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APRESENTAÇÃO

O Plano Anual de Trabalho 2013 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Roraima - IFRR foi construído de forma democrática, sob a coordenação da Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional – PRODIN, a partir de reuniões realizadas em todos os Câmpus e
Reitoria. As ações planejadas tiveram por marco regulatório: Plano Plurianual 2012-2015, Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI 2009-2013, além do Acordo de Metas CONIF-SETEC/MEC,
que serviram de referência para o estabelecimento das diretrizes, metas físicas e financeiras em cada
uma das dimensões do funcionamento da Educação Profissional e Tecnológica nos Câmpus Boa
Vista, Novo Paraíso, Amajari e Reitoria.
As diretrizes para a administração, atividades estudantis, ensino, extensão, gestão de
pessoas, pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, planejamento e desenvolvimento
institucional foram definidas a partir de dois grandes eixos presentes no Plano Plurianual e proposta
de Lei Orçamentária Anual: I – 2031 - Educação Profissional e Tecnológica com os subprogramas
finalísticos de apoio ao desenvolvimento do Ensino Técnico, Tecnológico e a Distância; Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação; Extensão e Atividades Estudantis. No eixo II, encontra-se a atividade
meio de Gestão e Manutenção do IFRR com os subprogramas: Gestão de pessoas; gestão
administrativa e patrimonial; gestão orçamentária e financeira; gestão de infraestrutura; gestão de
Tecnologia da informação; Planejamento e Desenvolvimento, gabinete, auditoria e assessorias:
Relações Internacionais, Educação do Campo, Educação Inclusiva e Ouvidoria.
O Planejamento do IFRR foi definido de acordo com o calendário de atividades a seguir:
• 15/10/2012 - Reunião com o Colégio de Dirigentes
• 22 a 26/10/2012 - Reuniões Setoriais: Pró-Reitorias, Assessorias, Gabinete e Sistêmicas
• 29/10/2012 – Reuniões Setoriais – Campus Zona Oeste
• 30/10/2012 - Reuniões Setoriais – Campus Novo Paraíso
• 31/10/2012 – Reuniões Setoriais – Campus Amajari
• 06/11/2012 – Reuniões Setoriais – Campus Boa Vista
• 19 a 23/11/2012 – Preenchimento e encaminhamento à PRODIN
• 26 a 30/11/2012 - Consolidação dos arquivos
• 14/12/2012 – Encaminhamento do PAT 2013 ao Colégio de Dirigentes

Este documento, portanto, está assim estruturado: introdução, na qual são descritos de
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maneira sumária os referenciais estratégicos adotados como norteador geral; Diretrizes 2013 por
dimensão estratégica em que são apresentadas as prioridades em cada área de atuação das PróReitorias e diretorias sistêmicas; metas físicas e financeiras, ações e indicadores de avaliação;
recursos orçamentários nos quais se apresenta o quadro demonstrativo do orçamento aprovado para
o funcionamento do IFRR em 2013 e considerações finais.
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INTRODUÇÃO
Na construção do Plano Anual de Trabalho – PAT 2013, O Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR adotou como referenciais estratégicos o Plano Plurianual PPA 2012-2015, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2009-2013, além do Acordo de
Metas SETEC/MEC para os Institutos Federais. As Pró-reitorias, juntamente com as Diretorias
Sistêmicas e Câmpus, definiram as diretrizes, metas e ações de cada dimensão do funcionamento
sistêmico do IFRR, consideradas essenciais na construção participativa do planejamento. Nos
próximos tópicos elencaremos, sucintamente, alguns aspectos dessas matrizes gerais utilizadas
como base para o planejamento do exercício de 2013.
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1 MARCO REGULATÓRIO
1.1 Plano Plurianual
O Plano Plurianual da União, intituído pela Lei nº 12.593 de 18 de janeiro de 2012, contituise como um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas
com o propósito de viabilidar a implementação e gestão das políticas públicas, orientar a definição
de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.
Após a definição do plano de governo, anualmente, aprova-se a Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO que estabelece as metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento;
orienta-se a elaboração do orçamento; apresentam-se as alterações na legislação tributária; e a
política de aplicação das agências financeiras de fomento.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR, Instituição de
Educação Profissional e Tecnológica, recebe parte de seu orçamento por meio da Matriz
Orçamentária elaborada pelo Fórum de Diretores de Administração e Planejamento - FORPLAN e
aprovada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Tecnológica –
CONIF.
Os Programas e ações são instrumentos de organização da ação governamental que
articulam um conjunto de iniciativas públicas e privadas – projetos, atividades, financiamentos,
incentivos fiscais, normas etc. - e que visam à solução de um problema ou ao atendimento de
demanda da sociedade, sendo mensurado por indicadores, metas regionalizadas e custos
estabelecidos no PPA.
Cada programa identifica as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de
projetos, atividades e operações especiais. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Roraima os programas e ações de governo estão relacionados a seguir:

1.1.1 Programas
0089 – Previdência de inativos e pensionistas da União
2030 – Educação Básica
2031 – Educação Profissional e Tecnológica
2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
1.1.2 Ações
00M0 – Contribuição à entidades nacionais representativas de educação e ensino
0181 – Pagamento de aposentadorias e pensões – servidores civis
09HB – Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de
9

previdência dos servidores públicos federais
20RG – Expansão e reestruturação de instituições federais de educação profissional e
tecnológica
20RJ – Apoio à capacitação e formação inicial e continuada de professores, profissionais,
funcionários e gestores para a educação básica
20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
20TP – Pagamento de pessoal ativo da União
2994 – Assistência ao educando da Educação Profissional e Tecnológica
4572 – Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e
requalificação
6358 – Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica
6380 – Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

1.2 Plano de Desenvolvimento Institucional
Juntamente com o PPA, o atual Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRR é o
documento de Planejamento, de longo prazo, que vigorará até 2013. Urge, no entanto, a necessidade
de atualização uma vez que o IFRR entra, a partir de 2013, numa nova fase de expansão e
reestruturação tendo à frente os desafios de uma nova gestão. No entanto, o documento continua
servindo como instrumento de planejamento e gestão, especialmente quanto à constituição do perfil
institucional para o ano vindouro, quando se projetará sua ação estratégica para o quadriênio 20142017.
Neste sentido, destaca-se a função social da Instituição, a oferta educacional e ampliação e
desenvolvimento da Pesquisa e Extensão em sintonia com os arranjos produtivos locais presentes
no Estado de Roraima, concomitantemente, com a valorização dos servidores, um dos principais
eixos para a articulação das ações do IFRR.
1.2.1 Perfil Institucional
1.2.1.1 Missão
Desenvolver, de forma articulada, os processos de educação, pesquisa aplicada, inovação
tecnológica e extensão, valorizando o ser humano, considerando a territorialidade e contribuindo
para o desenvolvimento sustentável do País.
1.2.1.2 Visão de Futuro
Permanecer em constante evolução enquanto instituição de formação profissional e
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referência para as áreas de educação, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, oferecendo
serviços com qualidade, a partir de uma gestão moderna, participativa e dinâmica, sintonizada com
o mundo do trabalho, com os arranjos produtivos, sociais, culturais locais e as políticas ambientais,
valorizando o ser humano em todas as suas potencialidades e considerando as diversidades.
1.2.1.3 Princípios Norteadores e Valores
Por meio de sua proposta pedagógica, o IFRR tem como orientação geral para a concepção,
construção e execução de planos de curso e propostas curriculares, os seguintes princípios e valores:
a) Os constitucionais e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96:
• Igualdade de condições de acesso e permanência na escola;
• Liberdade de aprender e ensinar;
• Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
• Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
• Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino
• Gratuidade do ensino público
• Valorização do profissional
• Gestão democrática
• Valorização do profissional
• Valorização da atividade extra-escolar;
• Garantia do padrão de qualidade
• Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
b) Princípios axiomáticos do currículo:
• Política da igualdade;
• Estética da sensibilidade, e
• Ética da identidade
c) Os pedagógicos, voltados para uma prática que contemple:
• A diversidade;
• A autonomia;
• A contextualização;
• A flexibilidade;
• A interdisciplinaridade, e
• A inclusão social.

11

1.3 Acordo de Metas SETEC/MEC
Este documento norteia as diretrizes, metas e ações que compõem este Plano Anual de
Trabalho quanto aos objetivos e indicadores consolidados junto à SETEC/MEC pelo Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional – CONIF.

2 DIRETRIZES PARA 2013 POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA DE FUNCIONAMENTO
DO IFRR
2.1 Dimensão Humana
• Formar recursos humanos em pesquisa e inovação em nível de iniciação científica e
tecnológica;
• Implantar política de formação continuada para servidores;
• Desenvolver programas relacionados à melhoria da qualidade de vida dos servidores;

2.2 Dimensão Pedagógica
• Implementar políticas de consolidação e ampliação de cursos e vagas, promovendo a
integração e a verticalização da educação, otimizando a infraestrutura física, o quadro de pessoal e
os recursos de gestão e garantindo a efetividade das ações realizadas;
• Consolidar a política de extensão do IFRR (Programa de fomento a projetos de extensão,
programa de fomento às atividades científicas, desportivas e artístico-culturais e o programa de
acompanhamento de estágios, egressos e empregos);
• Fortalecer as políticas de pesquisa e inovação tecnológica no IFRR;
• Ampliar e fortalecer a publicação científica no IFRR;
2.3 Dimensão Administrativa
• Aperfeiçoar os métodos da gestão quanto à autonomia e à execução orçamentária e
financeira dos Campi;
• Aperfeiçoar os processos de comunicação internos, com o objetivo de melhorar fluxos
decisórios e a divulgação das ações no âmbito da Instituição, e comunidade externa, bem como,
desenvolver o marketing institucional.
• Melhorar serviços de apoio administrativos e a segurança interna das pessoas e do
patrimônio institucional;
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• Realizar estudos do dimensionamento da força de trabalho da instituição
• Desenvolver ações de planejamento estratégico e orçamento participativo;
• Institucionalizar no IFRR, a definição e cumprimento de metas
3. EIXO I – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
3.1 Programa – Desenvolvimento e Funcionamento da Educação Profissional e Tecnológica
3.1.1 Diretrizes do Ensino
• Fomento às discussões visando à revisão e à regulamentação das ações do ensino.
• Promoção de discussões sobre políticas e modalidades do ensino desenvolvidas no IFRR.
• Garantia de alinhamento intercampi das ações do ensino.
• Promoção de capacitação/formação dos gestores do ensino quanto às questões
pedagógicas, metodológicas e diretrizes do ensino ofertado pelo IFRR.
• Contribuição para a melhoria dos indicadores do ensino, por meio de monitoramento das
ações desenvolvidas nos câmpus do IFRR.
• Fomento à ampliação dos benefícios destinados à assistência estudantil.

3.1.1.1 Indicadores

1. Relação candidato/vaga : Indica o nível de procura da clientela da região pelo ensino do
IFRR.
2. Relação ingresso/aluno (%): Indica a quantidade de ingressantes em relação ao total de
alunos
3. Relação concluintes/aluno (%): Quantifica a taxa de concluintes em relação ao total de
alunos.
4. Índice de Eficiência Acadêmica– Identifica o percentual de concluintes.
5. Índice de Retenção do Fluxo Escolar : Identifica o percentual de retenção dos alunos.

3.1.2 Diretrizes da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
• fortalecimento dos grupos de pesquisa especializados no foco do Câmpus e indução à
formação de novos grupos;
• intensificação e aprimoramento da produção técnico-científica nos Câmpus, de modo a
contribuir para o desenvolvimento local e regional;
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• ampliação da divulgação dos resultados da pesquisa e inovação;
• aperfeiçoamento em procedimentos de execução dos projetos;
• fomento à pesquisa e inovação, por meio da difusão de projetos de pesquisa aplicada e
inovação;
• promoção de programas de inovação tecnológica, de empreendedorismo inovador e de
cooperações em pesquisa e inovação entre o IFRR e outras instituições, e;
• desenvolvimento de atividades de planejamento e coordenação de políticas de pesquisa e
inovação no IFRR;
• ampliação das parcerias com outras Instituições de Ensino para Cursos de capacitação
Stricto Sensu.

3.1.2.1 Indicadores

1. Grau de envolvimento com a pesquisa dos docentes: docentes envolvidos com a
pesquisa/docentes em exercício*100;
2. Grau de envolvimento com pesquisa de estudantes: alunos envolvidos com
pesquisa/alunos matriculados*100;
3. Grau de concluintes de Pós-graduação: Total de alunos concluintes da Pósgraduação/Total de alunos matriculados na Pós-graduação*100

3.1.3 Diretrizes da Extensão
As atividades de Extensão do IFRR têm como diretrizes para 2013:
• Contribuição para o desenvolvimento da sociedade constituindo um vínculo que
estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências para a constante avaliação e vitalização
da pesquisa e do ensino;
• Busca pela interação sistematizada dos Institutos Federais com a comunidade por meio da
participação dos servidores nas ações integradas com as administrações públicas, em suas várias
instâncias, e com as entidades da sociedade civil;
• Integração do ensino e da pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e suas
necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-relacione o saber acadêmico e o saber popular;
• Incentivo da prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência
social, ambiental e política, formando profissionais-cidadãos;
• Participação crítica em projetos que objetivem o desenvolvimento regional sustentável,
14

em todas as suas dimensões.
• Articulação de políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional,
estabelecendo mecanismo de inclusão.

3.1.3.1 Indicadores
1. Atuação profissional de egressos=egressos contratados/alunos em estágio*100;
2. Grau de envolvimento com extensão dos docentes= número de docentes coordenadores
de ações de extensão/ número de docentes em em exercício*100;
3. Grau

de

envolvimento

de

discentes

com

extensão=alunos

envolvidos

com

extensão/alunos matriculados *100
4. Grau de crescimento as ações de extensão = ações ocorridas no exercício anterior/ações
ocorridas no exercício em avaliação*100;
5. Taxa de crescimento das bolsas de extensão para discentes = número de discentes do
exercício anterior/número de discentes do exercício em avaliação *100;
6. Taxa de crescimento do público beneficiado com as ações de extensão = número de
pessoas atendidas no IF COMUNIDADE no exercício anterior/ número de pessoas atendidas no IF
COMUNIDADE no exercício em avaliação*100;
7. Taxa de crescimento dos cursos FIC = número de cursos ofertados no exercício anterior/
número de cursos ofertados no exercício em avaliação*100.
3.1.4 Diretrizes para as Atividades Estudantis
• Desenvolvimento de um conjunto articulado de programas, projetos e serviços destinados
ao corpo discente, estabelecendo ações voltadas para o universo dos alunos do IFRR e para o
conjunto de baixa renda;
• Estimativa para a cobertura total da Assistência Estudantil do IFRR na ordem de R$
3.805.639,00(três milhões; oitocentos e cinco mil e seiscentos e trinta e nove centavos);
• Disponibilização de bolsas institucionais sendo que valor do salário minimo de referência
para elas é de R$ 678,00 (Seiscentos e setenta e oito reais);
• Execução dos recursos diretamente pelos Campi, de acordo com as metas físicas
informadas ao planejamento.

15

4 EIXO II – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO IFRR
4.1 Gestão Institucional do IFRR
4.1.1 Diretrizes da Gestão de Pessoas
• Busca de celeridade nos trâmites processuais diários (Férias Web e Portarias Digitais);
• Informação aos servidores (Boletim Mensal, Cartilhas, Site);
• Definição de políticas e ações de valorização do servidor (Política de Valorização do
Servidor);
• Definição de políticas e ações de capacitação para o servidor (Política de Capacitação e
Plano Anual de Capacitação);
• Implantação de ações de atenção a servidores com expectativa de aposentadoria e/ou
aposentados (Programa de Preparo para Aposentadoria);
• Execução de ações voltadas para atenção à saúde do servidor (Exames Periódicos e
estudos de locais insalubres);
4.1.1.1 Indicadores
1. Índice de afastamento para capacitações: n º afastamentos para capacitação/nº total de
servidores x100
2. Índice de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais: nº de acidentes de trabalho + nº
de doenças ocupacionais/nº total de servidores x100
3. Índice de avaliação de desempenho: nº de avaliações/nº total de servidores x 100
4. Índice de capacitação em educação continuada: nº servidores capacitados/ total de
servidores x100
4.1.2 Diretrizes da Administração
Para o exercício de 2013, a PROAD propõe o desenvolvimento de ações visando à
consolidação das seguintes políticas na Instituição:
• Estruturação do fluxo processual na Reitoria e entre os Campi/Reitoria.
Meta: Melhorar e padronizar os fluxos de processos nos Campi/Reitoria/Campi,
demonstrando a sequência operacional do desenvolvimento de um trabalho e/ou processo, com o
objetivo de dar mais agilidade e funcionalidade na tramitação dos processos internos dos Campi, e
entre os Campi e Reitoria.
Ações: Criação de grupo de trabalho para diagnosticar e propor medidas visando ao
aperfeiçoamento e à desburocratização das rotinas operacionais;
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• Elaboração do calendário anual de compras.
Meta: Atender, de forma eficaz, às demandas de compras feitas pelos Campi e Reitoria do
IFRR.
Ações: Definir, juntamente com os Campi e Reitoria, o caléndário anual de compras; Fazer o
acompanhamento das ações relacionadas a compras;
• Desenvolvimento do Plano Diretor de Obras no IFRR.
Meta: Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento do IFRR e dar outras providências
relativas ao planejamento e à gestão do espaço físico do IFRR.
Ações: Fazer o levantamento e a análise da situação das edificações do IFRR; elaborar
propostas de intervenções, contemplando planejamento e execução de obras novas, adaptações,
reparos e melhorias, dentro de padrões quantitativos e qualitativos pré-determinados. Desenvolver
projetos

de

obras

e

serviços

de

engenharia

dos

Campi

e

da

Reitoria;

fazer

o

acompanhamento/fiscalização das obras em andamento no IFRR.
• Desenvolvimento de oficinas para os servidores do IFRR.
Meta: Capacitar o servidor com o objetivo de difundir, fortalecer e valorizar o processo
produtivo, criando oportunidade de reconhecimento e desenvolvimento profissional na área
administrativa do IFRR.
Ações: Fazer levantamento das áreas consideradas críticas; Elaborar as oficinas de forma
que atinja o máximo de servidores; Facilitar a aproximação e interação dos servidores/setores.
• Elaboração de manual de licitação e contratos administrativos.
Meta: Servir como um instrumento de controle e informação adicional para que o correto
procedimento de licitações se efetive, contribuindo para que a condução das compras, contratos,
obras públicas e serviços de engenharia, sejam bem sucedidas.
Ações: Criação de grupo de trabalho para elaboração do manual; Divulgar o manual, através
da página do IFRR.
• Otimização dos serviços de apoio administrativo.
Meta: Manter as atividades administrativas e realizar a manutenção dos bens móveis e
imóveis.
Ações: Manutenção dos serviços terceirizados e dos contratos continuados; Manutenção dos
bens móveis; Manutenção do imóvel; Aquisição de material de consumo; Aquisição de material
permanente.
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4.1.2.1 Indicadores
1. Gastos correntes por aluno:Gastos correntes/alunos atendidos*100
2. Percentual de Gasto com investimento=Gastos capital/Gastos total:
3. Percentual de gastos com outros custeio= Outros custeio/Gastos totais *100
4.1.3 Diretrizes do Planejamento e Desenvolvimento

É missão da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional atuar dentro dos princípios da
Gestão do Conhecimento com vistas a fortalecer a identidade institucional e contribuir para a
descentralização e melhoria da gestão pedagógica e administrativa do IFRR, tornando os processos
de tomada de decisão mais eficientes e eficazes, obtendo assim, melhores resultados. A seguir,
destacamos as prioridades relativas às ações vinculadas à dimensão planejamento e
desenvolvimento institucional para o exercício de 2013:
• Estruturação do Plano de Desenvolvimento Institucional para o quadriênio 2014-2017;
• Acompanhamento do Plano Anual de Trabalho 2013;
• Realização da Reitoria Itinerante e Orçamento participativo
• Aquisição de ativos de rede para melhoria da infraestrutura na rede dos campi e reitoria
• Elaboração do Regimento Interno;
• Cobertura de eventos institucionais dos Câmpus
• Fortalecimento da marca IFRR perante a comunidade
• Elaboração do calendário de Eventos Institucionais
• Garantia de atualização do PI nos procedimentos operacionais das plataformas E-MEC,
SISTEC, EDUCACENSO, INEP do MEC

4.1.4 Diretrizes da Assessoria de Relações Internacionais
• Incentivo à adesão dos editais do Programa Ciências sem Fronteiras/CAPES
• Implantação do Centro de Aplicação de Testes de Proficiência
• Divulgação das ações da Arinter junto aos Campi
• Fomento à implantação do centro de línguas nos Campi
18

4.1.5 Diretrizes da Assessoria da Educação do Campo
A Assessoria de Educação do Campo – AECAMPO, recém criada pela nova gestão do
IFRR, objetiva fortalecer a ação junto aos Câmpus Agrícolas de modo a potencializar a integração e
otimizar as possibilidades de êxito na consecução das Política voltadas para o setor agrícola.
A Diretriz fundamental da AECAMPO para 2013 é se instalar harmônica e efetivamente no
sistema de gestão do IFRR, possuindo três dimensões:
• Dimensão material – refere-se à alocação física da assessoria, com sala, equipamento,
mobiliário, etc,
• Dimensão administrativa – remete à gestão interna como definição de processos,
padronização de procedimentos e documentação e questões orçamentárias e financeiras.
• Dimensão finalística – refere-se ao cumprimento efetivo da função para qual a assessoria
foi criada. Considerando que as Assessorias agem regularmente por demanda, muito de suas ações
respondem aos solicitantes, no caso específico o Reitor, os Pró-reitores e os Diretores Gerais dos
Câmpus Agrícolas;
Admitindo uma postura mais pró-ativa e complementar temos para 2013 como grande
desafio a implementação do PRONATEC CAMPO que é um programa do Governo Federal
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e que tem no IFRR o grande executor das
ações de capacitação/qualificação de trabalhadores e estudantes do meio rural.
A implantação do Fórum Interno de Educação do Campo é outra diretriz que deverá estar
focada para 2013 visto ser este um elemento fundamental de vinculação e democratização entre os
entes administrativos do IFRR.
A articulação para execução do Encontro Estadual de Educação Agrícola, evento de caráter
científico e cultural de integração que traz potencial de ganhar importância na integração dos
diversos segmentos que agem em torno do ensino agrícola ou da educação do campo, cuja
concepção esperamos aprimorar por meio do Fórum interno.
4.1.6 Diretrizes da Assessoria de Educação Inclusiva
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) vem
desenvolvendo ações para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência. Estas ações
realizadas pelo Núcleo de Apoio e Inclusão Profissional às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE) – núcleo integrante da Ação TEC NEP1/SETEC estão em consonância com a Declaração
1

Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Específicas (PNEE’s) na Rede
de Educação Profissional.
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de Salamanca (1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB (Lei n°. 9.394/96), a
Declaração Mundial sobre “Educação para TODOS”, (UNESCO, 1990) dentre outras que se
coligam pelo objetivo maior de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todos.
Nessa perspectiva e em atendimento às políticas da SETEC/MEC, a implantação da
Assessoria de Políticas Inclusivas (API) dará continuidade às atividades que já estão em curso,
implementando ações que visem a uma política de inclusão, por orientação para atender pessoas
com deficiência (visual, auditiva, física, Intelectual, surdez, múltiplas); Altas habilidades e
Transtornos Globais do Desenvolvimento (autismo, síndromes etc) no âmbito da Instituição.
Objetivo Geral: Planejar e acompanhar as políticas de inclusão para implantação e
implementação dos Núcleos de Apoio e Inclusão Profissional às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE’s) nos Câmpus.
4.1.7 Diretrizes da Ouvidoria
• Implantação física da ouvidoria no IFRR para atender às demandas da sociedade e dos
campi da própria instituição.
• Criação do ambiente virtual mediante a instalação de um sistema de gerenciamento de
denúncias à ouvidoria.
• Sensibilização da comunidade interna do IFRR (nos campi: Amajari, Novo Paraíso, Boa
Vista e Reitoria) sobre o objetivo e funções da ouvidoria mediante palestras e oficinas.

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


Orçamento de Custeio e Investimento (OCI)

As ações de pagamento de pessoal e benefícios e seus respectivos orçamentos não são
apresentados a seguir, pois não compõem a matriz de repartição de recursos da Instituição. Essas
ações são gerenciadas pelos órgãos centrais do Governo Federal e a Instituição informa
mensalmente as metas físicas executadas.
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5.1 Distribuição do Orçamento de 2013 para a Reitoria e os Câmpus do Instituto Federal de
de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR)

Unidade

Custeio

Investimento

Total

Reitoria

5.024.143,59

6.092.689,74

11.116.833,33

Campus Boa Vista

7.615.823,00

2.800.725,78

10.416.548,78

Campus Novo Paraíso

2.990.042,03

709.000,00

3.699.042,03

Campus Amajari

2.126.361,34

765.041,39

2.891.402,73

Campus Zona Oeste

---------------

3.000.000,00

3.000.000,00

17.756.369,96

13.367.456,91

31.123.826,87

Total

5.2 Detalhamento do Planejamento Orçamentário do IFRR
Ação – 20RJ: Apoio à Capacitação e à Formação Inicial e Continuada de Professores,
Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica

REITORIA
Elemento de despesa

Descrição

Valor R$

33.90.18-00

Auxílio Financeiro aos Estudantes

33.90.39-00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

119.500,00

33.90.30-00

Material de Consumo

232.500,00

33.90.14-00

Diárias Civil

94.000,00

70.000,00

Ação - 20RG: Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica

CAMPUS NOVO PARAÍSO
Elemento de despesa

Descrição

44.90.51-00

Obras e Instalações

Valor R$
131.973,03
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CAMPUS AMAJARI
Elemento de despesa

Descrição

Valor R$

44.90.51-00

Obras e Instalações

44.90.52-00

Equipamentos

29.759,24

44.90.52-35

Equipamentos de Processamento de Dados

29.759,25

300.000,00

CAMPUS ZONA OESTE
Elemento de despesa

Descrição

Valor R$

44.90.51-00

Obras e Instalações

44.90.52-00

Equipamentos

420.000,00

44.90.52-35

Equipamentos de Processamento de Dados

420.000,00

2.160.000,00

REITORIA
Elemento de despesa

Descrição

Valor R$

44.90.51-00

Obras e Instalações

44.90.52-00

Equipamentos

835.672,75

44.90.52-35

Equipamentos de Processamento de Dados

835.672,75

3.406.711,97

Ação 20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

CAMPUS BOA VISTA
Elemento de despesa Descriminação

Valor R$

339008-00

Outros benefícios assistenciais

4.350,00

339018-00

Auxílio financeiro a estudantes

420.345,00

339030-00

Material de consumo

618.000,00

339030-17

Material de processamento de dados

339037-00

Locação de mão de obra

1.370.000,00

339037-09

Manutenção de software

40.000,00

339036-00

Outros serviços de terceiros (pessoa física)

60.000,00

211.200,00
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339039-00

Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)

2.148.630,00

339039-95

Manut. e cons. de equip. de processamento de dados

40.000,00

339139-00

Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)

10.000,00

339147-00

Obrigações tributárias e contributivas

40.740,00

449039-93

Aquisição de software

449051-00

Obras e instalações

449052-00

Equipamentos e Material Permanente

500.000,00

449052-35

Equipamentos de processamento de dados

400.000,00

250.000,00
1.650.725,78

CAMPUS NOVO PARAÍSO

Elemento de despesa Descriminação

Valor R$

339008-00

Outros benefícios assistenciais

4.350,00

339018-00

Auxílio financeiro a estudantes

82.650,00

339030-00

Material de consumo

339030-17

Material de processamento de dados

339037-00

Locação de mão de obra

339036-00

Outros serviços de terceiros (pessoa física)

339039-00

Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)

339039-95

Manutenção e cons. de equip. de processamento de dados

339139-00

Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)

6.000,00

339147-00

Obrigações tributárias e contributivas

3.000,00

449039-93

Aquisição de software

449051-00

Obras e instalações

168.026,97

449052-00

Equipamentos e Material Permanente

285.000,00

449052-35

Equipamentos de processamento de dados

200.104,40
70.000,00
584.081,10
15.000,00
802.361,24
40.000,00

50.000,00

74.000,00
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CAMPUS AMAJARI
Elemento de despesa Descriminação

Valor R$

339008-00

Outros benefícios assistenciais

4.350,00

339018-00

Auxílio financeiro a estudantes

106.698,00

339030-00

Material de consumo

222.590,24

339030-17

Material de processamento de dados

100.000,00

339037-00

Locação de mão de obra

578.231,10

339036-00

Outros serviços de terceiros (pessoa física)

339039-00

Outros serviços de Terceiros (pessoa jurídica)

339039-95

Manutenção e cons. de equip. de processamento de dados

339139-00

Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)

3.000,00

339147-00

Obrigações tributárias e contributivas

1.000,00

449039-93

Aquisição de software

449052-00

Equipamentos e Material Permanente

275.522,90

449052-35

Equipamentos de processamento de dados

100.000,00

5.000,00
468.150,00
40.000,00

30.000,00

Ação 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica

REITORIA
Elemento de despesa

Descriminação

Valor R$

339037-00

Locação de Mão de Obra

1.202.220,00

CAMPUS BOA VISTA
Elemento de despesa

Descriminação

339018-00

Auxílio Financeiro a Estudantes

339039-00

Outros

serviços

Valor R$

de

terceiros

1.216.408,00
(Pessoa

30.000,00

Jurídica)
339030-00

Material de Consumo

130.000,00
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CAMPUS NOVO PARAÍSO
Elemento de despesa

Descriminação

339018-00

Auxílio Financeiro a Estudantes

339039-00

Outros

serviços

Valor R$

de

terceiros

770.001,00
(Pessoa

4.480,00

Jurídica)
339030-00

Material de Consumo

65.188,00

CAMPUS AMAJARI
Elemento de despesa

Descriminação

339018-00

Auxílio Financeiro a Estudantes

339039-00

Outros

serviços

Valor R$

de

terceiros

352.342,00
(Pessoa

15.000,00

Jurídica)
339030-00

Material de Consumo

20.000,00

Ação 6358 – Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica

Elemento de despesa

Descriminação

339036-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Física)

339147-00

Obrigações Tributárias e Contributivas

Valor R$
2.800,00
560,00

Ação 6380 – Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica – Mulheres
Mil

REITORIA
Elemento de despesa

Descriminação

339018-00

Auxílio Financeiro a Estudantes

449052-00

Equipamentos e material permanente

Valor R$
210.000,00
90.000,00
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Ação 00M0 – Contribuição à Entidades Nacionais Representativas de Educação e Ensino

Elemento de despesa

Descriminação

335041-00

Contribuições

Valor R$
26.478,00

Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação

CAMPUS BOA VISTA
Elemento de despesa Discriminação

Valor (R$)

339014-00

Diárias Civil

210.000,00

339033-00

Passagens e Despesas com Locomoção

210.000,00

339018-00

Auxílio Financeiro a Estudantes

260.000,00

339039-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Jurídica)

511.150,00

339036-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Física)

85.000,00

CAMPUS NOVO PARAÍSO
Elemento de despesa Discriminação

Valor (R$)

339014-00

Diárias Civil

134.000,00

339033-00

Passagens e Despesas com Locomoção

71.871,75

339018-00

Auxílio Financeiro a Estudantes

45.230,58

339039-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Jurídica)

42.619,96

339036-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Física)

36.920,00

339147-00

Obrigações Tributárias e Contributivas

2.184,00

CAMPUS AMAJARI
Elemento de despesa Discriminação
339014-00

Diárias Civil

339033-00

Passagens e Despesas com Locomoção

339018-00

Auxílio Financeiro a Estudantes

Valor (R$)
100.000,00
50.000,00
170.000,00
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339039-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Jurídica)

15.000,00

339036-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Física)

15.000,00

REITORIA
Elemento de despesa Discriminação

Valor (R$)

339014-00

Diárias Civil

205.447,59

339033-00

Passagens e Despesas com Locomoção

239.600,00

339018-00

Auxílio Financeiro a Estudantes

339039-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Jurídica)

339036-00

Outros serviços de terceiros (Pessoa Física)

339147-00

Obrigações Tributárias e Contributivas

48.000,00
165.478,00
23.000,00
4.600,00

EMENDAS DE BANCADA DE RORAIMA
Orçamento Geral da União - 2013
ÁREA TEMÁTICA

OBJETO

Educação, Cultura, Ciência e Funcionamento de Instituições
Tecnologia
Federais
de
Educação
Profissional – Aquisição de
Equipamentos

VALOR FINAL
RELATÓRIO GERAL
20.000.000,00
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dotações orçamentárias apresentadas neste documento compõem a Proposta de Lei
Orçamentária Anual - PLOA de 2013; entretanto, estas não inviabilizam a possibilidade da
concessão de recursos, complementares ou suplementares, pela SETEC/MEC, por outras
Instituições de Fomento e/ou por Emendas Parlamentares. Neste sentido, a Reitoria do IFRR
realizará gestão junto aos órgãos responsáveis, apresentando as demandas institucionais que não são
totalmente supridas pelo orçamento vigente.
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ANEXOS – Ações, Produto, Metas físicas e Metas financeiras

29

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
PRÓ – REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
AÇÕES DO ENSINO ENSINO TÉCNICO

AÇÕES DO ENSINO TECNOLÓGICO

31

AÇÕES DO ENSINO A DISTÂNCIA

32

CAMPUS BOA VISTA – AÇÕES DO ENSINO TÉCNICO

33

34

35

36

37

CAMPUS BOA VISTA - AÇÕES DO ENSINO TECNOLÓGICO

38

CAMPUS NOVO PARAÍSO - AÇÕES DO ENSINO TÉCNICO

39

40

CAMPUS AMAJARI - AÇÕES DO ENSINO TÉCNICO

41

REITORIA – AÇÕES DA PESQUISA - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA (PROPESQ)
Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

42

43

CAMPUS BOA VISTA - AÇÕES DA PESQUISA
Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

44

CAMPUS NOVO PARAÍSO – AÇÕES DA PESQUISA
Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

45

CAMPUS AMAJARI – AÇÕES DA PESQUISA
Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

46

REITORIA – AÇÕES DA EXTENSÃO – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX)
Apoio ao Desenvolvimento da Extensão

47

48

CAMPUS BOA VISTA - AÇÕES DA EXTENSÃO
Apoio ao Desenvolvimento da Extensão

49

CAMPUS NOVO PARAÍSO – AÇÕES DA EXTENSÃO
Apoio ao Desenvolvimento da Extensão

50

CAMPUS AMAJARI – AÇÕES DA EXTENSÃO
Apoio ao Desenvolvimento da Extensão

51

CAMPUS BOA VISTA – AÇÕES DE ATIVIDADES ESTUDANTIS
Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Estudantis

52

CAMPUS NOVO PARAÍSO – AÇÕES DE ATIVIDADES ESTUDANTIS
Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Estudantis

53

CAMPUS AMAJARI – AÇÕES DE ATIVIDADES ESTUDANTIS
Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Estudantis

54

REITORIA – DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP)

55

CAMPUS BOA VISTA – Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP)

56

CAMPUS NOVO PARAÍSO – Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP)

57

58

CAMPUS NOVO AMAJARI – Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP)

59

REITORIA – PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)
Gestão dos serviços de apoio administrativo do IFRR

60

Gestão da Infraestrutura do IFRR

61

CAMPUS BOA VISTA – Gestão dos serviços de apoio administrativo e patrimonial do IFRR

62

CAMPUS NOVO PARAÍSO – Gestão dos serviços de apoio administrativo e patrimonial do IFRR

63

CAMPUS NOVO AMAJARI – Gestão dos serviços de apoio administrativo e patrimonial do IFRR

64

REITORIA – PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (`PRODIN)
Gestão de Tecnologia da Informação

65

CAMPUS BOA VISTA
Gestão de Tecnologia da Informação

66

CAMPUS NOVO PARAÍSO
Gestão de Tecnologia da Informação

67

CAMPUS AMAJARI
Gestão da Tecnologia da Informação

68

REITORIA – PRODIN
Gestão do Planejamento e Desenvolvimento

69

REITORIA – GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E MARKETING

70

CAMPUS BOA VISTA – GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E MARKETING

71

REITORIA – GESTÃO DO GABINETE

72

CAMPUS BOA VISTA – GESTÃO DO GABINETE

73

CAMPUS NOVO PARAÍSO – GESTÃO DO GABINETE

74

CAMPUS AMAJARI – GESTÃO DO GABINETE

75

REITORIA – AUDITORIA

76

REITORIA - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

77

REITORIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO

78

REITORIA – EDUCAÇÃO INCLUSIVA

79

