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RESOLUÇÃO Nº 45, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
 
Aprova o Plano de Ação para o ano de 2018 do 
Campus Porto Alegre do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul. 

 

O Presidente 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, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º APROVAR o Plano de Ação 2017 apresentado na 9ª Reunião 

Ordinária do Conselho de Campus, para envio à PRODI, conforme consta no Anexo I, com 

possibilidades de posteriores ajustes.  

  
 

 
 

 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

 
 
 
 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt 
Presidente do Concamp 

IFRS - Campus Porto Alegre 
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ANEXO I 
 

Ações a serem realizadas com recursos orçamentários em  2018 
  

Áreas/Objetivos/Ações  
 Valores 
Orçados  

 Ensino  
                     

213.460,00  

 Ensino Superior  
                       

28.000,00  

 Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 
modalidades da EPT - Superior   

 Elaborar e implementar o plano de manutenção preventiva e conserto 
dos equipamentos de laboratório   

                       
28.000,00  

 Ensino Técnico e Educação Profissional  
                     

110.182,00  

 Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e 
modalidades da EPT - Ensino Técnico e Educação Profissional   

 Conceder Bolsas PIBEN (LAD/Monitoria/Projetos de Ensino/ Inclusão) 
- deve ficar com o valor total de 1,5% do orçamento (observação do Fabio)  

                       
54.982,00  

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

                       
10.000,00  

 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  

                                       
-   

 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 Material de Consumo para aulas práticas 
(BIB/QUI/BIO/PAN/MAM/SEG) - suprimento de fundos e aquisição por 
licitações  

                       
24.200,00  

 Adquirir Licença para software para Curso Técnico de Contabilidade  
                          

5.000,00  

 Adquirir Licença para software para Curso SPG - Jogos de Empresas  
                       

16.000,00  

 Articulação Pedagógica 
                                       

-   

 Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS   

 Adquirir Material Impresso - Processo Seletivo  
                                       

-   

 Assuntos Estudantis e Projetos Especiais  
                       

75.278,00  

 Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS   
 Realizar intervenções interdisciplinares com vistas a ampliar as 

condições de permanência e diplomação dos estudantes  
                                     

-   

 Executar o plano de Assistência Estudantil - IFRS Campus Porto 
Alegre  

                       
75.278,00  
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 Desenvolvimento Institucional  
                       

21.000,00  

 Planejamento Estratégico  
                                       

-   
 Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos planos 

institucionais.   
 Promover a articulação das Diretorias sistêmicas visando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  
                                       

-   
 Implementar pesquisa de qualidade com freqüência 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  
                                       

-   
 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  
                                       

-   

 Acompanhar a execução do Plano de Ação 2018  
                                       

-   

 Procedimentos, Normas e Regulação  
                       

18.000,00  

 Consolidar a estrutura administrativa do IFRS.   
 Adquirir impressora/leitor de Código de Barras para impressão de 

etiquetas patrimoniais e para a Biblioteca  
                          

3.000,00  

 Adquirir equipamentos de Tecnologia da Informação  
                       

15.000,00  

 Projetos e Obras  
                          

3.000,00  

 Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS.   
                                                                                                                                                                                             

-    
       

-   

 Adquirir Solução de Backup e Armazenamento Digital  
                                       

-   

 Melhorar a infraestrutura de Wifi do Câmpus  
                                       

-   

 Reparar e ampliar a infraestrutura de Telefonia do Campus  
                                       

-   
 Adquirir equipamentos e computadores para área administrativa e de 

ensino  
                                       

-   

 Adquirir Material de Consumo de Informática  
             

3.000,00  
 Melhorar configuração para equipamentos de Laboratórios de 

Informática e Administrativos existentes  
                                       

-   
 Adquirir equipamentos e computadores para novos Laboratórios de 

Informática  
       

-   
 Executar reparos da fachada interna da Torre Norte (reparação e 

correção de infiltrações)  
                                       

-   
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 Realizar projeto e execução  - Adequações das salas DGP e DAP  
                 

-   
 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 projeto e execução - Laboratórios de Meio Ambiente e 
Gestão  

                                       
-   

 Tecnologia da Informação e Comunicação  
                                       

-   

 Implantar um Sistema Integrado de Gestão (ERP).   

 Implementar rotinas de inspeção de aparelhos audiovisuais  
                                       

-   

 Gestão do Conhecimento  
                                       

-   

 Elaborar um repositório de informações estratégicas para o IFRS.   
 Qualificar as práticas de comunicação interna visando a melhoria das 

informações  
                                       

-   
 Confeccionar material de orientação para uso dos recursos de 

informática do Campus para Alunos Ingressantes   
                                       

-   
 Efetuar mapeamento de processos da DTI e sistematizar o 

atendimento aos usuários do Campus  
                                       

-   
 Implantar processos de Gestão de Conhecimento na DTI como piloto 

para o Campus  
                                       

-   

 Desenvolver Intranet Administrativa para o Campus  
                                       

-   

 Adquirir material de treinamento para servidores da DTI  
                         

-   
 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.  

                                       
-   

 Pesquisa  
                       

91.638,00  

 Pesquisa  
                       

91.638,00  
 Disponibilizar Auxílios financeiros para participação em eventos 

técnico-científicos  
                       

36.655,00  
 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"  

                                       
-   

 Implementar melhorias na gestão da Incubadora Tecno-social  
                                       

-   
 Implementar Bolsas de pesquisa (fomento interno) BICET, BICTES e 

AIPCT  
       

54.983,00  

 Pós-graduação  
                                       

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

(CONDICIONADA A VIABILIDADE DE RECURSOS DE INFRA E PESSOAL)  
                                       

-   
 Missão de pesquisa e cooperação internacional no exterior à 

instituição conveniada  
                                       

-   
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 Extensão  
                       

91.637,00  

 Extensão  
                       

91.637,00  
 Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, privadas e demais órgãos da 

sociedade civil.  
 Apoiar atividades relacionadas à implementação de Centro Cultural - 

acessórios/mobiliários (cubos, painéis, etc.)  
                                       

-   

 Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional.   
 Executar o Programa de Apoio Institucional à Extensão - PAIEX/2017 - 

custeio e capital (1% do orçamento)   
                       

36.655,00  

 Intermediar estágios e empregos.   

 Capacitação dos servidores da DEXT  
                                       

-   
 Ampliar as parcerias entre o IFRS com instituições públicas, privadas 

e demais órgãos da sociedade civil.  
                                       

-   

 Promover a integração entre a instituição e a sociedade.   

 Promover a internacionalização do IFRS  
                                       

-   
 Missão Estudantil de Cooperação Internacional à Instituição 

Conveniada (através de edital)  
                                       

-   

 Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional.  
                                       

-   
 Implementar melhorias na infra-estrutura e funcionamento da 

Incubadora Técno-social   
                                       

-   
 Promover Visitas Gerenciais de Prospecção de Oportunidades de 

Estágio (combustível, material de divulgação, etc.)  
                                       

-   
 Executar o Programa Institucional de Bolsas de Extensão - 

PIBEX/2017 - bolsas para estudantes (1,5% do orçamento)  
                     

54.982,00  
 Apoiar e aumentar o número de ações de extensão cadastradas nos 

editais internos  
                                       

-   
 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) 

                                       
-   

 Intermediar estágios e empregos.  
                                       

-   
 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, 

                                       
-   
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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.  

                
-   

 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 semana acadêmicas.  
                                       

-   

 Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade.   
 Promover a Feira de Oportunidades e Talentos IFRS POA (aquisição 

de material de consumo)  
                                      

-   

 Promover a integração entre a instituição e a sociedade.  
                                       

-   

 Administração   
                 

3.381.830,00  

 Gestão de Pessoas  
                     

192.965,00  
 Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para aprovação junto às 

instâncias superiores.  
 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.  

                       
75.965,00  

 Executar as Ações de Capacitação e Qualificação para os servidores 
do Campus  

                       
34.000,00  

 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  

                          
-   
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 Gerenciar os serviços de terceiros Pessoa Física: estagiários e 
eventuais contratações de pessoa física, bem como diárias a colaboradores 
eventuais (projetos)  

                       
83.000,00  

 Administrativa  
                 

1.333.865,00  

 Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS.   
 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - 

Imunização/Dedetização/Desinsetização  
                                       

-   
 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - 

Manutenção dos Elevadores  
                       

76.000,00  
 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de Chaveiros  
                                       

-   
 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de Manutenção Predial  
                     

110.000,00  
 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de Manutenção de Central Telefônica  
                                       

-   
 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de Água  
                     

331.065,00  
 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de Energia  
                     

592.000,00  
 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 

de Telefonia  
                       

53.000,00  

 Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 
almoxarifado - Água Mineral  

                       
28.800,00  

 Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 
almoxarifado - Material de Limpeza  

                       
10.000,00  

 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre – 
Impressoras locadas  

                       
59.000,00  

 Aquisição de material para consertos diversos do campus (móveis e 
dos prédios)  

                
34.000,00  

 Adquirir material de consumo para a manutenção do estoque do 
almoxarifado - (Papel toalha e Papel Higiênico)  

                          
8.000,00  

 Fortalecer a governança, visando a melhor organização e funcionamento 
administrativo do IFRS.   

 Custear a participação dos servidores do Campus em atividades que 
exijam viagens  

                       
32.000,00  

 Manutenção corretiva de bombas de água  
                                       

-   

 Orçamento e Finanças  
                 

1.855.000,00  
                                                                                                                                                                                             

-    
                                       

-   

 Manter os contratos continuados do Campus Porto Alegre - Segurança  
                     

886.000,00  

 Manter os contratos continuados do Campus Porto Alegre - Limpeza  
                     

819.000,00  
 Adquirir equipamentos de proteção individual e equipamentos contra 

incêndios  
                                       

-   
 Adquirir serviços de segurança do trabalho, monitoramento e 

avaliação ambiental (AVALIAÇÃO ERGONÔMICA)  
                                       

-   
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 Adquirir serviços de treinamento de brigada de incêndio  
                                       

-   

 Adquirir serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
oficiais  

                       
18.000,00  

 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviço de 
Postagem  

                          
5.600,00  

 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Publicação 
Legal  

                          
8.000,00  

 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 
de Seguros para Estudantes  

          
30.000,00  

 Adquirir materiais para confecção de crachás e selos de identificação 
para automóveis  

                          
5.600,00  

 Adquirir serviços para manutenção de máquinas e equipamentos 
relacionados à segurança do trabalho (recarga de extintores e testes de 
mangueiras)  

                                       
-   

 Adquirir material de expediente para a manutenção do estoque do 
almoxarifado - Materiais Diversos (Material de Expediente)  

                       
18.000,00  

 Adquirir certificados digitais (TOKENS) para as funções que exigem a 
certificação.  

                          
1.200,00  

 Manter os contratos de Serviços do Campus Porto Alegre - Serviços 
de Internet - Rede METROPOA/RNP  

                       
47.600,00  

 Viabilizar o transporte dos Servidores e as Visitas Técnias com 
transporte próprio  

                       
13.000,00  

 Custear o pagamento das Taxas do Campus (Taxa decoleta de lixo, 
CIEE e outras)  

                          
3.000,00  

 Total Geral  
             

3.799.565,00  
 
 

Ações que podem ser realizadas com recursos extraorçamentários 2018 
 
 

Áreas  Valores 

Ensino 
                

1.068.000,00  

Ensino Técnico e Educação Profissional 
                

1.068.000,00  

Adquirir Material Bibliográfico 
         

50.000,00  

Adquirir Material permanente para os espaços de aprendizagem 
(projetores) 

                      
18.000,00  

Adquirir Material permanente para os espaços de aprendizagem 
(mobiliário/ quadros brancos, etc.) 

                   
500.000,00  

Adquirir Material permanente para os espaços de aprendizagem 
        (EQUIPAMENTOS) 

                   
500.000,00  

Desenvolvimento Institucional 
                

2.035.000,00  

Planejamento Estratégico 
                        

5.000,00  
Promover a atualização do Plano de Logística Sustentável e ações de 

sustentabilidade em geral, bem como, atividades relacionadas a CPGR. 
                        

5.000,00  
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Projetos e Obras 
                

2.030.000,00  
Adquirir ferramentas para qualificar os serviços da Coordenação de 

Suporte Técnico e Coordenação de Infra-estrutura 
                      

20.000,00  

Implantação do PPCI 
                

1.000.000,00  
Realizar estudo de distribuição de carga nas unidades de potência de 

energia elétrica 
                

1.000.000,00  

Melhorar configuração para equipamentos e Servidores de Rede 
existentes 

                      
10.000,00  

Pesquisa 
                      

10.000,00  

Pesquisa 
                      

10.000,00  
Disponibilizar Auxílio financeiro para a 18ª Mostra de Pesquisa, Ensino e 

Extensão 
                      

10.000,00  

Extensão 
                   

100.000,00  

Extensão 
                   

100.000,00  
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.) 

                      
15.000,00  

Apoio às atividade de Programas Permanentes de Extensão (Projeto 
Prelúdio) - manutenção de piano >>> MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS 
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

                      
15.000,00  

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

                      
10.000,00  

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) 

                      
20.000,00  

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

40.000,00  

Administração  
                      

80.000,00  

Orçamento e Finanças 
                      

80.000,00  

Adquirir condicionadores de ar. 
                      

80.000,00  

Total Geral 
           

3.293.000,00  
 

 


