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RESOLUÇÃO Nº 49, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
 
Aprova o Plano de Ação para o ano de 2019 do 
Campus Porto Alegre do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul. 

 

A Presidente Substituta do Conselho do Campus Porto Alegre do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, por deliberação do pleno na sessão ordinária do 
dia 18 de outubro de 2018, continuação da reunião interrompida em 15 de outubro de 2018, 
e nos termos regimentais, RESOLVE: 

 

Art. 1º APROVAR o Plano de Ação 2019 do Campus Porto Alegre, para 
posterior envio à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI) do IFRS, conforme 
consta no Anexo I, com possibilidades de posteriores ajustes.  

 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
 
 
 

Márcia Amaral Corrêa de Moraes 
Presidente Substituta do Concamp  

Campus Porto Alegre do IFRS 
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ANEXO I 
 

Ações a serem realizadas com recursos orçamentários em 2019 
 

Áreas / Objetivos / Ações Valores Orçados 

Ensino   104.521,00  

 Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS   3.342,00  

 Assuntos Estudantis e Projetos Especiais   3.342,00  
 Executar o plano de Assistência Estudantil - IFRS Campus Porto 

Alegre - EAD   3.342,00  

Implementar os serviços de atendimento educacional especializado - 

 Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS   -   

 Articulação Pedagógica   -   

 Adquirir Material Impresso - Processo Seletivo   -   
 Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 

modalidades da EPT   101.179,00  

 Aperfeiçoar a gestão do Ensino no âmbito do IFRS   -   

 Articulação Pedagógica   -   
 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.    -   

 Pesquisa   83.630,00  
 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   -   

 Pós-graduação   -   
 Fomentar a missão de pesquisa e cooperação internacional à 

instituição conveniada   -   
 Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos 

grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores definidos 
pela CAPES   -   

 Pesquisa   -   
 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   -   
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 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 câmpus, associada à demanda e pertinência regional   50.178,00  

 Pesquisa   50.178,00  

 Implementar melhorias na gestão da Incubadora Tecno-social   -   
 Implementar Bolsas de pesquisa (fomento interno) BICET, BICTES e 

AIPCT   50.178,00  
 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   -   

 Pós-graduação   -   
 Fomentar a abertura de novos cursos de pós-graduação – 

(CONDICIONADA A VIABILIDADE DE RECURSOS DE INFRA E PESSOAL)   -   
 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  

 Pesquisa   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  

 Extensão   83.630,00  

 Promover a internacionalização do IFRS   -   

 Relações Internacionais   -   
 Fomentar a Missão Estudantil de Cooperação Internacional à 

Instituição Conveniada (através de edital)   -   

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

 Extensão   83.630,00  
 Apoiar e aumentar o número de ações de extensão cadastradas nos 

editais internos   -   
 Implementar melhorias na infra-estrutura e funcionamento da 

Incubadora Técno-social    -   
 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.   -   

 Extensão   -   
 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  -   
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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.    -   

 Extensão   -   
 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.    -   

 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.   -   

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

 Prover auxílio financeiro para eventos e cursos de extensão (através 
de editais semestrais)   -   

 Intermediar estágios e empregos.   -   

 Extensão   -   
 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.   -   

 Extensão   -   
 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  

 Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS.   1.710.500,00  
 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  

 Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para 
aprovação junto às instâncias superiores.   120.358,00  

 Gestão de Pessoas   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  

 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   -   

 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  

 Licitações e Contratos   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  
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 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  

 Licitações e Contratos   90.665,00  

 Adquirir equipamentos para laboratórios   10.000,00  
 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  

 Desenvolvimento Institucional   -   

 Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS.   -   

 Projetos e Obras   -   

 Implementar rotinas de inspeção de aparelhos audiovisuais   -   
 Qualificar as práticas de comunicação interna visando a melhoria das 

informações   -   
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 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 emails 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.   -   

 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  -   
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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.   -   

 Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do 
Planejamento Estratégico e Planos de Ação.   -   

 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.   -   

 Planejamento Estratégico   -   
 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 2018   -   

 Consolidar a estrutura administrativa do IFRS.   -   

 Procedimentos, Normas e Regulação   -   
 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   -   
 Difundir e ampliar parcerias por meio de convênios entre o campus e 

o mundo do trabalho   -   

 Total Geral   3.371.204,00  
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Anexo II 

 
Ações a serem realizadas com recursos extraorçamentários em 2019 

 

Área / Subárea / Objetivo / Ação 
Valores 
Orçados 

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 Material permanente para os espaços de aprendizagem 
        (EQUIPAMENTOS) 

                
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  

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  
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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 Geral 
             

13.293.000,00  
 

 


