IFRS 
1.000,00 

Desenvolvimento Institucional 1.250,00 

Planejamento Estratégico 1.100,00 

Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 

Planejamento Estratégico e Planos de Ação 
50,00 

Apoiar   a   Prodi  a   implantar um  sistema para  a  elaboração e 

acompanhamento do planejamento estratégico e Plano de Ação 
50,00 

Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos 

planos institucionais 
1.050,00 

Acompanhar e auxiliar a elaboração dos Relatórios de 

Desenvolvimento Institucional dos novos cursos 
50,00 

Fomentar a inserção do Campus Viamão na promoção do processo 

de desenvolvimento regional do município 
500,00 

Fomentar ações 

comunidade 

solidárias e cooperadas dos alunos e da 
500,00 

Projetos e Obras 150,00 

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS 50,00 

Apoiar e acompanhar o processo   de desenvolvimento da 

infraestrutura física e tecnológica do campus 
50,00 

Planejar e coordenar a implantação do campi novos do IFRS 100,00 

Solicitar e acompanhar a nomeação de servidores no campus 50,00 

Apoiar a consolidação do Campus Viamão e auxiliar no 

fortalecimento da oferta de ensino dentro dos  eixos  estabelecidos 

para sua atuação 

 
50,00 

Total Matriz Orçamentária (MO) 1.193.757,00 

Recursos Extraorçamentários (EX) 

Extensão 3.700,00 

Extensão 3.700,00 

Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional 3.700,00 

Buscar recursos para a realização de projetos de extensão 3.700,00 

Administração 4.235,00 

Gestão de Pessoas 4.235,00 

Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas 

para aprovação junto às instâncias superiores 
4.235,00 

Fortalecer a política de ações afirmativas 4.235,00 

Total Extraorçamentário (EX) 7.935,00 

Total Geral MO + EX 1.201.692,00 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cronograma inicial do Plano de Ação 2019 do IFRS previa o envio ao CONSUP para 

aprovação até o final de outubro de 2018. Tal previsão não se confirmou em função no atraso 

na consolidação das ações encaminhadas pelos campi e pró-reitorias. 

Inicialmente os campi tiveram como prazo para envio de uma versão preliminar o mês de 

agosto de 2018, prazo este que precisou ser prorrogado em função do replanejamento das ações 

e das ações concomitantes de elaboração do PDI 2019-2023. 

A limitação orçamentária, diante das necessidades de cada unidade fez com que cada 

unidade definisse quais ações serão executadas e quais ficarão na dependência de recursos 

extraorçamentários. Portanto, as várias ações constantes no plano que  necessitam de recursos 

extraorçamentários para ocorrer estão relacionadas  na sequência das  ações relativas à Matriz 

Orçamentária. 

A partir da consolidação do Plano  de Ação, torna-se possível  efetuar algumas 

constatações acerca do mesmo através das Figuras abaixo que apresentam a distribuição 

percentual dos recursos previstos para as unidades do IFRS entre as áreas de gestão 

estabelecidas no PDI 2014-2018. 

Figura 3 - Distribuição dos recursos do Plano de Ação 2019 para os Campi Alvorada e 
Veranópolis 
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Figura 4 - Distribuição dos recursos do Plano de Ação 2019 para os Campi Bento Gonçalves  
e Canoas 
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Figura 5 - Distribuição dos recursos do Plano de Ação 2019 para os Campi Caxias do Sul e 

Erechim 
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Figura 6 - Distribuição dos recursos do Plano de Ação 2019 para os Campi Farroupilha e 
Feliz 
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Figura 7 - Distribuição dos recursos do Plano de Ação 2019 para os Campi Ibirubá e Osório 
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Figura 8 - Distribuição dos recursos do Plano de Ação 2019 para os Campi Porto Alegre e 
Porto Alegre Restinga 
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Figura 9 - Distribuição dos recursos do Plano de Ação 2019 para os Campi Rio Grande e 
Rolante 
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Figura 10 -Distribuição dos recursos do Plano de Ação  2019 para os Campi Sertão, Vacaria 
e Viamão 
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Figura 11 - Distribuição dos recursos do Plano de Ação 2019 para Reitoria 
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Figura 12 - Distribuição dos valores médios dos recursos previstos no Plano de Ação 2019 
do IFRS. 
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É possível observar que tanto a área da Pesquisa e Inovação como de Extensão no IFRS 

têm uma destinação de 4% dos recursos. O percentual médio destinado ao Ensino é de 8%. A 

área de gestão que utiliza mais recursos deste planejamento é a administração, com 
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valor médio de 77%. Por outro lado, o Desenvolvimento Institucional teve como alocação de 

recursos, 7% em média, estando incluídos os valores destinados  ao investimento. A distribuição 

pode apresentar algumas  distorções em função dos  critérios que  campus empregou na 

classificação dos investimentos. 

 
Já os percentuais referentes  às bolsas e aos auxílios, definidos nas Resoluções Consup 

nº 022 de 03/03/2015, 018 de 03/03/2015, 021 de 03/03/2015,  095 de 12/12/2017,  032 de 

28/04/2015 e 113 de 12/12/2017, 13 campi destinaram integralmente o percentual definido, 

porém os demais chegaram próximos, conforme quadro 26. 

 
Com relação ao cumprimento da Resolução Consup nº 114/2014, que define a 

destinação de 5% do orçamento para capacitação dos servidores, 03 campi e a reitoria 

obtiveram êxito. Quanto aos campi que  apresentaram dificuldades  no atendimento,  foi 

solicitado, através do Departamento de Planejamento Estratégico, que os mesmos relatassem 

as razões que impediram o atendimento da referida Resolução, (em anexo). 

 
 

O valor total destinado para o atendimento das resoluções, acima mencionadas, foi de 

9,22% do valor da matriz orçamentária, não considerando os recursos próprios. 
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ANEXOS 

 

 
Quadro 26 -Controle dos percentuais definidos pelas Resoluções do Consup 

 

 Matriz* PIBEN 1,50% PROBICT 1,50% AIPCT 1% PIBEX 1,50% PAIEX 1% Capacitação 5% 

Campus Alvorada 1.218.352,00 18.275,28 1,50% 18.275,28 1,50% 12.183,52 1,00% 18.275,28 1,50% 12.183,52 1,00% 25.000,00 2,05% 

Campus Avançado Veranópolis 574.959,00 8.624,40 1,50% 8.624,40 1,50% 5.749,60 1,00% 8.624,40 1,50% 5.749,60 1,00% 25.000,00 4,35% 

Campus Bento Gonçalves 4.553.370,00 68.000,00 1,49% 61.000,00 1,34% 28.800,00 0,63% 54.000,00 1,19% 28.800,00 0,63% 108.000,00 2,37% 

Campus Canoas 2.193.967,00 49.171,24 2,24% 33.171,24 1,51% 22.114,16 1,01% 33.171,24 1,51% 22.114,16 1,01% 54.000,00 2,46% 

Campus Caxias Do Sul 3.598.368,00 53.000,00 1,47% 53.000,00 1,47% 35.000,00 0,97% 53.000,00 1,47% 35.000,00 0,97% 176.000,00 4,89% 

Campus Erechim 2.365.379,00 80.000,00 3,38% 53.000,00 2,24% 48.000,00 2,03% 44.500,00 1,88% 38.400,00 1,62% 64.000,00 2,71% 

Campus Farroupilha 1.990.865,00 30.000,00 1,51% 30.000,00 1,51% 20.000,00 1,00% 30.000,00 1,51% 20.000,00 1,00% 85.500,00 4,29% 

Campus Feliz 1.746.660,00 26.199,00 1,50% 26.199,00 1,50% 17.466,60 1,00% 26.199,00 1,50% 17.466,60 1,00% 87.333,00 5,00% 

Campus Ibirubá 2.801.830,00 42.027,00 1,50% 42.027,00 1,50% 28.018,00 1,00% 42.027,00 1,50% 28.018,00 1,00% 58.570,00 2,09% 

Campus Osorio 1.755.401,00 36.915,00 2,10% 36.915,00 2,10% 17.945,00 1,02% 36.915,00 2,10% 17.945,00 1,02% 59.720,00 3,40% 

Campus Porto Alegre 3.345.204,00 50.141,00 1,50% 50.141,00 1,50% 33.428,00 1,00% 50.141,00 1,50% 33.428,00 1,00% 120.358,00 3,60% 

Campus Porto Alegre Restinga 1.957.977,00 30.000,00 1,53% 30.000,00 1,53% 20.000,00 1,02% 30.000,00 1,53% 20.000,00 1,02% 40.500,00 2,07% 

Campus Rio Grande 4.429.668,00 67.000,00 1,51% 67.000,00 1,51% 45.000,00 1,02% 67.000,00 1,51% 45.000,00 1,02% 65.000,00 1,47% 

Campus Rolante 1.262.473,00 18.938,10 1,50% 18.938,10 1,50% 12.624,73 1,00% 18.938,10 1,50% 12.624,73 1,00% 50.196,00 3,98% 

Campus Sertão 5.517.312,00 53.123,00 0,96% 79.684,00 1,44% 53.123,00 0,96% 79.684,00 1,44% 53.123,00 0,96% 205.000,00 3,72% 

Campus Vacaria 1.288.050,00 19.272,00 1,50% 19.272,00 1,50% 12.849,00 1,00% 19.272,00 1,50% 12.849,00 1,00% 64.500,00 5,01% 

Campus Viamão 1.193.757,00 17.000,00 1,42% 17.000,00 1,42% 11.900,00 1,00% 17.000,00 1,42% 11.900,00 1,00% 60.600,00 5,08% 

Reitoria 6.638.914,00           338.500,00 5,10% 

* Sem Recursos Próprios 
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JUSTIFICATIVAS 

 
Quadro 27 - Justificativa do não cumprimento da Resolução Consup nº 114/2014 
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a
 

 “Atendendo à solicitação do Parecer nº 36/2018/CDIIS da PRODI, 
esclarecemos que o Campus Alvorada não conseguiu cumprir o 
percentual de 5% do seu orçamento para capacitação dos servidores 
devido à redução de orçamento e à necessidade de atender às 
demandas de subsistência da unidade, além de ter dado preferência à 
garantia de reservas de valores destinadas aos discentes.” 

  
C
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V
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s
 

 

“A questão é que esse valor de aproximadamente 25 mil reais era 5%  do 
valor que tínhamos como referência para o PA antes da definição final do 
orçamento 2019. Em discussão sobre como alocar o valor extra, de mais 
ou menos 87 mil reais, a direção nos informou que a Rubrica desse valor 
não era compatível com a Rubrica referente  às ações de qualificação, 
pois seria colocada numa ação geral e depois poderíamos realocar nas 
ações que queríamos. Dessa forma, decidimos manter o valor como 
estava anteriormente, somente reajustando  os valores referentes à 
pesquisa, extensão e ensino.” 
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“O não atendimento aos percentuais mencionados é uma consequência da 
atual situação financeira que nos encontramos. 
De 2016 até o ano atual houve uma redução de aproximadamente R$ 
1.500.000,00 no orçamento do  campus sendo necessárias adequações e 
ajustes, afetando diretamente todas as esferas (pesquisa, ens ino, 
extensão, capacitação, etc.).” 

   

C
a
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s

 

 

“O Campus Canoas, em seu Plano de Ação 2019, não alcançou 5% da 
matriz orçamentária para a promoção do Programa de Capacitações dos 
Servidores do IFRS. Isto se deve principalmente à dificuldade  de 
alocação orçamentária aos custos de serviços continuados do Campus, 
em que só o serviço de segurança compromete 1/4 do orçamento total 
do Campus. Tal situação é enfrentada principalmente pelos campi 
localizados na região metropolitana de Porto Alegre. 

 

Mesmo entendendo que a capacitação deve ser um processo contínuo, 
foi observada que  a diminuição da demanda de capacitação dos 
servidores do Campus Canoas nos anos anteriores não justificaria a 
reserva de tal valor em detrimento à outras ações apresentadas em 
assembleias realizadas junto à comunidade. 

 
Mesmo assim, durante a vigência do exercício de 2019, caso sejam 
demandados recursos de capacitação além dos definidos no Plano de 
Ação, a direção poderá solicitar a conversão da rubrica, utilizando para 
isso recursos de ações que  talvez não  venham a se concretizar 
conforme planejadas.” 
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“O valor aprovado para capacitação foi de R$ 176.000,00 o que equivale 
a 4,89% do orçamento previsto (R$ 3.598.368,00). Consideramos um 
arredondamento.” 

   

E
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“Conforme definido pela Comissão do Plano de Ação, o Campus Erechim 
aloca os recursos conforme a disponibilidade de recursos e assim não 
conseguimos atender a plena demanda  de percentual definido como ideal 
pela instituição. 

 
Entendemos a cobrança pelos percentuais e a relevância da aplicação dos 
mesmos, todavia a situação do campus Erechim é complexa. Possuímos 
5 áreas/eixos, das quais 3 demandam muito material de consumo, 
requerendo grande destino de recursos orçamentários, além da 
manutenção devida a todas as  máquinas e equipamentos  de todos os 
laboratórios. Com o passar do tempo, essa manutenção torna-se cada 
vez mais dispendiosa, pela idade dos  equipamentos.  Cabe ressaltar 
ainda que não dispomos de nenhum recurso de  investimento no campus, 
o que esbarra no crescimento educacional. 

 
Dessa forma, com a atual destinação orçamentária, a tentativa de cumprir 
o percentual mínimo regulamentado, acabaria por  afetar  a realização de 
atividades prioritárias de ensino, pesquisa e extensão.” 
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“(...) Para o Plano de Ação para o ano de 2019 do Campus Farroupilha 

não foi atendido ao disposto na Resolução nº 114,  de 16 de dezembro 

de 2014 e que a destinação de o percentual menor do que os 5% do 

orçamento para Capacitação se justifica em virtude de alterações no 

valor total do orçamento após a elaboração do referido plano, sendo que, 

tal alteração foi lançada diretamente pela PROAD em virtude do prazo 

exíguo, o que não permitiu ao campus os ajustes necessários.” 

Memorando 44/2018 Gabinete/Farroupilha 
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“Em razão do decréscimo da matriz orçamentária a partir do ano de 
2016, o Campus Ibirubá não conseguiu mais deixar reservado 5% do 
orçamento para capacitação. Essa decisão foi/é tomada em conjunto 
com o grupo de direção e COA. Além disso, no decorrer dos anos, 
percebeu-se que o orçamento reservado não era executado na sua 
totalidade. Mesmo deixando um valor aproximado de 3% da matriz, não 
há demanda para execução da sua totalidade no corrente ano." 
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(... )” Neste momento o presidente Claudino pede a palavra e propõe  um 
remanejamento dos valores, reduzindo os valores de capacitação e bolsas 
de qualificação e que os mesmos sejam destinados às bolsas de ensino, 
pesquisa e extensão. Salientou que historicamente não tem sido utilizado 
o valor total orçado para estas ações e há uma crescente demanda de 
bolsistas discente, implicando em um melhor aproveitamento destes 
recursos e oportunizando aos alunos o desenvolvimento de práticas que 
apoiam o seu processo de aprendizagem. Informou que as bolsas de 
qualificação, dos servidores que já estão contemplados, serão mantidas. 
Contudo  não  haverá previsão de novas bolsas de qualificação para 2019. 
A proposta foi debatida no conselho e aceita de forma consensual...” 
Texto retirado da ata nº 07/2018 Concampo 
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“1) não existência de previsão orçamentária que possa contemplar esse 
percentual, especificamente; 
2) o fato de nos anos anteriores não se ter utilizado os 5%; 
3) havendo a necessidade do uso e a possibilidade de obter esses 
recursos com outro Campus ou com a Reitoria, o Campus poderá buscar 
esses valores.” 
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“Venho por meio deste informar que o Campus Restinga não conseguiu 
garantir o percentual de 5% do seu orçamento para capacitação dos 
servidores devido a garantir orçamento para despesas dos contratos já 
existentes que precisamos manter para o próximo ano.” 

   

R
io

 G
ra

n
d

e
  

“Conforme solicitado, justificamos a não  destinação do percentual definido 

na Resolução Consup nº114/2014, referente à capacitação, em função do 

orçamento reduzido para atendimento das  inúmeras demandas para 

manutenção das atividades do Campus Rio Grande.” 
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“ (...) Quanto ao percentual mínimo para capacitação esta comissão 

entendeu que, o orçamento mínimo previsto já no orçamento de 2018 vem 

atendendo todas as demandas  solicitadas inclusive sendo oferecidas 

novas bolsas e autorizadas novas capacitações  para utilização na sua 

totalidade e devido à necessidade de melhorarmos a infraestrutura do 

Campus para o bom atendimento da comunidade acadêmica optamos por 

este valor ser um aditivo para a construção de uma quadra poliesportiva, 

assim atendendo uma necessidade básica de todos os cursos que tenham 

em seu PPC a disciplina de Educação Física e ainda a mesma poderá 

também ser utilizada como um ambiente de socialização e convivência 

para alunos e servidores.” 
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“O valor de 5% destinado a capacitação baseados no recurso financeiro 

para 2019 não foram usados na íntegra em razão de não termos no 

momento servidores que tenham bolsas de estudo a serem utilizados todo 

o valor. Por outro lado, houve a destinação deste  recurso porém,  os 

servidores que haviam feito o processo de seleção para mestrado ou 

doutorado acabaram por não conseguir a vaga nestes programas de pós-

graduação, o que justifica tal diferença. 

Também, os recursos são bastante parcos para toda a manutenção da 

estrutura que a Instituição possui, assim, a diferença até atingir-se os  5% 

são bastante importantes para a gestão da Instituição. 

Diante da experiência em 2018 e anos anteriores em que tivemos todas as 

atividades de capacitação dos servidores custeadas pelo IFRS, 

informamos que estes recursos não  são totalmente  utilizados pelo 

Campus ao passo que nos faltam recursos destinados a outras áreas, tais 

como investimento e custeio.” 

 


