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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

  

ATO Nº 32, DE 11 DE ABRIL DE 2019

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO
CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

 

Alteração do Regimento do Mestrado Acadêmico em Psicologia

A Câmara de Pós-Graduação do Conselho Superior Acadêmico da Fundação Universidade
Federal de Rondônia, no uso de suas atribuições, e considerando:

Artigo 14, Inciso VII, do Regimento Interno do CONSEA;
Processo: 99955366B.000002/2019-47; 
Parecer: 2/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR;
Relator: conselheiro Humberto Hissashi Takeda;
Deliberação na 76ª sessão da Câmara de Pós-Graduação, em 12-03-2019;

 

DECIDE:

 

Art. 1º Aprovar o Regimento do Programa de Pós-graduação Mestrado Acadêmico em
Psicologia (MAPSI) do Departamento de Psicologia da Fundação Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), contido no referido processo, documento 0069786.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.

 

 

Conselheiro José Juliano Cedaro
Presidente
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Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente, em 15/04/2019,
às 23:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0111694 e o código CRC DBE2F32D.

Referência: Proces s o nº 99955366b.000002/2019-47 SEI nº 0111694
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Ministério da Educação
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Avenida  Pres idente Dutra  2965, - Ba i rro Centro,

Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https ://www.unir.br

  

PARECER Nº 2/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 99955366B.000002/2019-47
INTERESSADO: NÚCLEO DE SAÚDE

ASSUNTO:
Proposta de Alteração do Regimento do Programa de Pós-graduação em
Psicologia

  

  

 

I. RELATÓRIO

O processo em tela trata do pedido para alteração do Regimento Interno do Programa de Pós-
graduação em Psicologia.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Após leitura do Regimento pra cado e da proposta do novo Regimento do MAPSI, pode-se observar
algumas alterações pontuais como Gestão, no funcionamento e nas competências do Colegiado, da
Coordenação e da Secretaria. Verifica-se também que tais alerações não infringem o Regimento Geral
da Universidade e no disposto na Resolução 200/CONSEA/2009.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, S.M.J., sou favorável à proposta de alteração do Regimento Interno do Programa de
Pós-graduação em Psicologia.

 

Ariquemes, 07 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO HISSASHI TAKEDA, Conselheiro(a), em
07/03/2019, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0084204 e o código CRC D1B4BC86.

Referência: Proces s o nº 99955366b.000002/2019-47 SEI nº 0084204
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 9/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99955366b.000002/2019-47

Interessado: Núcleo de Saúde

  

 

 

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO- CONSEA

 

 A SER APRECIADO PELA PRESIDÊNCIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

Parecer  2/2018/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI

Assunto Proposta de alteração do Regimento do Programa de Pós-graduação em Psicologia

Relator(a)Conselheiro Humberto Hissashi Takeda

 

Na 76ª sessão ordinária, em 12-03-2019, a câmara, por unanimidade, acompanha o parecer em
tela.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente, em 27/03/2019,
às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0098477 e o código CRC 181F370D.

Referência: Proces s o nº 99955366b.000002/2019-47 SEI nº 0098477
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Parecer de nº
2/2018/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI (documento 0084204) e Despacho decisório nº
9 (documento 0098477), contidos no processo de nº 99955366b.000002/2019-47.

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
01/04/2019, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0100835 e o código CRC 88273BAC.

Referência: Proces s o nº 99955366b.000002/2019-47 SEI nº 0100835
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Ministério da Educação
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Avenida  Pres idente Dutra  2965, - Ba i rro Centro,

Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https ://www.unir.br

  

PARECER Nº 6/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 99955412.000001/2019-08

INTERESSADO:
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO

ASSUNTO: Proposta orçamentária e Plano de Ação 2018

  

  

 

 

I. RELATÓRIO

Trata o processo de Proposta orçamentária e Plano de Ação 2019 da Fundação Universidade
Federal de Rondônia elaborado pela PROPLAN e encaminhado para apreciação da Câmara de
Administração, Orçamento e Finanças - CAOF.

 

Juntada a este processo, encontra-se, até o momento, a seguinte documentação:

 

1. Memorando 1 [Assinado por: EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO / Diretor(a) ]

2. Proposta Orçamentária - 2019 (0072198)

3. Despacho PROPLAN 0072723 [Assinado por: FABRICIO DONIZETI RIBEIRO SILVA /
Pró-Reitor ]

4. Despacho SECONS 0073528 [Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES /
Secretário(a) ]

5. Despacho CamAOF 0082192 [Assinado por: ERASMO MOREIRA DE CARVALHO / Vice-
Presidente ]

6. Despacho SECONS 0089689 [Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES /
Secretário(a) ]

7. Parecer 2 (0097697) [Assinado por: PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO / Conselheiro(a)
]

8. Despacho Decisório 3 (0101908) [Assinado por: GEORGE QUEIROGA ESTRELA /
Presidente ]

9. Despacho SECONS 0104131 [Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES /
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Secretário(a) ]

10. Despacho CamAOF 0104574 [Assinado por: JONAS CARDOSO / Conselheiro(a) ]

11. Despacho SECONS 0105010 [Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES /
Secretário(a) ]

12. Despacho SECONS 0108048 [Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES /
Secretário(a) ]

13. Despacho PROPLAN 0109228 [Assinado por: FABRICIO DONIZETI RIBEIRO SILVA /
Pró-Reitor ]

14. Proposta Orçamentária - 2019 (0110314)

15. Plano de Ação - 2019 (0110380)

16. Despacho PROPLAN 0110383 [Assinado por: FABRICIO DONIZETI RIBEIRO SILVA /
Pró-Reitor ]

17. Despacho SECONS 0110485 [Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES /
Secretário(a) ]

II. ANÁLISE

O pedido de vistas na Câmara de Orçamento e Finanças se justifica pela necessidade de
revisão de apontamentos observados pelo relator original, os quais não permitiam a aprovação
da Proposta orçamentária e Plano de Ação 2019 naquele momento.

Importante destacar que a equipe da PROPLAN procurou sanar e explicar todas as observações
no relator original, em especial sobre a questão do rateio dos recursos alocado para a
Administração Superior e a correção do quadro de Comparação entre Recursos de Custeio do
Rateio e previsão de Despesas de custeio por Câmpus.

O Plano de ação das Unidades foi incluído no processo para que fosse possível analisar o uso
dos recursos. Em uma breve análise, denota-se que há objetivos de algumas unidades que não
serão possíveis de serem atendidos em um ano, dada necessidade de recursos. Demonstra-se
também a necessidade de orientações sobre compras a cargo dos Núcleos, uma vez que há
compras que são efetuadas por outras unidades administrativas para prover o campus.

Recomenda-se rever o tempo verbal no item 5, sobre a operacionalização e elaboração do
plano de ação 2019, uma vez que está denotando ações que já ocorreram. Segue o Parecer.

III. CONCLUSÃO

1. Considerada a documentação apresentada nos autos, bem como a importância da
análise e apreciação no que concerne ao planejamento da UNIR, a fim de que as ações sejam
transparentes e efe vas, e levando em conta que a maioria das observações do primeiro parecerista
foram explicadas/sanadas sou de parecer FAVORÁVEL à Proposta orçamentária e Plano de Ação 2019.
Este é o parecer, salvo melhor juízo da matéria.

Documento assinado eletronicamente por JONAS CARDOSO, Conselheiro(a), em 12/04/2019, às
17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0112734 e o código CRC ED235BAB.

Referência: Proces s o nº 99955412.000001/2019-08 SEI nº 0112734
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DECISÓRIO Nº 6/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99955412.000001/2019-08

Interessado: Pró-Reitoria de Planejamento, Diretoria de Planejamento Desenvolvimento
e Informação

  

  

                   

                       Conselho Superior de Administração - CONSAD

 

             A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

 

Assunto  Proposta Orçamentária e Plano de Ação - 2019

Relator(a)
originário

Conselheiro Jonas
Cardoso

Parecer originário:
2/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

Relator(a)
de vista

conselheiro Petrus
Luiz de Luna Pequeno

Parecer de vista:
6/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão:

Na 72ª sessão ordinária, em 18-04-2019, por por unanimidade de votos favoráveis, a câmara:

a) Acompanha o Parecer de vista nº 6/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, cujo
relator é favorável à proposta; e

 b) Rejeita o Parecer 2/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, cujo relator é de parecer
desfavorável à Proposta Orçamentária e Plano de Ação - 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE QUEIROGA ESTRELA, Presidente, em
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26/04/2019, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0116147 e o código CRC 765A7D5C.

Referência: Proces s o nº 99955412.000001/2019-08 SEI nº 0116147
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Despacho Decisório de nº
6/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, documento nº  0116147, que aprova o Parecer
de nº 6/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, documento 0112734 , con dos no
processo de nº  99955412.000001/2019-08.

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente dos Conselhos Superiores

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
10/05/2019, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0116579 e o código CRC C1378BE4.

Referência: Proces s o nº 99955412.000001/2019-08 SEI nº 0116579
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Conselho Superior de Administração – 

CONSAD  

Câmara de Política de Pessoal e 

Modernização Administrativa – CPPMA  

Processo: 999119600.000025/2018-

96 

Parecer: 519/CPPMA 

Assunto: Minuta de Resolução – Professores do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico 

Interessado: Pró-Reitoria de Administração 

Relator: Conselheiro Humberto Hissashi Takeda 

I – Relatório 

O Processo em tela trata da minuta que propõe a regulamentação para estabelecer 

critérios e normas para o desenvolvimento das atribuições de magistério dos 

Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), sem prejuízo das 

atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências 

no âmbito da UNIR. O processo não apresenta algumas páginas, sendo que foi feito 

o pedido do acréscimo e o mesmo atendido. Ademais, justifico o atraso da entrega 

deste relato, pois na data de recebimento (via SEI) de 09/01/2019, encontrava-me 

em gozo de férias, sendo cumpridas até o dia 19/01/2019. 

II – Histórico  

O presente processo conta procedente da PRAD conta com os seguintes arquivos: 

1. Memorando Nº 117/2018/PRAD/UNIR contendo 23 laudas. 

2. Despacho SECONS Nº 0021579, 

3. Despacho CamPPMA Nº 0023723. 

4. Despacho SECONS Nº 0023736. 

5. Despacho CARQ Nº 0023883. 

6. Despacho SECONS Nº 0024122. 

7. Despacho PRAD Nº 0027243. 

8. Despacho SECONS Nº 0027441. 

9.  Despacho CamPPMA Nº 0027740. 

10.  Despacho SECONS Nº 0027767. 

11.  Despacho PRAD Nº 0034006. 

12.  Despacho SECONS Nº 0053274. 
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III – Análise 

O presente processo trata da proposta de minuta que regulamenta as atividades 

atribuídas aos Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). 

Saliento que esta análise foi realizada de acordo com as informações e documentos 

apresentados, pois, há outros processos que tratam do assunto e os mesmos não se 

encontravam a este processo.   

Pois bem, após leitura do processo, em resumo, pode-se relatar que após alegação 

do desvio de função dos professores EBTTs e o apontamento de uma aposentadoria 

ilegal, feita pela CGU, pois a mesma entende que esses servidores não deveriam 

estar realizando atividades administrativas e de  docência no âmbito de uma 

instituição de ensino superior e que a aposentadoria ilegal se deve a 

incompatibilidade de classe, houve inúmeras tratativas da UNIR perante às 

instâncias superiores a fim de se regularizar a situação desses profissionais, sendo 

todas sem sucesso. Possíveis soluções foram propostas pelo TCU (Tribunal de 

Contas da União), CGU (Controladoria Geral da União), MEC (Ministério da 

Educação), SETEC (Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica) e SECOI 

(Secretaria de Controle Interno), no entanto, sem êxito. Diante desta situação, há 

neste processo, a tentativa de se explicar que na realidade, não há desvio de função 

dos EBTTs da UNIR nem aposentadoria com incompatibilidade de classe. De início 

sustenta-se a legalidade dos EBTTs na UNIR ao se interpretar a Lei 12.772 de 2012 

que trata do plano de carreira e cargos de Magistério Federal. A supracitada lei, de 

forma resumida em seus artigos 2º, 3º e 6º aparam esses servidores na questão das 

atividades administrativas, do plano de carreira e da aposentadoria, respectivamente 

e no entendimento deste conselheiro, a lei é clara, e não há nela razões ou motivos 

para outro tipo de interpretações. Continuando a leitura do processo pode-se 

observar também que há um grande foco na questão da interpretação da sigla EBTT 

(Ensino Básico, Técnico e Tecnológico), que crê, este conselheiro um possível 

motivo pelo qual levou a CGU e demais órgãos alegar a incompatibilidade das 

atividades de docência dos EBTTs na esfera do ensino superior. Está certo que os 

termos “Ensino Básico e Técnico” faz referência ao ensino básico, no entanto, o 

termo “Tecnológico” faz referência à cursos de tecnologia, sendo este, voltado ao 

ensino superior. Esta afirmação está de acordo com a Resolução do Conselho 

Nacional de Educação CNE/CP3, de 18 de dezembro de  2002, in verbis: 
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Art. 2º Os cursos de educação profissional de 

nível tecnológico serão designados como 

cursos superiores de tecnologia e deverão:... 

 

Pode-se dizer ainda, que a UNIR não tenha nenhum curso de tecnologia, no entanto 

cursos de tecnologia são cursos de nível superior, sendo assim, este conselheiro 

acredita que não se pode haver diferenças entre um curso de licenciatura, 

bacharelado ou de tecnologia na questão do nível, isto é, todos são de nível 

superior, sendo assim, os professores EBTTs, podem lecionar nos cursos de 

graduações desta IFE sem que sejam enquadrados em desvio de função e exercer 

atividades de assessoria inerentes à Instituição. 

Desta maneira, pode-se dizer que a minuta apresentada, não seria necessária, pois 

leis superiores amparam a classe, no entanto, para assegurar o direito de todos os 

EBTTs este conselheiro acredita que se terá um maior respaldo com a aprovação da 

minuta. 

 

IV- Parecer 

Diante do exposto, e considerando as informações apresentadas e o entendimento 

deste conselheiro, S. M J., é a favor da aprovação da minuta que propõe a 

regulamentação para estabelecer critérios e normas para o desenvolvimento das 

atribuições de magistério dos Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT), sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de 

qualificação e competências no âmbito da UNIR. 

Ariquemes, 29 de janeiro de 2019. 

 
 

 
 

Prof. Dr. Humberto Hissashi Takeda 
Conselheiro Relator – CPPMA/CONSAD 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE POLÍTICA DE PESSOAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

DESPACHO DECISÓRIO Nº 2/2019/CAMPPMA/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999119600.000025/2018-96

Interessado: Secretaria Geral dos Conselhos Superiores, Pró-Reitoria de Administração

  

Conselho Superior de Administração- CONSAD

Parecer: 519/CPPMA A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos
Superiores

Assunto: Minuta de Resolução – Professores do Ensino Básico, Técnico e e Tecnológico

Relator (a): Conselheiro Humberto Hissashi Takeda

 

Decisão:

Na 49ª sessão ordinária, em 13-03-2019, por unanimidade a câmara acompanha o parecer em
tela, cujo relator é de parecer favorável.

                                        

Conselheira Walterlina Barboza Brasil

Presidente

Documento assinado eletronicamente por WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Presidente, em
01/04/2019, às 20:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0098698 e o código CRC 4BE09F02.

Referência: Processo nº 999119600.000025/2018-96 SEI nº 0098698
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE POLÍTICA DE PESSOAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Parecer de nº 519/CPPMA/CONSAD, documento 0062573, e Despacho
Decisório de nº 2/2019/CAMPPMA/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, documento nº 0098698,
contidos no processo de nº  999119600.000025/2018-96.

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente dos Conselhos Superiores

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
10/05/2019, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0130861 e o código CRC 24270BCE.

Referência: Proces s o nº 999119600.000025/2018-96 SEI nº 0130861
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https://www.unir.br

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 02 DE MAIO DE 2019

  

Reformulação do Projeto Pedagógico de
Curso de Administração do Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) -
Campus José Ribeiro Filho, em Porto
Velho.

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
artigo 1º, iniciso XVII do Regimento Interno e considerando:

Parecer nº 30/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do conselheiro Jorge Arturo
Villena Medrano (documento 0100909);

Despacho Decisório da Câmara de Graduação nº
22/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, de 04-04-2019 (documento 0109117);

Homologação contida no documento 0110723;

Deliberação na 98ª sessão Plenária em 25-04-2019; 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Administração do Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA), vinculado ao Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho,
contido no documento de nº 0034492, nos seguintes termos:

a) Nome do curso: Administração

b) Endereço de funcionamento do curso: UNIR – BR 364 – Km 9,5 - Campus José

Ribeiro Filho, Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas - NUCSA, Zona rural, CEP 76808-695, Porto Velho -
RO.

c) Ato Autorizativo Anterior: Renovação do Reconhecimento de Curso – Portaria 270 de 03/04/2017

d) Número de vagas oferecidas: 50 vagas.

e) Conceito Preliminar: ENADE 4 e CPC: 4

f) Turnos de funcionamento do curso: Noturno

g) Carga horária total do curso: 3.200 horas-aula
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h) Tempos mínimo e máximo para integralização: Tempo mínimo: 4 anos (8 semestres) e tempo
máximo: 6 anos (12 semestres);

i) Titulação conferida ao egresso: Bacharel em Administração;

j) Tipo de Ingresso: Processo sele vo próprio, que u liza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM).

 

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

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
07/05/2019, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0124042 e o código CRC 3A61AAC5.

 

 

 

Referência: Proces s o nº 99955844.000039/2018-10 SEI nº 0124042
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https://www.unir.br

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 07 DE MAIO DE 2019

  Regimento do Curso de Mestrado em
Conservação e Uso de Recursos Naturais.

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art.
1º do Regimento Interno e considerando:

Autos do processo 999553731.000005/2018-46;

Parecer nº 1/2018/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do conselheiro Petrus Luiz de
Luna Pequeno (documento 0028215);

Despacho Decisório da Câmara de Pós-Graduação nº
3/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, de 04-04-2019 (documento 0098298);

Homologação con�da no documento 0100823;

Deliberação na 98ª sessão Plenária em 25-04-2019; 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o regimento para o Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Conservação e
Uso de Recursos Naturais (PPGReN), vinculado ao Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho nos termos
do anexo a esta resolução.

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

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira O�

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 07/05/2019,
às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0127202 e
o código CRC 4C3F7F4C.
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ANEXO À RESOLUÇÃO 38/CONSEA, DE 07-05-2019 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS
NATURAIS (PPGREN) – NÍVEL MESTRADO

UNIR – PORTO VELHO, RO

 

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o O Programa Institucional de Pós-Graduação stricto sensu em Conservação e Uso de Recursos
Naturais (PPGReN), em nível de Mestrado, do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra da Fundação
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) visa lidar com questões dos ecossistemas amazônicos,
compreendendo seu funcionamento físico-químico-biológico, natural e antrópico, integrando estudos de
aspectos multi e interdisciplinares no âmbito das Ciências Ambientais, gerando aos recursos humanos locais,
novos conceitos e informações científicas que promovam ações e políticas efetivas, a fim de garantir a
preservação e a recuperação da biodiversidade e o uso planejado e sustentável dos recursos naturais na
Amazônia.

Art. 2o O PPGReN apresenta as seguintes características:

I - Área de concentração e linhas de pesquisa articuladas;

II - Estrutura multidisciplinar, currículo interdisciplinar e flexível no que concerne às atividades acadêmicas;

III - Integralização curricular baseada em sistema de créditos, com base em apuração de frequência e
avaliação de aproveitamento;

IV - Matrícula mediante processo seletivo público ou transferência;

V - Oferta de vaga de acordo com a disponibilidade de professor orientador; VI. Atividade acadêmica sob
orientação docente;

VI - Avaliação do aproveitamento acadêmico e exigência de trabalho de conclusão de curso sob a forma de
dissertação;

VII - Qualificação do corpo docente de acordo com as normas fixadas pelo Regimento Interno da UNIR em
consonância com a CAPES;

VIII - Exigência de professor orientador de curso e trabalho de conclusão;

IX - Direção colegiada;

X - Realização dentro de períodos letivos em calendário acadêmico;

XI - Vinculação ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET).

 

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA
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Art. 3º O PPGReN é composto dos seguintes órgãos:

I - Colegiado;

II - Coordenação;

III - Secretaria Executiva.

 

CAPÍTULO I

Do Colegiado

Art. 4o O Colegiado do PGDRA é órgão de coordenação didático-científica do Programa, constituído por:

I - Coordenador, como presidente;

II - Quatro (4) docentes permanentes do curso, com mandato de três (3) anos;

III - Um (1) representante discente, com mandato de um (1) ano;

IV - Um (1) membro da secretaria executiva do curso.

§ 1o O membro da secretaria executiva compõe o Colegiado com direito a voz e não tem mandato.

§ 2o O coordenador terá um vice-coordenador indicado entre os membros do Colegiado para assumir a
representação do curso e coordenação dos trabalhos nos casos de impedimento do titular ou vacância do
cargo.

§ 3o O Coordenador pode exercer o direito de voto minerva.

§ 4o A escolha de representante discente será conduzida pelos alunos regularmente matriculados no curso e o
resultado encaminhado à Coordenação, de acordo com os critérios da UNIR.

Art. 5o São atribuições do Colegiado:

I - Cumprir e fazer cumprir o Regimento e propor alterações, quando julgadas necessárias pelo Colegiado;

II - Propor e aprovar o currículo dos cursos e suas alterações, consultados os docentes integrantes do
PPGReN;

III - Adequar as alterações curriculares à Legislação da UNIR e da CAPES;

IV - Credenciar, descredenciar ou re-credenciar docentes, orientadores e Co-Orientador em consonância com
as normas da CAPES e legislação interna da UNIR;

V - Deflagrar o processo eletivo de escolha da coordenação e membros do colegiado entre o corpo
permanente de professores;

VI - Dar publicidade às ações do Colegiado;

VII - Aprovar o calendário de atividades acadêmicas dos cursos compatibilizando-os com as rotinas
institucionais, no que couber;

VIII - Articular nos departamentos envolvidos a participação dos docentes no programa;

IX - Estabelecer os critérios para julgamento dos trabalhos conclusivos;
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X - Homologar os trabalhos de conclusão de curso dissertação, em sua versão final;

XI - Deliberar sobre matrícula e rematrícula de pós-graduandos;

XII - Aprovar aplicação de recursos orçamentários e financeiros do Programa de acordo com as normas
específicas da UNIR;

XIII - Propor convênios e cooperação técnica de interesse para as atividades dos cursos;

XIV - Aprovar o Edital de Processo Seletivo;

XV - Decidir sobre a aceitação de créditos obtidos em outros cursos de pós-graduação stricto sensu em
consonância com os termos das normas específicas dos Conselhos Superiores da UNIR;

XVI - Homologar as comissões examinadoras de qualificação e defesa de trabalhos conclusivos,
encaminhadas por meio de solicitação fundamentada do professor orientador;

XVII - Decidir sobre a prorrogação dos prazos de conclusão de cursos, em conformidade com as normas
regimentais;

XVIII - Julgar as decisões do Coordenador, em grau de recurso;

XIX - Deliberar sobre as decisões ad referendum do Coordenador;

XX - Definir critérios para concessão de bolsas aos Pós Graduandos do programa e compor comitê de bolsas
para sua execução;

XXI - Aprovar normas específicas que se façam necessárias para a melhoria da qualidade acadêmica do
PPGReN, previstas ou não no presente Regimento;

XXII - Apreciar relatórios e prestações de contas anuais apresentadas pelo Coordenador;

XXIII - Propor a compatibilização dos planos de ensino elaborados pelos docentes responsáveis pelas
disciplinas a serem ministradas e supervisionar seu cumprimento;

XXIV - Propor a criação e atualização de disciplinas, ouvidos os docentes das áreas;

XXV - Assessorar os trabalhos referentes ao PPGReN;

XXVI - Propor pauta de reuniões;

XXVII - Deliberar sobre a publicação de Livros do PPGReN;

XXVIII - Definir Editores de Revistas Científicas do PPGReN;

XXIX - Homologar as regras de publicação definidas pelo Conselho Editorial da Revista Científica do
PPGReN;

Parágrafo único. Quando o objeto da deliberação for perda de mandato ou modificação do regimento do
curso, exigir-se-á para aprovação, o pronunciamento favorável da maioria absoluta do colegiado.

 

CAPÍTULO II

Do Funcionamento do Colegiado

Art. 6o As reuniões do Colegiado são realizadas com mais da metade do número de seus membros votantes,
conduzidas pelo coordenador ou vice-coordenador.
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Art. 7º As reuniões ordinárias são trimestrais previamente agendadas ao início de cada semestre.

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador do PPGReN ou mediante
requerimento de, pelo menos, metade dos membros do Colegiado, sempre com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas.

 

CAPÍTULO III

Da Coordenação

Art. 8o A Coordenação do PPGReN, órgão de execução didático-administrativa, é exercida por um
Coordenador, com mandato de três (03) anos, eleito pelo voto direto de todos os professores permanentes no
PPGReN.

Art. 9º São competências do Coordenador:

I - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado;

II - Executar as atividades e atribuições definidas e votadas no Colegiado do curso;

III - Coordenar as atividades do PPGReN;

IV - Supervisionar as atividades administrativas;

V - Elaborar calendário de atividades acadêmicas em consonância com o calendário da UNIR;

VI - Preparar os planos de aplicação de recursos orçamentários e financeiros;

VII - Elaborar e encaminhar ao Colegiado para aprovação o edital de processo seletivo;

VIII - Emitir Ordem de Serviço designando comissões, aprovadas pelo Colegiado, para exame de seleção de
candidatos ao Programa, de qualificação e de trabalhos conclusivos;

IX - Delegar competência para execução de tarefas específicas;

X - Decidir, ad referendum, assuntos urgentes de Competência do Colegiado, submetendo-as ao Colegiado,
até setenta e duas (72) horas após a decisão;

XI - Elaborar relatórios e prestações de contas anuais;

XII - Apresentar ao Colegiado a avaliação das disciplinas e a condução do PPGReN a cada final de semestre
letivo para aprimoramento de suas atividades.

Parágrafo único. O Cargo de Coordenador do PPGReN pode ser exercido exclusivamente por docentes
Permanentes e que participam do PPGReN a pelo menos 3 anos ininterruptamente.

 

CAPÍTULO IV

Da Secretaria

Art. 10. A Secretaria Executiva do PPGReN é órgão de apoio administrativo, subordinado diretamente à
coordenação do Programa.

Art. 11. São competências da Secretaria Executiva:
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I - Manter atualizados e devidamente arquivados os documentos do PPGReN e a Página de Internet do
programa;

II - Fazer a conferência da emissão dos históricos do PPGReN;

III - Secretariar as reuniões do Colegiado do PPGReN, bem como assessorar os membros do Colegiado na
execução de suas tarefas;

IV - Exercer tarefas próprias de rotina administrativa e outras que lhe sejam atribuídas pelo Coordenador.

 

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E ATIVIDADES ACADÊMICAS

Art. 12. O currículo do PPGReN é estruturado por Área de Concentração, desdobradas em Linhas de
Pesquisas, desenvolvidas por meio de projetos.

Parágrafo 1º. Os projetos são vinculados aos docentes que compõem Grupos de Pesquisas, dando sustentação
ao programa e seus objetivos.

Parágrafo 2º. Cada Docente deve encaminhar anualmente para o PPGReN um projeto de pesquisa que se
articule com as atividades de orientação.

 

CAPÍTULO I

Das Atividades do Currículo

Art. 13. As atividades acadêmicas atendem ao regime de crédito e são identificadas com o seguinte caráter:

I - Formativas: Aquelas que se destinam ao embasamento teórico, técnico e científico contidos no programa,
com enfoque multidisciplinar e interdisciplinar do processo de desenvolvimento regional necessários à
revisão e discussão permanente dos supostos básicos do Programa e à sua disseminação. Estas são
estruturadas numa visão de oportunidade de revisão e/ou elaboração teórica dos discentes e docentes nos
projetos vinculados ao PPGReN e desenvolvidos através da oferta de conteúdos especializados em
disciplinas obrigatórias por área de concentração.

II - Aprofundamento: Aquelas que se ocupam de especializar a discussão dos projetos desenvolvidos no
curso, particularmente de seus conceitos, temas, problemas, técnicas e sentidos que, envolvidos no âmbito do
desenvolvimento socioambiental em seus aspectos políticos e científicos, propiciam a relevância,
verticalização e atualização do debate. Estas serão desenvolvidas através da oferta de conteúdos
especializados em disciplinas obrigatórias por linha de pesquisa e disseminação científica em publicações
especializadas.

III - Articuladoras: Aquelas voltadas a proporcionar visibilidade do curso e vinculação com as demandas
sociais, conhecimentos e experiências prévias dos discentes e valorização dos saberes multiculturais com
vistas ao intercâmbio, atualização, abordagem política e científica das questões socioambientais e pertinência
social das experiências curriculares e extracurriculares no PPGReN. Estas serão desenvolvidas por meio de
inserção social especializada e de estágio, de modo flexível conforme temas e demandas identificados no
conjunto das atividades do curso.

IV - Dinamizadoras: Aquelas voltadas à inserção social do curso essencialmente no âmbito da formação
acadêmico-científica e práticas consolidadas das questões socioambientais e pertinência social do programa,
tratados em seu conteúdo formador e de atualização.

V - Contribuição Acadêmica: Aquelas que surgem a partir da produção intelectual própria do aluno em seu
percurso no curso, como síntese de seus avanços no campo de conhecimento pretendido.
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Art. 14. A oferta de atividades acadêmicas para formação pretendida pelo Programa ocorre na forma de
disciplinas, pesquisas, seminários, publicações e outras atividades, devidamente aprovadas pelo Colegiado
do Curso.

Parágrafo único. Quando houver atribuição de crédito, cada crédito corresponde a 15 horas/aula.

 

DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

Art. 15. O percurso formativo dos acadêmicos, em conformidade com o previsto no Art. 13 deste Regimento
corresponde ao cumprimento dos seguintes critérios para sua integralização de no mínimo QUARENTA e
CINCO (45) para o mestrado de acordo com os critérios definidos abaixo:

I - Disciplinas obrigatórias, de caráter formativo e aprofundamento equivalem a treze (13) créditos
equivalentes às disciplinas obrigatórias do Mestrado em Conservação e Uso de Recursos Naturais da UNIR.
Os discentes oriundos de outros programas de mestrado deverão cursar as disciplinas obrigatórias ao
PPGReN como disciplinas de nivelamento.

II - Exigem-se disciplinas obrigatórias com caráter formativo: para o mestrado duas (02), com conteúdos
interdisciplinares voltados à consolidação dos temas para formação acadêmico-científica e base formativa,
ofertadas em regime anual, com no mínimo quatro (4) créditos cada

III - Exigem-se disciplinas obrigatórias com caráter de aprofundamento: para o mestrado uma (01), com
conteúdos interdisciplinares voltados à consolidação da atividade de pesquisa do discente, com quatro (4)
créditos.

IV - Seminários temáticos, com caráter articulador e inserção social é uma disciplina de caráter obrigatório
onde os conteúdos são articulados de modo transversal através de encontros quinzenais. A disciplina de
seminários é ofertada semestralmente e consta de 1 crédito

V - Estágios, com caráter articulador, desenvolvidos nas atividades de Estágio docência serão de quarenta
(40) horas para o mestrado, conforme o Art. 18 do Regulamento da CAPES.

VI - Tópicos especiais, com caráter dinamizador e inserção social, deve ser desenvolvido prioritariamente
em disciplinas optativas da linha de pesquisa inversa daquela que o discente está matriculado, com o objetivo
de construir a interdisciplinaridade.

VII - Publicação de produção científica do aluno, com caráter de aprofundamento. Para o mestrado exige-se
no mínimo a publicação de artigo ou resumo de congresso aceito para apresentação (oral ou banner). Os
créditos serão definidos de acordo com o status da publicação, tendo valor mínimo um (01) crédito e quando
a publicação for classificada com WebQualis A (A1 ou A2) serão conferidos cinco (05) créditos, B1 serão
conferidos quadro (04) créditos, de B2 e B3 três (03) créditos, B4 e B5 dois (02) créditos e resumos
publicados em anais de eventos um (01) crédito. A publicação somente terá validade quando o artigo ou
resumo apresentar o estudo/pesquisa em desenvolvimento pelo discente no PPGReN.

VIII - Produção de Trabalho de Conclusão de Curso, com quinze (15) créditos para o mestrado.

Parágrafo único. As disposições deste artigo e respectivas alíneas encontram-se sintetizados no Anexo I
neste Regimento e o compõe.

 

Seção I

Seminários Temá�cos

Art. 16. As regras mínimas estabelecidas para a oferta dos seminários temáticos baseiam-se no seguinte:
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I - Os seminários temáticos são coordenados por um professor do PPGREN e é uma disciplina com carga
horária total de 15 horas, um crédito com oferta semestral;

II - Os seminários temáticos constituem-se parte do planejamento da oferta do PPGReN articulado com os
demais componentes curriculares, em conformidade com o calendário previamente estabelecido e divulgado
pelo PPGReN;

III - Nos seminários temáticos o aluno está obrigado a coordenar pelo menos um tema ou atividade e ter, pelo
menos, 75% de frequência do total.

 

Seção II

Estágios

Art. 17. As regras para o cumprimento do Estágio Docência.

I - O Estágio de Docência segue as normas recomendadas pela CAPES, sendo obrigatório apenas para os
discentes bolsistas CAPES.

II – O Estágio de Docência deve ser cumprido em quarenta (40) horas para o mestrado. O orientador é
responsável pela supervisão do estágio de docência e encaminhará para a Coordenação do PPGReN relatório
consubstanciado até trinta (30) dias antes da defesa do discente. O Discente deverá cumprir o estágio docente
em uma das modalidades: regência em curso de graduação e/ou regência em curso de extensão para a
sociedade na temática de pesquisa desenvolvida na dissertação.

 

Seção III – Tópicos Especiais

Art.18. Os tópicos especiais são desenvolvidos prioritariamente em uma disciplina optativa com o objetivo
de construir a interdisciplinaridade.

Parágrafo único. Para obtenção de créditos em tópicos especiais, é facultado ao Orientador optar por outros
componentes curriculares ofertados pelo PPGReN ou por outros programas de Pós- Graduação.

 

Seção IV – Publicações

Art.19. As publicações são componentes curriculares indicados como disseminação científica e devem
corresponder ao rigor acadêmico exigido pelas normas editoriais das revistas especializadas.

§ 1o Fica condicionado a emissão do diploma de mestrado a comprovação de publicação ou de aceite para
publicação de acordo com o item a seguir.

§ 2o O Discente que não apresentar a publicação, de acordo com Parágrafo 1o desse artigo, em até seis (06)
meses após defesa da dissertação, será considerado como Desempenho Insuficiente.

§ 3o Para o mestrado exige-se no mínimo a publicação de um artigo (ou aceite comprovado) Qualis mínimo
B2 na área multidisciplinar.

 

Art. 20. Os prazos mínimo e máximo para a conclusão do mestrado são de um (1) e dois (2) anos,
respectivamente, podendo haver prorrogação por mais um (1) semestre letivo.

Parágrafo único. A solicitação de prorrogação deve será feita exclusivamente pelo orientador ao Colegiado
do Curso contendo todas as informações e justificativas que sirvam de base para a decisão do Colegiado.
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CAPÍTULO II

Da Programação Periódica do Curso

 

Art. 21. A programação periódica do curso especificará a oferta das atividades acadêmicas, com o respectivo
número de créditos, cargas horárias e ementas.

Art. 22. O calendário acadêmico do curso obedece aos limites do período letivo da UNIR, no que tange a
rotina acadêmica.

 

TÍTULO IV

DO CORPO DOCENTE E SUAS ATRIBUIÇÕES

CAPÍTULO I Constituição do Corpo Docente

Art. 23. O corpo docente é constituído por:

I - Docentes permanentes;

II - Docentes visitantes;

III - Docentes colaboradores.

 

Art. 24. Integram a categoria de docentes permanentes aqueles que atendam os seguintes pré-requisitos:

I - Tenha produtividade científica na exigência mínima recomendada pela CAPES;

II - Desenvolva, obrigatoriamente, atividades de ensino no PPGReN;

III - Desenvolva pelo menos um projeto de pesquisa em linhas que articule a pesquisa com as orientações do
PPGReN;

IV - Seja credenciado como orientador em atividade pelo Colegiado do PPGReN;

 

Art. 25. Integram a categoria de docentes visitantes aqueles que têm vínculo funcional com outras
instituições, liberados das atividades correspondentes a tal vínculo para colaborar, por um período contínuo
de tempo, em projeto de pesquisa e/ou atividades de ensino no programa, permitindo-se que atuem como
orientadores e em atividades de extensão.

Parágrafo único. Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao estabelecido no caput deste
artigo e tenham sua atuação no programa viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a
instituição ou por bolsa concedida por fomento.

 

Art. 26. Integram a categoria de docentes colaboradores os demais membros do corpo docente do programa
que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como docentes permanentes ou como
visitantes, mas participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de
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ensino ou extensão e/ou da orientação ou co-orientação de estudantes, independentemente do fato de
possuírem ou não vínculo com a instituição.

Parágrafo único. O desempenho de atividades esporádicas como conferencista, membro de banca de exame
ou coautor de trabalhos não caracterizará um profissional como integrante do corpo docente do programa,
não podendo, pois, os mesmos serem enquadrados como docentes colaboradores.

 

CAPÍTULO II

Do Credenciamento e Permanência dos Docentes no PPGReN

 

Art. 27. O credenciamento e a permanência dos professores no PPGReN dependerão da avaliação periódica
do desempenho na produtividade científica e na docência, obedecendo às normas estabelecidas pelo
Colegiado do PPGReN, dos Conselhos Superiores da UNIR e das agências brasileiras de Fomento.

Parágrafo único. A periodicidade e os critérios para o cumprimento do disposto no caput dependerá de
norma específica estabelecida pelo Colegiado do Curso e pela regras da UNIR.

Art. 28. O credenciamento inicial do docente será solicitado ao Colegiado de curso exigindo-se, em qualquer
caso, titulação de doutor e declaração de disponibilidade em atuar junto ao PPGReN obedecendo às normas
estabelecidas pelo Colegiado do PGDRA e dos Conselhos Superiores da UNIR, apresentando comprovação
de:

I - Dispor de carga horária compatível com o exercício da pesquisa;

II - Possuir publicações em periódicos Qualis na exigência mínima da CAPES de caráter regional, nacional e
internacional;

III - Ter participado de atividades de orientação tanto em trabalhos de conclusão de curso de graduação,
como de iniciação científica ou especialização no último ano;

IV - Estar devidamente registrado e atuante em, pelo menos, um Grupo de Pesquisa registrado no CNPq;

V - Apresentar currículo Lattes/ CNPq atualizado;

VI - Ter participação comprovada em pelo menos um projeto de Pesquisa em execução e aprovado por
qualquer Instituição de apoio.

 

CAPÍTULO III

Da Atividade de Orientação

Art. 29. A orientação constitui-se em atividade devidamente designada pelo Colegiado do curso, mediante
adequação dos interesses de pesquisa desenvolvidos no PPGReN.

 

Art. 30. Para a realização do trabalho de conclusão, o professor orientador poderá requerer ao Coordenador a
designação de um Co-Orientador, o qual deverá ser credenciado pelo Colegiado do PPGReN.

Parágrafo Único. A condição de Co-Orientador pode ser ocupada por um dos Docentes do quadro do
PPGReN, entretanto em caráter extraordinário o Colegiado pode credenciar em caráter provisório um
Pesquisador com Perfil equivalente exclusivamente durante o tempo da Orientação.
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Art. 31. A mudança do professor orientador, por iniciativa do Pós-Graduando ou do próprio orientador será
permitida desde que, devidamente justificada e autorizada pelo Colegiado do PPGReN.

Parágrafo único. A mudança feita no caput deste artigo só poderá ser autorizada havendo a expressa
concordância do orientador em conjunto com outro professor credenciado pelo Colegiado do PPGReN em
assumir a orientação do pós-graduando.

 

TÍTULO V

DO INGRESSO

CAPÍTULO I

Do Processo Seletivo

Art. 32. O ingresso no PPGReN será feito através de processo seletivo público, realizado por Comissão de
Seleção, designada pelo coordenador e aprovada pelo Colegiado, composta por professores do quadro
permanente do Programa, podendo ser ampliado por convite a pesquisadores de outras IES, externos ao
PPGReN.

 

Art. 33. O PPGReN somente admite inscrições de candidatos portadores de diploma de curso superior de
duração plena (reconhecidos ou em processo de reconhecimento pelo MEC) e que preencham os demais
requisitos exigidos no edital de seleção.

 

Art. 34. Os candidatos interessados a uma vaga no PPGReN são selecionados considerando, no mínimo, os
seguintes critérios:

I - Disponibilidade de tempo compatível com as atividades do curso, comprovada com declaração do
candidato ou da instituição a qual esteja vinculado;

II - Apresentação de projeto enquadrado nas linhas de pesquisa do PPGReN, obedecendo à formulação
interdisciplinar, acadêmica, científica e relevância social, com a anuência de um docente ligado ao PPGReN
se dispondo à orientação;

III - Avaliação curricular, com formatação na Plataforma Lattes/CNPq;

IV - Prova escrita de conteúdo relacionado às áreas de concentração do PPGReN e com bibliografia
acessível aos candidatos de acordo com a bibliografia descrita no edital de seleção;

V - Prova de proficiência em línguas estrangeiras, nos termos do edital de seleção;

VI - Desempenho em avaliação oral por meio de entrevistas.

Parágrafo único. O Colegiado homologará, em até 20 (vinte) dias a contar da divulgação da relação dos
aprovados, a lista de alunos aptos para matrícula.

 

Art. 35. O candidato ao PPGReN deverá apresentar à Coordenação, na época apropriada e conforme edital
publicado, a documentação exigida para a inscrição e, posteriormente em caso de aprovação, para matrícula.
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Art. 36. Candidatos estrangeiros deverão comprovar visto de permanência no país ou visto de estudante,
proficiência na língua portuguesa, assim como conclusão de curso de graduação no país de origem.

 

CAPÍTULO II

Da Matrícula no Curso

Art. 37. Para ser matriculado, o candidato deverá ter sido selecionado pelo PPGReN ou ter obtido
transferência de outro curso stricto sensu que seja reconhecido pela CAPES e compatível com o perfil
acadêmico.

Parágrafo único. O ingresso por transferência só poderá ser efetivado mediante aprovação do Colegiado.

 

Art. 38. A matrícula é obrigatória em qualquer fase do programa e em cada período letivo, o não
cumprimento dessa exigência implicará em desligamento do acadêmico do programa.

 

Art. 39. O aluno estrangeiro deverá apresentar no ato da primeira matrícula, fotocópia autenticada do visto
temporário ou permanente no Brasil.

 

Art. 40. As disciplinas cursadas em outros programas stricto sensu poderão ser aceitas para contagem de
créditos, até o limite de 10 (dez) créditos, mediante parecer do orientador e aprovação do Colegiado.

 

Art. 41. Poderá ser concedida inscrição em disciplinas isoladas, como Pós-Graduando especial, a
interessados que já participem de programas de pós-graduação stricto sensu desde que seja aprovado pelo
Colegiado do Programa, sempre que não excedam em 20% (vinte por cento) do número de Pós-Graduandos
oficialmente matriculados no PPGReN.

 

Art. 42. Nos prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico do PPGReN, para efeitos de atribuição de
créditos, o Pós-Graduando deverá matricular-se nas atividades acadêmicas.

 

Art. 43. A contagem do tempo regulamentar do acadêmico no PPGReN se iniciará na data da homologação
da matrícula pelo Colegiado.

§ 1º O Pós-Graduando poderá trancar sua matrícula por até um (1) semestre letivo para, com a devida
justificativa e conhecimento do orientador e aprovação do Colegiado PPGReN.

§ 2º O acadêmico terá sua matrícula cancelada, sendo desligado do PPGReN quando:

I - Esgotar o prazo máximo para a conclusão do curso;

II - Demonstrar desempenho acadêmico e científico insatisfatório conforme dispositivos deste Regimento;

III - For reprovado em duas (2) ou mais disciplinas do PPGReN, assim como duas (2) reprovações na
Qualificação;

IV - Apresentar comportamento ético incompatível com a vida acadêmica e científica;
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V - Submeter a exame, alegando ser de sua autoria, trabalhos comprovadamente copiados de outras fontes;

VI - Deixar de efetuar matrícula nos períodos letivos respectivos.

§ 3º Por solicitação ao Colegiado pode-se permitir a reintegração do aluno, não sendo, todavia, o tempo de
interrupção descontado da duração do curso, mediante expressa concordância do professor orientador.

§ 4º Na rematrícula o pós-graduando deverá apresentar um relatório de andamento de suas atividades
acadêmicas, em formulário próprio do PPGReN, sob aquiescência do professor orientador.

 

TITULO VI

DO DESEMPENHO ACADÊMICO

CAPÍTULO I

Da verificação do desempenho acadêmico e do desenvolvimento da pesquisa

Art. 44. A verificação de desempenho do aluno se procede ao final do semestre letivo, pela secretaria do
PPGReN, mediante a entrega dos registros dos professores responsáveis pela atividade acadêmica.

§ 1o A aferição do resultado será por nota e frequência.

§ 2o A divulgação dos resultados pela secretaria ocorrerá através do Mapa de Conceitos, depois de devida
homologação do colegiado.

§ 3o A divulgação de notas aos alunos é prerrogativa facultada exclusivamente aos professores responsáveis
pelas atividades acadêmicas desenvolvidas.

 

CAPÍTULO II

Da frequência e avaliação do aproveitamento curricular

Art. 45. A frequência é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária programada por disciplina ou atividade, conforme disposições legais.

Parágrafo único. Atribui-se FI quando a frequência houver sido insuficiente, impedindo a contagem de
crédito ao aluno.

 

Art. 46. A atribuição de resultado final do aluno será através de notas, estabelecidos a partir da pontuação
definida pelo docente responsável pela atividade acadêmica desenvolvida, com os seguintes resultados:

I - 100 a 95, correspondendo a um desempenho excelente;

II - 94 a 80, correspondendo a um desempenho muito bom;

III - 79 a 70, correspondendo a um desempenho bom;

IV - 69 a 60, correspondendo a um desempenho regular;

V- abaixo de 59, corresponde a um desempenho fraco.

§ 1o A obtenção de avaliação menor que 60 não conferem créditos ao aluno no componente curricular
correspondente.
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Art. 47. O desempenho de um pós-graduando será considerado insatisfatório em pelo menos um dentre os
seguintes casos:

I - Até duas notas menores que 60 (setenta) nas disciplinas obrigatórias e/ou durante o curso;

II - Insucesso na segunda oportunidade do Exame de Qualificação;

III - Insucesso na atividade de Defesa de Dissertação;

IV - Não apresentar publicação, como especificado o Art. 19;

 

TÍTULO VII

DA TITULAÇÃO

CAPÍTULO I

Dos trabalhos de conclusão do curso

Art. 48. Para conclusão do curso o acadêmico submeterá a atividade de contribuição científico acadêmica
mediante o cumprimento:

I - Dos créditos exigidos em disciplinas, vinte e quatro (24) créditos, e em publicações científicas cinco (5)
créditos,

II - Aprovação da defesa do projeto;

III - Aptidão no exame de qualificação;

IV - Defesa e aprovação de dissertação;

V -  Publicação ou aceite de artigo científico em revista indexada com WebQualis maior ou igual a B2.

Art. 48: Os prazos máximos para a finalização destas atividades são:

I - Defesa de projeto: 06 meses do início do curso;

II - Exame de qualificação: 18 meses do início do curso;

III - Defesa de Dissertação: 24 meses;

IV - Publicação ou aceite de artigo: 30 meses.

§ 1o Quando os prazos definidos nesse artigo não forem cumpridos o Orientador deve encaminhar ao
colegiado um plano de finalização da atividade, podendo os meses serem prorrogados por no máximo 6
meses.

§ 2o Quando um dos prazos I e II não forem cumpridos aplica-se o Parágrafo Parágrafo 2o do Art. 42 desse
Regimento, extraordinariamente o Colegiado pode alterar os prazos mediante solicitação expressa e
justificada do Orientador.

 

Art. 49. Os trabalhos de conclusão de curso serão julgados por Comissão Examinadora constituída de
doutores aprovados pelo Colegiado e nomeados pelo Coordenador do PPGReN, sendo composta, para
dissertação, pelo orientador, que a preside, dois membros titulares e um suplente.

 



08/05/2019 SEI/UNIR - 0127202 - Resolução

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=138519&infra_sistema… 15/17

Art. 50. Na solicitação de comissões examinadoras cabe ao orientador encaminhar junto a secretaria do
PPGReN:

I - Quatro (04) exemplares com antecedência mínima de quinze (15) dias para a data da defesa de projeto;

II - Qquatro (04) exemplares com antecedência mínima de quinze (15) dias para a data da qualificação;

III - Quatro (04) exemplares com antecedência mínima de trinta (30) dias para a data da defesa da dissertação
do mestrado;

§ 1º A Comissão Examinadora, pela maioria de seus membros, indicará a aprovação ou não do trabalho
conclusivo, com justificativa de voto.

§ 2o A segunda oportunidade para exames será admitida exclusivamente para a qualificação.

§ 3o A suspensão de exame de qualificação ou defesa poderá ocorrer uma única vez, e deverá ser
encaminhado ao Colegiado justificativa fundamentada para o evento, com anuência de todos os membros da
comissão.

Art. 51. Os trabalhos de conclusão serão redigidos exclusivamente em língua portuguesa.

 

CAPÍTULO II

Do Exame de Qualificação

Art. 52. O Pós-Graduando deverá submeter-se a exame de qualificação, de acordo com os critérios
estabelecidos pelo Colegiado de Programa, que fixará os procedimentos e prazos para sua realização,
respeitados as normas regimentais da Pós-Graduação da UNIR e apenas se:

I - Tiver cumpridos todos vinte e quatro (24) créditos referentes a disciplinas;

II - Ter projeto de pesquisa aprovado.

Art. 53. O objetivo maior do exame de qualificação deverá ser a avaliação do candidato no desenvolvimento
suficiente do trabalho em vista da dissertação na sua área de investigação.

 

Art. 54. No exame de qualificação o Pós-Graduando será considerado apto ou não apto para a defesa final da
dissertação, não havendo atribuição de conceito.

§ 1º Será considerado apto no exame de qualificação do mestrado, respectivamente, o pós-graduando que
obtiver aprovação de todos os membros da comissão examinadora composta pelo orientador, que a preside, 2
(dois) membros titulares um suplente.

§ 2º O pós-graduando que for considerado não apto no exame de qualificação poderá repeti-lo apenas uma
vez, num período que não exceda o tempo máximo do curso.

 

CAPÍTULO III

Da Defesa de Dissertação

Art. 55. Dos candidatos ao �tulo de mestre é exigida a aprovação de um trabalho de dissertação, de sua
autoria, elaborado sob a supervisão do seu professor orientador.
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§ 1o Na sua dissertação, deve o candidato evidenciar sua atualização científica ou tecnológica, originalidade,
criatividade e capacidade de sistematização no tema escolhido.

§ 2º Caso algum membro da comissão examinadora considere necessária a realização de uma reunião
preliminar, deverá solicitá-la ao orientador do candidato até pelo menos cinco (5) dias úteis da data marcada
para a defesa. A não manifestação de membros da banca será entendida como concordância para a defesa
pública.

§ 3º A reunião preliminar deverá acontecer até dois (2) dias úteis antes da data marcada para defesa, em
regime secreto, acompanhada pela secretaria do programa, que registrará em ATA o parecer dos
examinadores. Caberá ao orientador informar o parecer da comissão ao candidato à defesa.

§ 4º Não poderá submeter-se a exame de defesa o candidato que não tenha sido aprovado no respectivo
exame de qualificação.

 

CAPÍTULO IV

Da Concessão do Título

Art. 56. Após as considerações da banca examinadora de defesa, o acadêmico terá o prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias, a contar da data de aprovação, para submeter à homologação do Colegiado, com
expediente do orientador, a versão revisada.

Parágrafo único. Com o trabalho aprovado, revisado pelo orientador e homologado pelo Colegiado, o Pós-
Graduando deverá entregar, no prazo máximo de 45 dias exemplares corrigidos em formato impresso e
digital, sendo:

I - Dois (2) exemplares impressos e encadernados em conformidade com as normas do Programa para envio
a biblioteca PPGReN e Biblioteca Nacional; e

II - Três (3) versões digitais sendo uma para o PPGReN, uma para o banco de dissertações e teses da
CAPES, com respectivo formulário de encaminhamento para biblioteca de a UNIR e uma para o professor
orientador.

 

Art. 57. O aluno somente receberá atestado de conclusão do curso ou cópia da ata de defesa após cumprir
todas as formalidades e obter a devida homologação pelo Colegiado.

 

Art. 58. Por solicitação do aluno e cumpridas às exigências regimentais, a secretaria do PPGReN
encaminhará a documentação pertinente da qual constarão, obrigatoriamente, a ata de julgamento do trabalho
de conclusão, assinada pela Comissão Examinadora, o Histórico Acadêmico e outros documentos exigidos
para encaminhamento do pedido de expedição do diploma pela DIRCA.

 

Art. 59. Ao Pós-Graduando do PPGReN que atender às exigências deste Regimento e da Legislação
pertinente da UNIR, será conferido o título de Mestre em Conservação e Uso de Recursos Naturais,
constando, também, a especificação da área de concentração.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos e decididos pelo Colegiado do PPGReN.
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Referência: Processo nº 999553731.000005/2018-46 SEI nº 0127202



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https://www.unir.br

RESOLUÇÃO Nº 39, DE 07 DE MAIO DE 2019

  

Norma za o Estágio Curricular
Supervisionado Obrigatório do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo da
Universidade Federal de Rondônia – UNIR
– Campus Rolim de Moura

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
artigo 1º, iniciso VII do Regimento Interno e considerando:

Autos do processo 99991580.000012/2019-10 ;

Parecer nº 2317CGR/CONSEA, conselheiro Júlio César Barreto Rocha (documento 0058573);

Decisão da Câmara de Graduação nº 2317/CGR/CONSEA, de 04-10-2018 (documento 0058573);

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores contida no documento 0058573;

Deliberação na 98ª sessão Plenária em 25-04-2019; 

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º  Aprovar o Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia – UNIR – Campus Rolim de
Moura contido no documento 0127269.

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

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
07/05/2019, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0127233 e o código CRC 9E63BC47.

 

 

 

Referência: Proces s o nº 99991580.000012/2019-10 SEI nº 0127233
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 39/CONSEA, DE 07 DE MAIO DE 2019 

Capítulo I – Da definição e finalidades do Estágio Curricular Supervisionado
Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo

Art. 1º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em

Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Campus Rolim

de Moura, se aplica às habilitações em Ciências da Natureza e Ciências Humanas,

conforme regulamento próprio previsto no Projeto Pedagógico do Curso – PPC.

Art.  2º  Trata-se  de  componente  curricular  obrigatório  composto  de  400

(quatrocentas) horas de estágio supervisionado e é condição para a integralização

do currículo e obtenção do grau de Licenciado(a) em Educação do Campo.

Parágrafo  único.  Os(as)  portadores(as)  de diploma de licenciatura com exercício

comprovado  no  magistério  e  exercendo  atividade  docente  regular  na  educação

básica poderão ter redução da carga horária do  Estágio Curricular Supervisionado

Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/UNIR até o máximo

de 100 (cem) horas (conforme previsto no artigo 15, inciso 7 Resolução nº 02/2015 –

MEC/CNE), sendo obrigatório o cumprimento da primeira fase do estágio realizado

no sexto período do curso.

Art.  3º  As  atividades  e  fases  distintas  e  específicas  do  Estágio  Curricular

Supervisionado Obrigatório têm como objetivo possibilitar  aos acadêmicos(as) do

Curso de Licenciatura em Educação do Campo, a vivência no contexto profissional

nas áreas previstas no PPC, na educação básica em situações efetivas de processo

de  ensino-aprendizagem  com  vistas  à  ação-reflexão-ação  da  formação  docente

(PPC, 2014, p. 39).

Art.  4º  O  Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório  visa  a  articulação  dos

conhecimentos acadêmicos com os saberes da experiência por meio da observação,

reflexão, docência e investigação, possibilitando a apropriação de saberes e práticas

pedagógicas diversas da docência nas escolas do campo nos anos finais do Ensino

Fundamental e no Ensino Médio.

Regulamento Estágio Curricular Supervis. Educação do Campo (0127269)         SEI 99991580.000012/2019-10 / pg. 3



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 39/CONSEA, DE 07 DE MAIO DE 2019 

Art.  5º  As  atividades  de  Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório  se

caracterizam  pela  qualidade  de  situações  efetivas  do  processo  de  ensino-

aprendizagem a fim de formar profissionais Licenciados(as) em Educação do Campo

nas áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas, terão a possibilidade de

atuar na docência das disciplinas de Ciências, Química, Física, Biologia, Sociologia

e Filosofia, nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio em escolas do

campo, conforme previsto no PPC (2014, p. 23).

Capítulo II – Da estrutura e organização do Estágio Curricular Supervisionado
Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo

Art. 6º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em

Educação do Campo é dividido em três fases (PPC, p. 32): 

a) Estágio Docente I, com carga horária de 120 horas, realizado no sexto período do

curso;

b) Estágio Docente II, com carga horária de 140 horas, realizado no sétimo período

do curso;

c) Estágio Docente III, com carga horária de 140 horas, realizado no oitavo período

do curso.

§ 1º As normas de regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

são definidas por uma Comissão indicada pelo Colegiado do Curso sob a orientação

e supervisão do Núcleo Docente Estruturado – NDE, com portaria  específica.  O

regulamento é avaliado pelo NDE e aprovado pelo Conselho do Departamento de

Educação do Campo.

§  2º  A realização do Estágio  Curricular  Supervisionado Obrigatório  não acarreta

vínculo empregatício de qualquer natureza.

§ 3º O horário de realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deve

ser compatível com o horário da escola na qual o estágio será realizado.

Art.  7º  Cada  etapa  do  Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório  será

pedagogicamente guiada pelas orientações estabelecidas neste documento sob a
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coordenação  de  dois(as)  professores(as)  (um(a)  de  cada  habilitação)  que  será

definido pelo Conselho do Departamento,  como responsável pelo acompanhamento

teórico prático do estágio, devendo proceder a avaliação do estudante e intermediar

relacionamentos com a Concedente e o supervisor/preceptor.

Art.  8º  Cabe  ao  professor(a)  orientador(a)  do  Estágio  Curricular  Supervisionado

Obrigatório acompanhar todo o processo de estágio em cada uma das fases até a

elaboração do relatório final em cada etapa.

Parágrafo único. A Orientação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em

cada uma de suas etapas contempla a natureza do estágio, o campo do estágio, os

objetivos,  a  postura  do  estagiário,  a  divisão  de  horas  em  atividades  a  serem

desenvolvidas durante o estágio e as formas de registro e avaliação do estágio. As

notas  obtidas  no  Relatório  de  Estágio  são  de  responsabilidade  dos(as)

orientadores(as),  ao final  de cada etapa, respeitando-se o calendário acadêmico,

para o devido lançamento no mapa de notas (aproveitamento discente). O mesmo

se aplica ao quadro de frequência.

Art.  9º  A  coordenação  de  estágio  será  composta  por  dois(as)  professores(as)

orientadores(as), os(as) titulares da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado

Obrigatório, sendo um(a) de cada área (Ciências Humanas e Ciências da Natureza),

um membro do NDE e quatro docentes indicados pelo Conselho do Departamento,

sendo  dois(as)  de  cada  área.  De  acordo  com  o  parágrafo  2º  do  artigo  14  da

Resolução 454/CONSEA/2016, “a nomeação da coordenação de estágio deverá ser

feita via portaria da Direção do Núcleo/Campus em que o curso é vinculado, a partir

da Ata de deliberação do CONDEP”. Essa coordenação forma o Núcleo de Estágio

Curricular Supervisionado Obrigatório  do Curso de Licenciatura em Educação do

Campo.

Art. 10 Para realização do estágio curricular serão firmados convênios (ou termos de

compromisso)  com  o  governo  do  estado,  prefeituras,  escolas  ou  institutos

tecnológicos ou de educação alternativa devidamente reconhecida pelo Conselho

Estadual  de  Educação,  visando  estreitar  os  laços  da  relação  pedagógica  ao
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desenvolver projetos e/ou ações que permitam aproximar comunidade acadêmica da

realidade que envolve a educação do campo (PPC, 2014, p. 37).

Art.  11 As etapas do Estágio Curricular  Supervisionado Obrigatório  do Curso de

Licenciatura  em  Educação  do  Campo  da  UNIR,  “serão  realizadas  em  escolas

públicas das redes municipais e estadual, comunitárias, filantrópicas, confessionais,

entre outras, localizadas no campo, bem como aquelas que atendam as populações

camponesas. O mesmo deverá estar articulado às atividades de ensino, pesquisa e

extensão” (PPC, 2014, p. 39-40). 

Art.  12 O  Estágio  Docente  I,  com  carga  horária  de  120  horas,  consistirá  na

realização de um Inventário da Realidade baseado no “guia metodológico para uso

nas escolas do campo”, de autoria de Roseli Caldart (Anexo 1). O guia implica num

amplo levantamento da realidade escolar da região mais próxima do(a) estagiário(a),

identificando as escolas apropriadas para realização do estágio; visitas técnicas e

pontuais à escola para tomar conhecimento do seu funcionamento institucional  e

pedagógico; elaboração e aplicação de um Projeto de Intervenção Pedagógica, de

acordo  com  os  resultados  do  Inventário,  a  ser  realizado  na  escola  envolvendo

professores(as), alunos(as) e demais profissionais da educação.

§ 1º Essa etapa do Estágio poderá ser realizada em grupos ou equipes de trabalho,

caso haja proximidade de moradia dos(as) estagiários(as) na região. 

§ 2º O Inventário conduzirá à elaboração de um Projeto de Intervenção Pedagógica

que  deverá  ser  pensado  a  partir  das  demandas  da  escola  ou  comunidade  de

abrangência  do  Inventário e  deve  ser  desenvolvido  fora  dos  horários  de  aula,

priorizando os alunos(as) dos anos finais do Ensino Fundamental e/ou do Ensino

Médio. 

§ 3º São exemplos de Projetos de Intervenção Pedagógica com base nos resultados

do Inventário:  jornadas culturais; horta comunitária; jornadas da Reforma Agrária;

cine/debate com temáticas pertinentes; jornada artística com música, poesia, teatro,

coral ou musical temático; feira de Ciências; semana do Meio Ambiente; parlamento
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da água;  tributos;  noites culturais;  concursos de redação temática,  dentre  outras

atividades.

§  4º  O  Projeto  de  Intervenção  Pedagógica  também  poderá  consistir  em  uma

apresentação dos resultados do Inventário acompanhado de amplo debate com a

participação de professores(as), estudantes e toda a comunidade. 

§ 5º O Projeto de Intervenção Pedagógica deve ser acompanhado pela supervisão

do Estágio.

§ 6º A Carga horária do Estágio Docente I está descrita na Tabela 1 (Anexo 2).

Art. 13 Estágio Docente II, com carga horária de 140 horas, corresponde à segunda

fase  do  estágio  a  ser  realizado  em  sala  de  aula  nos  anos  finais  do  Ensino

Fundamental nas áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas e Sociais.

§ 1º O Estágio Docente II, realizado diretamente em sala de aula, se orienta pela

observação, participação, planejamento e regência em disciplinas que contemplem

os conteúdos das Ciências Humanas e Sociais ou Ciências da Natureza, nos anos

finais do Ensino Fundamental, de acordo com as áreas de formação.

§ 2º O Estágio Docente II é estritamente pessoal e compreende a breve experiência

da pré-docência em todas as disciplinas correspondentes à área de formação ou

áreas afins, ou, no caso da área das Ciências Humanas e Sociais, caberá ao Núcleo

de  Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório  decidir  em  quais  disciplinas  o

estágio será realizado.

§ 3º A carga horária será distribuída de maneira uniforme nas respectivas disciplinas

da área de conhecimento.

§  4º  A  distribuição  da  Carga  horária  do  Estágio  Docente  II:  observação,

planejamento e regência está registrada na Tabela 2 (Anexo 2).
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Art.  14 O Estágio  Docente  III,  com carga  horária  de  140  horas,  corresponde  à

terceira fase do estágio a ser realizado no Ensino Médio, nas disciplinas de Física,

Química e Biologia, na área de Ciências da Natureza, e nas disciplinas de Filosofia e

Sociologia, na área de Ciências Humanas e Sociais.

§ 1º O Estágio Docente III, realizado diretamente em sala de aula, se orienta pela

observação, participação, planejamento e regência em disciplinas que contemplem

os conteúdos das Ciências Humanas e Sociais ou das Ciências da Natureza, no

Ensino Médio, de acordo com as áreas de formação.

§  2º  O  Estágio  Docente  III  é  estritamente  individual  e  compreende  a  breve

experiência  da  pré-docência  em todas as  disciplinas  correspondentes  à  área de

formação ou áreas afins do Ensino Médio.

§ 3º A carga horária será distribuída de maneira uniforme nas respectivas disciplinas

da área de conhecimento.

§  4º  A  distribuição  da  Carga  horária  do  Estágio  Docente  III:  observação,

planejamento e regência é apresentada na Tabela 3 (Anexo 2).

Capítulo III – Das atribuições e responsabilidades do Núcleo de Estágio
Curricular Supervisionado Obrigatório

Art. 15 Formado pelos(as) dois(as) professores(as) orientadores(as) da Disciplina de

Estágio Docente (um de cada habilitação), quatro professores (as) do Departamento

de Educação do Campo (dois de cada habilitação) e por um membro do NDE, o

Núcleo de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura

em Educação do Campo/UNIR tem por finalidade coordenar, planejar, acompanhar,

supervisionar,  executar  e  avaliar  os(as)  estagiários(as)  durante  as  três  fases  do

processo acadêmico-pedagógico.

Art.  16  Das funções do(a)  orientador(a)  de  estágio,  ou,   titular  da  Disciplina  de

Estágio Docente:
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I. Intermediar junto às secretarias de educação e indicar a UNIR para que

possa  celebrar  os  convênios  com  as  escolas  e  ou  instituições

concedentes;

II. Firmar  contratos  de  colaboração  com  supervisores/preceptores(as)  em

cada escola e ou instituição concedente;

III. Abrir as pastas individuais de estágio para cada aluno(a) contendo toda

documentação referente às três fases do Estágio Docente Obrigatório.

IV. Colaborar, juntamente com o(a) estagiário(a) e em sintonia direta com o

supervisor/preceptor(a), na elaboração do Plano de Atividades de Estágio;

V. Avaliar as instalações da parte concedente do Estágio e sua adequação à

formação cultural e profissional do(a) educando(a) e controlar o número

máximo  de  estagiários(as)  em  relação  ao  quadro  de  pessoal  das

entidades concedentes de Estágio;

VI. Orientar  técnica  e  pedagogicamente  os(as)  estagiários(as)  no

desenvolvimento  de  todas  as  atividades,  incluindo  a  elaboração  do

Relatório de Estágio e a avaliação do processo como um todo;

VII. Receber  e  analisar  o  controle  de  frequência,  relatórios  e  outros

documentos dos estagiários(as);

VIII. Zelar pela celebração e pelo cumprimento do Termo de Compromisso de

Estágio (Anexo 3);

IX. Prestar informações adicionais quando solicitado(a);

X. Auxiliar na elaboração e execução das Jornadas de Formação, tanto de

planejamento  das  atividades,  quanto  de  avaliação  e  socialização  dos

resultados.

§ 1º De acordo com o inciso I do Artigo 2º da Resolução n° 454/CONSEA/UNIR de

21 de setembro de 2016,  o  convênio  é  um “acordo de Cooperação Técnica  ou

Contrato,  com  finalidade  de  realização  de  estágio,  envolvendo  a  UNIR  e  a(o)

Concedente,  explicitando objetivos,  responsabilidades de  cada  parte  envolvida  e

informações pertinentes para garantir o processo de ensino-aprendizagem”.

§  2º  Cabe  ao  Orientador(a)  de  estágio  supervisionar,  acompanhar  e  garantir  a

assinatura  de  toda  documentação  firmada  entre  estagiários(as)  e  Concedentes

(Anexos de 4 a 7), para o seus devidos procedimentos e arquivamento na pasta
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individual  de  cada  estagiário(a).  O  mesmo  se  aplica  aos  Planos  de  Atividades

(Anexo 8) e Relatórios de Estágio (Anexo 9) em cada fase.

Art. 17 De acordo com o inciso II do Artigo 2º da Resolução n° 454/CONSEA/UNIR

de 21 de setembro de 2016,  orientador(a)  de estágio  é um(a)  “docente  da Unir

responsável pelo acompanhamento teórico e prático do estágio, devendo proceder a

avaliação  do(a)  estudante  e  intermediar  relacionamento  com a  Concedente  e  o

supervisor/preceptor”.

Art. 18 De acordo com o inciso III do Artigo 2º da Resolução n° 454/CONSEA/UNIR

de  21  de  setembro  de  2016,  supervisor/preceptor(a)  é  o(a)  “profissional  com

experiência na área que o(a) estudante irá realizar o estágio, devendo ser indicado

pela Concedente, em comum acordo com a Unir”.

§ 1º Da função do(a) supervisor/preceptor(a): de acordo com o inciso III do Artigo 2º

da Resolução n° 454/CONSEA/UNIR de 21 de setembro de 2016, “tem a função de

acompanhar  o(a)  estagiário(a)  no  desenvolvimento  prático,  podendo  dividir  essa

atividade com o(a)  professor(a)  orientador(a),  incluindo  aspectos  avaliativos,  que

devem estar previstos de forma genérica no Projeto Pedagógico do Curso/PPC e, de

forma específica e detalhada, no Plano de Atividades”. 

§ 2º O(A) supervisor/preceptor(a) de estágio preencherá um formulário próprio de

acompanhamento  e  supervisão  dos  estagiários(as)  sob  sua  responsabilidade,

repassando ao orientador(a) de estágio informações referentes ao desenvolvimento

dos(as) estagiários(as), relatório de frequência, e, se julgar pertinente, contribuirá na

elaboração do Relatório Final de Estágio. 

§ 3º O(A) supervisor/preceptor(a) de estágio poderá, se julgar pertinente e se for

convidado(a)  pelo  NDE,  participar  das  Jornadas  de  Formação  visando  o

planejamento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, elaboração do Plano

de Atividades e avaliação final do processo acadêmico-pedagógico.

Regulamento Estágio Curricular Supervis. Educação do Campo (0127269)         SEI 99991580.000012/2019-10 / pg. 10



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 39/CONSEA, DE 07 DE MAIO DE 2019 

§ 4º O(A) supervisor/preceptor(a) receberá, ao final de cada fase do estágio, um

certificado de Supervisão de Estágio com carga-horária correspondente a cada fase,

expedido pelo Departamento de Educação do Campo;

Art.  19  Da  Função  do(a)  membro  do  NDE  no  Núcleo  de  Estágio  Curricular

Supervisionado  Obrigatório  do  Curso  de  Licenciatura  em  Educação  do

Campo/UNIR: elaborar e executar o Plano de Formação voltado para os membros

do núcleo e garantir a avaliação do processo de estágio.

§ 1º A Jornada de Formação será convocada e coordenada pelo membro do NDE e

pelos  orientadores(as)  de  Estágio  Docente  e  deverá  constar  no  Calendário

Acadêmico  do  Tempo  Universidade,  ocorrendo  preferencialmente  na  primeira

sessão da primeira etapa do sexto, sétimo e oitavo períodos, antecedendo as fases

do estágio e terá duração de no mínimo 10 (dez) horas aulas;

§  2º  Recomenda-se  a  participação  de  todos(as)  os(as)  membros  do  Núcleo  de

Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório  do  Curso  de  Licenciatura  em

Educação  do  Campo/UNIR,  bem  como  de  todos(as)  os(as)  estagiários(as)  do

período  de  referência  e,  eventualmente,  os(as)  supervisores/preceptores(as)  nas

Jornadas de Formação e na sessão de Avaliação e Socialização dos Resultados;

§ 3º As Jornadas de Formação realizar-se-ão preferencialmente nas dependências

do  Campus da Unir em Rolim de Moura, cabendo ao membro do NDE decidir e

providenciar  outras  localidades,  se  julgar  pertinente  para  o  bom andamento  das

atividades;

§  4º  Durante  as  Jornadas  de  Formação  do  Núcleo  de  Estágio  Curricular

Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/UNIR

serão abordadas temáticas pedagógicas pertinentes ao Estágio em andamento, e

far-se-á elaboração participativa, dos Planos de Atividades, dos roteiros de avaliação

e do Relatório de Estágio.

§ 5º A Jornada de Avaliação e Socialização dos Resultados do Estágio Curricular

Supervisionado  Obrigatório  do  Curso  de  Licenciatura  em  Educação  do
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Campo/UNIR, será convocada e coordenada pelo(a) membro do NDE e pelos(as)

professores(as)  orientadores  (as),  titulares  da  disciplina  de  Estágio  Docente  e

deverá  constar  no  Calendário  Acadêmico  do  Tempo  Universidade,  ocorrendo

preferencialmente  na primeira  sessão da última etapa do sexto,  sétimo e  oitavo

períodos, ao final das fases do estágio em andamento e terá duração de no mínimo

10  (dez)  horas  aulas.  Cabe  ao  membro  do  NDE  decidir  sobre  o  convite  aos

professores(as) supervisores/preceptores(as).

Capítulo IV – Das atribuições e responsabilidades dos(as) Estagiários(as)

Art. 20 São atribuições e responsabilidades dos(as) estagiários(as):

I. Ter  pleno  conhecimento  do  regulamento  do  Estágio  e  dos  prazos

estabelecidos;

II. Providenciar, antes do início do Estágio, todos os documentos necessários

para o desenvolvimento do Estágio;

III. Indicar aos professores(as) orientadores(as) de Estágio, titulares da Disciplina

de Estágio Docente, preferência do local adequado para a realização do seu

Estágio obrigatório  definido,  na medida do possível,  preferencialmente nas

proximidades do seu local de residência;

IV. Estar ciente de que caso fique comprovado qualquer irregularidade, fraude ou

falsificação, é cancelado seu Estágio;

V. Elaborar, de acordo com orientação do(a)professor(a) Orientador(a), o Plano

de Atividade de Estágio;

VI. Cumprir os prazos previstos para entrega dos relatórios, bem como submetê-

los  à  avaliação  do(a)  professor(a)  Orientador(a)  de  Estágio  e  dos(as)

supervisores/preceptores(as);

VII. Estar regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em Educação do

Campo da Universidade Federal de Rondônia, em semestre compatível com a

prática exigida no Estágio;

VIII.Cumprir fielmente a programação de cada etapa do Estágio comunicando ao

Orientador(a)  de  Estágio  e  à  Unidade  concedente,  na  pessoa  dos(as)

supervisores/preceptores(as),  a  conclusão,  interrupção  ou  modificação  do

Estágio, bem como fatos relevantes ao andamento do Estágio;
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IX. Atender às normas internas da parte concedente, principalmente às relativas

ao  Estágio,  que  declara,  expressamente,  conhecer,  exercendo  suas

atividades com zelo, pontualidade e assiduidade;

X. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados por seu ato doloso

ou culposo a qualquer equipamento instalado nas dependências da unidade

concedente durante o cumprimento do Estágio, bem como por danos morais e

materiais causados a terceiros;

XI. Participar de todas as atividades inerentes à realização dos Estágios;

XII. Desempenhar com ética e dedicação todas as atividades e ações que lhe

forem designadas dentro de suas atribuições;

XIII.Registrar as atividades diárias de estágio, conforme orientações que constam

nos Planos de Atividades;

XIV. Elaborar e entregar ao orientador(a) de Estágio, para posterior análise

da Unidade concedente e do Núcleo de Estágio Curricular  Supervisionado

Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, o Relatório de

Estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;

XV.Participar das Jornadas de Formação (planejamento) e de socialização dos

resultados  de  Estágio  demonstrando  conhecimento,  postura  crítica  e

argumentativa nas apresentações orais previstas;

Art.  21  Em  caso  de  reprovação  em  qualquer  uma  das  fases  do  estágio,  o(a)

estudante  fica  obrigado(a)  a  realizar  integralmente  a  etapa  perdida  em  outra

oportunidade não sendo permitido recuperar parte da carga horária de nenhuma das

etapas previstas nas tabelas de distribuição das atividades.

Capítulo VI - Da avaliação

Art. 22 A  avaliação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de

Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia será

orientada pelos procedimentos de registro e avaliação conforme modelos e roteiros

anexos a este regimento e supervisionado pelo(a) Orientador(a) de Estágio e pelos

supervisores/preceptores(as) (Anexos 10 e 11).
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Art. 23 Os critérios de avaliação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

são definidos neste regimento e, se houver necessidade de mudanças, estas serão

encaminhadas  pelo  NDE do  Curso de  Licenciatura  em Educação  do  Campo.  A

avaliação processual e sistemática durante o estágio seguirá o seguinte roteiro:

I. O relatório apresenta coerência e coesão?

II. Atende as normas metodológicas básicas (formatação; citações; referências)?

III. Foi elaborado de acordo com as normas gramaticais?

IV. A introdução atende a sua finalidade de apresentar o assunto, os objetivos, a

metodologia e informa como o texto está estruturado?

V. Os relatos apresentam articulação entre teoria e prática?

VI. A análise é feita à luz do referencial teórico adotado?

VII. O relatório apresenta reflexões acerca da prática pedagógica do período de

estágio?

VIII. As  considerações  finais  cumprem  sua  função  de  retomada  das  ideias

principais do corpo do relatório?

Parágrafo único. Serão considerados(as) aprovados(as) os(as) estagiários(as) que

obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) no Relatório de Estágio (Tabela

4/Anexo 2).

Das disposições gerais e transitórias

Art. 24 Casos omissos a este regulamento serão deliberados pelo Núcleo de Estágio

Curricular Supervisionado Obrigatório  do Curso de Licenciatura em Educação do

Campo em cada área. 
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ANEXO 1: ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DOCENTE I

INVENTÁRIO DA REALIDADE: GUIA METODOLÓGICO PARA USO NAS

ESCOLAS DO CAMPO

Roseli Salete Caldart1

1. Sobre o Inventário

O inventário éuma ferramenta para levantamento e registro organizado de aspectos

materiais ou imateriais de uma determinada realidade. Levantamentos quantitativos

e ou qualitativos. Pode-se fazer um inventário de bens, de valores, de produções

econômicas,  culturais,  sociais,  de  recursos  naturais,  de  pessoas,  de  formas  de

trabalho,  de  lutas,  de  hábitos  e  costumes,  de  conhecimentos,  de  atividades

agrícolas, de indústrias, de conteúdos de ensino, de livros lidos pelos(as) estudantes

e seus(as) educadores(a).

2. Inventariar a realidade do entorno da escola

Estamos propondo este guia para uso das escolas do campo e o inventário aqui

tratado  é  basicamente  sobre  o  que  existe  no  entorno  delas.  No  trabalho  de

educação e particularmente na escola de educação básica, buscar conhecer o lugar

em  que  se  insere,  e  suas  relações  sociais  e  ecológicas  com  as  questões  da

realidade  mais  ampla,  integra  uma  determinada  concepção  de  educação  e  de

escola.

Na concepção que nos orienta, é preciso pensar a escola como parte de processos

formativos que constituem a vida social e as relações entre ser humano e natureza,

intencionalizados  em  uma  direção  emancipatória.Por  isso  a  escola  não  pode

desenvolver sua tarefa educativa apartada da vida, suas questões e contradições,

1Guia discutido no Seminário:Educação em Agroecologia nas Escolas do Campo.  Veranópolis/RS
(IEJC), 16 a 18 de junho 2016. Participaram da elaboração: Roseli Salete Caldart, Ceres Hadich, José
Maria  Tardin,  Diana  Daros,  Marlene  Sapelli,  Luiz  Carlos  de  Freitas,  Edgar  Jorge  Kolling,  Paulo
Ricardo Cerioli, Nivia Silva e Adalberto Martins. Esta versão vem sendo experimentada em escolas e
cursos  de  formação de  educadores  do  campo.  Continua  aberta  à  continuidade  de  sua  construção
coletiva.
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seu  movimento.  Mas  esta  ligação  entre  escola  e  vida  (trabalho,  luta,  cultura,

organização social, história) precisa de uma formulação pedagógica séria, para que

os momentos de estudo não se reduzam a conversas sobre aspectos ou problemas

da  realidade,  mas  possam  garantir  efetiva  apropriação  de  conhecimentos

necessários à construção de novas relações sociais e de relações equilibradas entre

o ser humano e a natureza. Buscamos um modo de estudo que articule trabalho,

conhecimento, ensino e participação dos estudantes na condução da vida escolar. E

buscamos construir a escola como um lugar de formação humana multidimensional

e um centro cultural de referência para a comunidade.

Caminhar nesta direção exigeque o conjunto dos sujeitos da escola parta de uma

base  comum,  objetiva  e  detalhada,  deinformações  sobre  a  realidade  a  ser

trabalhada pelo plano de estudos.

O  roteiro  de  inventárioque  apresentamos  a  seguir  é  uma  forma  de  organizar  o

trabalho de levantamento das informações sobre o entorno da escola (e também

sobre  seu  interior).No  entanto  é  importante  compreender  o  inventário  como  um

processo dinâmico, em movimento. Elementos da observação e do diálogo cotidiano

podem/devem contribuir para compor este roteiro.

Os  levantamentos  propostos  consideram  questões  da  realidade  atual  e  visam

prioritariamente  o  uso  pedagógico  dos  dados  pela  escola,  em  suas  diferentes

atividades educativas.O inventário é uma ferramenta de trabalho para materializar

sua ligação com a vida e as relações sociais de que é parte. Mas à medida que a

escola  organiza e  disponibiliza  as  informações levantadas,  ela  passa a ser  uma

fonte de dados e de materiais de pesquisa para o conjunto da comunidade e para

variados  usos.  E  se  trata  de  um  trabalho  dinâmico  e  cumulativo:  se  a  escola

conseguir estabelecer esta relação viva com a comunidade, ela própria (famílias,

grupos,  organizações,...)  poderá  tomar  a  iniciativa  de  fornecer  novos  dados  ou

atualizar as informações do inventário, em um fluxo contínuo e educativo.

3. Objetivos do inventário

Nas escolas do campo visamos alguns usos prioritários das informações a serem

levantadas pelo inventário, usos relacionados a nossos objetivos formativos: 

1) Identificar possibilidades de relação da escola com o trabalho socialmente

produtivo,  para  discussão  com  a  comunidade  e  possível  inclusão  no

planejamento pedagógico;
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2) Potencializar a construção de processos de auto-organização dos estudantes,

para a própria realização do inventário e para trabalhos sociais que sejam

desencadeados a partir dele;

3) Levantar  informações  para  estudos  sobre  agroecologia  e  agricultura  na

relação  com o trabalho,  considerando  a  possibilidade  real  de  ligação  das

escolas  do  campo  com  atividades  de  produção  agrícola  de  base

agroecológica, e a necessidade de refletir  sobre a realidade da agricultura

hoje e suas mudanças no tempo e no espaço;

4) Verificar porções da realidade inventariada que possam ser ligadas ao estudo

dos conteúdos de ensino das diferentes áreas; 

5) Identificar  conteúdos a  serem incluídos  no plano  de  estudos em vista  da

compreensão de questões relevantes da realidade atual; 

6) Levantar possibilidades de pesquisas ou visitas de campo com os estudantes

para aprofundar o estudo científico de determinadas questões da realidade na

relação com os conteúdos de ensino.

No planejamento da realização do inventário, é importante que cada escola discuta

também seus objetivos específicos com esta ferramenta, considerando o processo

educativo  que  ali  se  desenvolve  e  as  necessidades  reais  de  conhecimento  da

realidade.  E que desenvolva  a preparação considerando o  inventário  como uma

forma de diálogo de saberes entre as famílias, entre a escola e a comunidade, entre

educadores e educandos, e com a natureza, de que somos parte.

4. Entorno da escola

Estamos entendendo por  entorno  da escola o meio geográfico onde ela se situa,

mas combinado com as relações sociais e comunitárias que ela estabelece por meio

dos seus sujeitos, especialmente os estudantes e suas famílias. Isto quer dizer que

uma mesma escola pode ter relação com diferentes comunidades, cujos núcleos de

moradias e unidades de produção têm proximidade física maior  ou menor.  Uma

escola que recebe grupos de estudantes de comunidades vizinhas precisa fazer o

inventário dos diferentes locais, à medida que atividades de trabalho e de estudo

possamali acontecer. 

Também é importante identificar aspectos de um entorno um pouco mais distante,

mas que influenciam significativamente a vida das famílias, das comunidades que
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integram a escola, por exemplo, a existência de uma fábrica ou de uma agroindústria

próxima que recebe trabalhadores da comunidade ou com a qual  as famílias se

relacionam  comprando  ou  vendendo  produtos,  ouque  afeta  omeio  ambiente  da

região.

Cada escola precisa decidir, em função dos objetivos específicos do seu inventário,

qual o recorte do entorno a ser investigado, considerandoestas totalidades que se

entrelaçam: - as redondezas do prédio/local da escola; - a área de vizinhança da

escola;  -  a(s)  comunidade(s)  envolvida(s)  com  a  escola  e  suas  atividades.  Em

alguns casos todas estas possibilidades de entorno são fisicamente próximas; em

outros, elas significam que fazer o inventário implicará deslocamentos das pessoas

para  conseguir  as  informações.  Tudo  isso  precisa  ser  considerado  no  plano  de

realização do inventário.

5. Construindo um roteiro-guia para fazer o inventário

Organizamos esta proposta de guia para realização do inventário em duas fases.

Na  prática  são  dois  roteiros,  necessariamente  articulados  entre  si,  mas  com

objetivos  específicos  e  com focos,  tempos  e  procedimentos  diferentes.  Trata-se

apenas de um guia, que poderá ser recriado ou ajustado conforme as circunstâncias

locais e os objetivos do uso desta ferramenta em cada escola ou entre escolas que

se articulem para processos coletivos de planejamento.

A primeira fase se refere aos levantamentos gerais básicos para usos diversosna

escola e pela comunidade. As informações a serem levantadas estão indicadas por

blocos. A depender dos objetivos discutidos em cada escola, um bloco poderá ser

mais detalhado do que outro, mas é muito importante ter dados básicos em todos os

blocos, porque eles se referem a diferentes dimensões da vida com a qual o trabalho

pedagógico da escola precisa ser conectado.A ordem dos levantamentos ou se eles

serão feitos todos de uma vezé uma decisão do planejamento de cada escola.

A segunda fase do inventário supõe a realização da primeira e a sistematização dos

dados nela levantados, para que sirvam de base para este novo passo do trabalho.

Desenhamos o roteiro desta segunda fase a partir de um objetivo específico: que a

escola  possa  contribuir  de  alguma  forma  com  as  famílias  de  determinada

comunidade que decidam pelo caminho de uma reconstrução ecológica e social da

agricultura. Mas os levantamentos propostosindicam possibilidades de continuar o
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trabalho como pesquisa em outros estudos coordenados por algumas disciplinas ou

feitos entre disciplinas de uma determinada etapa da educação básica. O roteiro

principal  permite  chegar  a  um  estudo  introdutório  sobre  os  agroecossistemas

presentes no entorno da escola. Partimos de formulações já existentes no âmbito da

agroecologia2, ajustadas para realização pelos estudantes ou com sua participação,

caso integre uma ação mais ampla do conjunto da comunidade.

6. Como fazer o levantamento das informações

O levantamento precisa ser planejado para cada fase. Na  primeira fase pode ser

organizado por bloco. Para cada bloco é preciso verificar primeiro que informações a

escola já tem e atualizadas; o que já está em registros ou documentos que podem

ser consultados: não tem porque ocupar as pessoas com perguntas que se tem

como ter a resposta de outra forma, a menos que seja para confrontar informações;

as entrevistas e rodas de conversa devem priorizar aspectos que sejam de memória

ou de conhecimento oral, ou dos quais não se tenha registros confiáveis. A partir daí

é necessário distinguir entre os dados que podem ser obtidos pela observação e

anotação do que for observado, e o que implicará entrevistas ou conversas, e quais

precisam ser  feitas  com cada família  ou podem ser  feitas  apenas com algumas

lideranças comunitárias ou representantes de organizações coletivas locais.

Na  segunda fase prevê-se um trabalho de campo mais demorado, possivelmente

com mais de uma ida às famílias, aos grupos coletivos e aos locais de produção

para busca das informações e envolvendo mais atividades de entrevistas,rodas de

diálogo e dias de campo. Entendemos, pela experiência de roteiros deste tipo, que o

questionário não é o instrumento mais recomendado porque formaliza demais os

levantamentos e dada a diversidade de situações que podem ser encontradas teria

que  ser  construído  caso  a  caso  ou  com  muitas  variáveis  que  dificultariam  a

aplicação  e  a  sistematização.  Melhor  trabalhar  com  entrevistas,  observações  e

conversas individuais, em família ou em diferentes grupos, garantindo o rigor dos

2 Foram  nossas  referências  mais  diretas:  AS-PTA.  Avaliação  econômico-ecológica  de
agroecossistemas. Parte II – Procedimentos metodológicos. Rio de Janeiro: AS-PTA, maio de 2015
(apostila). ESCOLA MILTON SANTOS. Diálogo de saberes no encontro de culturas.  Caderno da
ação  pedagógica. Maringá:  MST/PR,  julho  de  2012.  ALTIERI,  Miguel.  Agroecologia:  bases
científicas para uma agricultura sustentável. 3ª ed., (revista e ampliada), São Paulo/Rio de Janeiro:
Expressão  Popular/AS-PTA,  2012,  especialmente  o  capítulo  “O  agroecossistema:  fatores
determinantes/recursos/processos e sustentabilidade”, p. 183-218.
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registros.  Na  seleção  de  famílias  para  entrevistas  podemos  considerar  seu

envolvimento  mais  expressivo  com  diferentes  sistemas  produtivos  presentes  no

lugar.

Em ambas as fases o inventário deve ser uma atividade realizada em conjunto por

estudantes e professores da escola, envolvendo outros membros da comunidade na

realização  ou  na  discussão  dos  objetivos  e  usos  das  informações  levantadas.É

muito importante que o inventário seja assumido como tarefa da comunidade e não

apenas da escola.

Especialmente para a segunda fase é fundamental contar com a participação de

pessoas  da  área da produção  e  ou  com profissionais  das ciências  agrárias  (da

escola ou de equipes técnicas com atuação no local). É necessário ter uma equipe

de  coordenação  e  não  ser  uma  atividade  de  educadores  ou  turmas  isoladas,

exatamente  porque  precisa  se  tornar  um  material  de  apoio  ao  planejamento

pedagógico do conjunto da escola. Serão várias pessoas trabalhando ao mesmo

tempo, de forma organizada e planejada. A divisão de tarefas pode ser feita pela

quantidade de famílias a serem entrevistadas, pela natureza da tarefa (organizar os

registros, ler documentos e extrair os dados), ou pela familiaridade dos educadores

que comporão cada equipe com determinados assuntos ou blocos.E os docentes

das diferentes disciplinas ou áreas, à medida que são envolvidos no planejamento,

podem indicar  novos  aspectos  a  serem levantados,  visandoseu  uso  pedagógico

específico.

O processo de realização do inventário deve ser tão educativo como o uso posterior

de seus resultados. Isso implica planejamento e organização coletiva, participação

efetiva dos estudantes e que todos entendam o processo em andamento e seus

objetivos, tendo apropriação sobre o conteúdo das perguntas e observações que

fazem. E certos estudos prévios em sala de aula serão necessários na preparação

para realização do inventário, já implicando conteúdos de ensino a incluir no plano

de estudos da escola.

7. Quando se faz o inventário

Um inventário como este proposto não é uma atividade que possa ser feita de uma

vez e de uma vez para sempre.  É um processo cumulativo, que deverá ser feito

passo a passo. Por isso é necessário que a escola inclua a realização do inventário
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em seu planejamento, estabelecendo as tarefas e definindo quem faz o que e em

que tempo. Lembramos que o melhor é realizar uma fase depois da outra. E que a

segunda  fase  supõe  a  primeira,  mas  a  primeira  não  supõe  necessariamente  a

realização da segunda. Dependerá do planejamento mais amplo da escola.

Quando o inventário for feito pela primeira vezpor uma escola, será preciso decidir

qual o melhor período para que o maior número de educadores e de estudantes

possa ser envolvido, considerando que esta atividade terá vários passos e ocupará

um bom tempo. Possivelmente aconteça ao longo do ano, sendo as informações

aproveitadas aos poucos. Já no ano letivo seguinte à realização do inventário se

poderá  considerar  o  conjunto  das  informações  no  planejamento  pedagógico  da

escola.A  princípio  os  levantamentos  de  campo não  poderão  ser  feitos  todos  no

horário escolar regular (pelo tempo exigido), a menos que se trate de uma escola em

tempo integral.  Já a sistematização dos dados de ambas as fases e alguns dos

procedimentos  de  campo  previstos  em  ambas  as  fases,  poderão  integrar  o

planejamento de atividades pedagógicas de alguma disciplina ou entre disciplinas no

próprio tempo aula.

A  realidadeque estamos inventariando é  dinâmica,  vai  mudando.  Mas nem tudo

muda de um ano para outro. Recomenda-seque depois de feito o primeiro, a escola

passe a colocar na sua agenda anual a atividade de atualização do inventário, que

não  significa  fazer  todos  os  levantamentos  de  novo,  mas  buscar  identificar

alterações  e  novos  aspectos  que  precisam  ser  revistos  ou  acrescentados.  O

importante  é  que  esta  busca de conhecimento  da  realidade  se  torne  cultura  da

escola. A periodicidade da atualização vai depender de cada realidade e das novas

exigências dos processos formativos. E talvez se possa pensar na realização da

primeira fase em um ano e da segunda fase no ano seguinte, já incluindo alguma

atualização necessária das informações dos levantamentos básicos.

8. Como sistematizar/organizar os dados 

A forma de organizar e disponibilizar as informações levantadas vai depender dos

objetivos  de  cada  escola  com  esta  ferramenta,  do  contexto  específico  de  sua

realização e da decisão de realizar ou não as duas fases. Pensando na  primeira

fase,  se  o inventário  integra um planejamento pedagógico  comum entre  escolas

próximas  ou  de  uma  determinada  região,  por  exemplo,  há  necessidade  de
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sistematizar o que há de comum entre elas, em alguma forma de síntese, sempre

tomando  o  cuidado  de  não  descartar/perder  a  memória  dos  registros  feitos  no

momento  de  cada  levantamento  (que  devem ficar  arquivados  na  escola).  Se  o

inventário é feito para uso da própria escola, mas com mais de uma comunidade

pesquisada,  também há necessidade de sistematizar  aspectos comuns.  Caso se

trate de uma mesma comunidade, a necessidade será de organizar os registros em

uma forma de síntese que permita  o  acesso  pelo  conjunto  da  escola,  incluindo

estudantes e educadores que vão chegando a cada período.

Pensando  na  segunda  fase,  possivelmente  se  tenha  que  fazer  um  tipo  de

sistematização de dados e de texto escrito para cada bloco, a depender da natureza

das questões envolvidas e de modo a facilitar o uso posterior, tanto nas atividades

de ensino como de trabalho.

É  importante  conceber  o  inventário  como  uma  ferramenta  de  trabalho.  Os

levantamentos podem ser  usados à medida que são feitos.  Sínteses parciais de

alguns  blocos  podem  ir  direto  para  trabalho  de  sala  de  aula  em  determinadas

disciplinas  ou  áreas.  Mas  isso  não  tira  o  compromisso  da  elaboração  de  um

documento-síntese que poderá incluir quadros, tabelas e desenhos ou mapas, que

organizem ou permitam visualizar mais facilmente as informações levantadas em

cada fase. É preciso que se discuta isso no momento do planejamento do inventário,

para  que  se  chegue  a  um formato  de  documento  que  seja  prático  e  para  uso

frequente. É fundamental envolver os estudantes também neste momento, conforme

as condições de trabalho de cada idade e orientados pelos educadores.

Além disso, podem compor a memória do inventário:  arquivos de fotografias das

diferentes fases da história da comunidade e da própria escola, bem como fotos do

trabalho  de  inventário  realizado  em  cada  fase;  arquivos  com  os  documentos

coletados e com entrevistas transcritas ou com a gravação das rodas de conversa;

filmagens feitas durante os levantamentos de dados,...

A  organização  das  informações coletadas em cada  fase do  inventário  pode  dar

origem à construção de mapas, maquetes,linhas de tempo, amostras ou bancos de

sementes, herbário das principais plantas da região, cadernos de receitas culinárias,

vídeos e outros.

Um  passo  posterior  necessário  é  fazer  uma  análise  crítica  das  informações

coletadas, a partir de questões formuladas desde os objetivos formativos definidos

pelas escolas para o inventário.
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9. Roteiro de levantamento

9.1 Fase 1: Levantamentos básicos

Bloco 1 - Recursos Naturais: (re)conhecendo a biodiversidade

1) Como é a vegetação naturalda área? Que plantas nativas/espontâneas estão

presentes: arbóreas e herbáceas.

2) Há reservas na área? De que tipo?

3) Que animais existem no lugar: nativos e domésticos.

4) Quais  os  tipos  de relevo,  que acidentes  geográficos  existem? Há erosão,

voçorocas, ravinas?

5) Quais os tipos e as características (físicas, químicas e biológicas) do solo:cor,

estrutura  (arenosa,  argilosa...),  terra  solta  ou  compactada,  presença  de

matéria orgânica?Quais os tipos de rocha existentes e que uso se faz delas?

6) Quais são  os indicadores considerados significativos pelos agricultores para

definir  que  o  solo  é  de  boa  qualidade? E  quais  as  condições  atuais  de

qualidade  do  solo  deste  local?  Observa-se,  por  exemplo,  a  presença  de

plantas indicadoras de qualidade do solo? Quais?

7) Como é o clima na região: qual a regularidade das chuvas, qual a média de

temperaturas ao longo do ano, qual a média de dias do sol por ano...

8) Há fontes de água no entorno? Quais? Existe algum riacho, rio, lagoa, açude

ou vertente  de água no local  ou próximo? Há alguma barragem em área

próxima? Como é a qualidade da água?

Bloco  2  -  Pessoas  /  famílias  que  compõem  a  comunidade  da  escola:

características de constituição, aspectos sociais, econômicos e culturais

(Considerar  a  opção  de  fazer  os  levantamentos  das  diferentes  comunidades  de

origem dos estudantes (se for o caso) ou apenas daquela onde fica localizada a

escola.)

1) Quantas  são  as  famíliasda  comunidade  (local  e  ou  de  cada  comunidade

envolvida na escola)? De onde vieram? A que etnias pertencem? Quais os

tipos de composição das famílias que existem nesta comunidade? 

2) Há pessoas portadoras de deficiências físicas ou mentais na comunidade?

Quais as deficiências presentes e como são tratadas?
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3) Quais  as  principais  características  econômicas,  sociais,  culturais  das

famílias? Como se dão as relações de gênero e entre gerações?Como se

trata a questão da orientação sexual  e  da identidade de gênero em cada

família, na comunidade? Que relações existem entre as famílias?

4) Como  são  as  moradias  (condições  básicas,  características  estéticas,

proximidade entre elas...). O que existe no entorno próximo das moradias?

5) Que  móveis  e  eletrodomésticos  existem  na  maioria  das  moradias  (mesa,

cadeiras, cama, fogão, geladeira, aparelho de TV e de som...)

6) Como é o acesso a luz elétrica, saneamento, água?

7) Quais  os  meios  de  comunicação  e  de  acesso  às  informações  que  são

utilizados pelas famílias?

8) Há uso de internet, quem usa, para que finalidade e com que regularidade?

9) Quais os meios de transporte mais usados pelas famílias e como são as

estradas?

10)Que atividades de lazer são realizadas coletivamente ou por determinados

grupos e quando acontecem?

11)Há festas tradicionais que se realizam na comunidade, que datas costumam

ser celebradas mais fortemente pelas famílias?

12)  Que igrejas/religiões atuam no local  e  que práticas desenvolvem com as

famílias?

13)Há grupos artísticos no local? Existe acesso próximo a atividades/produções

artísticas, música, pintura, teatro...?

14)  Há museus ou outros centros de memória no local ou que não estejam muito

distantes da escola? E há bibliotecas próximas?

15)Quais são os principais hábitos alimentares das famílias e características da

cultura  alimentar  da  comunidade?  Quais  os  alimentos  consumidos

regularmente, todos os dias ou todas as semanas? A maioria dos alimentos é

produzida no local ou comprada na cidade? Que alimentos são adquiridos no

mercado e em que quantidades? A maioria dos alimentos ingeridos contém

agrotóxicos?Há  muito  consumo  de  alimentos  processados  ou

ultraprocessados? Observar formas de preparo dos alimentos, nas famílias,

em refeitórios coletivos quando houver;coletar receitas culinárias típicas do

local ou da região. Identificar a percepção das famílias sobre a qualidade dos

alimentos.
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16)Quais  os  problemas  de  saúde  mais  comuns  entre  as  famílias  e  como

costumam ser tratados? Como é o atendimento de saúde? Há iniciativas de

tratamentos alternativos, quais e como é sua receptividade pelas famílias?

Existe posto de saúde na comunidade ou próximo?

17)  O que se faz com o lixo (restos de alimentos, embalagens, latas, garrafas,...)

nas casas e no conjunto da comunidade?

18)Qual a média de anos de escolarização entre as famílias? Há pessoas (e em

que  faixa  etária)  que  não  são  alfabetizadas?Existe  algum  trabalho  de

alfabetização de jovens e adultos na comunidade ou na região? Há espaços

educativos coletivos para crianças de 0 a 6 anos? Qual a distância entre a

moradia e a escola mais próxima (de educação infantil, ensino fundamental,

médio e superior)?

19) Quais são as fontes de renda da família? Listar as rendas, indicando o que e

quanto: * monetária (a que pode ser medida, salário, cheque do leite, venda

de produtos...) e não monetária (a que não é transformada em dinheiro, indo

direto  para  o  autoconsumo);  *  agrícola:  cultivos,  criação  de  animais  e

processamento  simples  de  produtos  da  agricultura;não  agrícola:  salário,

diárias,  prestação  de  serviços,  aposentadoria,  pensão,  auxílios

previdenciários,  bolsa  família,  etc.;  identificar  o  total  mensal  e  anual  e  o

beneficiário. No caso de salário, diárias ou prestação de serviços, identificar o

tipo  de  atividade  e  quanto  tempo  a  pessoa  dedica  a  esse  trabalho  na

semana...

20)  As famílias têm acesso a que  políticas públicas ou programas? Acessam

financiamentos, assistência técnica, habitação rural, saúde, educação, PAA

(Programa  de  Aquisição  de  Alimentos)  e  PNAE  (Programa  Nacional  de

Alimentação Escolar)? 

21)  As famílias têm dívidas financeiras? De que tipo? Há alguma inadimplência

junto a bancos ou outras instituições de crédito? Há algum planejamento para

quitar as dívidas?

Bloco 3 - Produção: sistemas produtivos e uso de tecnologias

1) Quais as formas de acesso à terra: terra própria de cada família ou pessoa,

posse, arrendamento, comodato, uso comunitário...; área total ocupada (para

produção, moradia e outros usos comunitários)...
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2) Quais  os  cultivos  existentes:  que  plantas  são  cultivadas  (espécies  e

variedades) e para que finalidades? Há consórcios de plantas e rotação de

culturas?Qual a origem das sementes utilizadas? Quais asformas de cultivo e

que  tecnologias  são  utilizadas?  São  usados  fertilizantes  sintéticos  e

agrotóxicos? São usados adubos ou outros produtos orgânicos?

3) Que  animais são criados (e de que raças) e para que finalidades?Quais as

formas de criação e qual o uso de tecnologias?

4) Existe processamento de produtos? Quais? Por iniciativa de cada família para

seu próprio  uso ou há atividades comunitárias simples para consumo das

famílias ou para venda em feiras etc.

5) Há  agroindústriasformalmente constituídas no local ou no entorno, em que

forma de propriedade, quem trabalha nelas e qual sua forma de gestão?

6) Existem atividades extrativistas, quais, quem trabalha nelas?

7) Existem práticas de artesanato, quais, quem trabalha nelas?

8) Há outras indústrias no local ou no entorno ou na região? Quais as principais

equem  são  seus  proprietários?  De  onde  são  seus  trabalhadores?  Há

membros desta comunidade trabalhando nelas? Em que regime de trabalho?

9) É feito uso de maquinários e ferramentas nas atividades produtivas? Quais,

em  que  atividades  são  utilizadas,  quem  os  têm  e  quem  os  opera?  Há

fabricação local de instrumentos de produção, quais, como são feitos? Como

são as instalações das diferentes atividades produtivas?

10) Quais  os  resultados  da  produção?  O  que  é  produzido  para  consumo

doméstico  (de  cada  família  ou  de  um  grupo  coletivo/comunitário)?  Há

excedentes  de produção que são comercializados e  onde/para  quem? Há

produção feita exclusivamente para comercialização? Quais produtos? Como

e onde é feita a comercialização de cada produto, quando acontece?

11)  Há alguma forma de “assistência  técnica”  no  local?  Quem faz  e  de que

forma?

Bloco 4 - Formas de trabalho e sua organização

1) Qual  a divisão social  do trabalho entre as diferentes atividades produtivas

existentes na comunidade: quem faz o que?

2) Qual  a  forma predominante  de  organização  do  trabalho:  familiar,  trabalho

coletivo  (grupos,  associações,  cooperativas,...),  outras  formas?  Existe

Regulamento Estágio Curricular Supervis. Educação do Campo (0127269)         SEI 99991580.000012/2019-10 / pg. 26



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 39/CONSEA, DE 07 DE MAIO DE 2019 

trabalho  assalariado  para  atividades  produtivas  internas  à  comunidade?

Existem trabalhadores assalariados de empresas externas próximas?Como

se dá a participação das mulheres, dos jovens e das crianças no conjunto do

trabalho, nos processos de decisão e de execução?

3) Como é feito o trabalho doméstico: o que é feito em cada família? há serviços

comunitários,  como  por  exemplo,  cuidado  de  crianças,  preparo  de

alimentação em refeitórios coletivos,...?

Bloco 5 -Lutas sociais e formas de inserção e organização política das famílias

1) As  famílias  desta  comunidade  participam  em  movimentos  sociais,

organizações  de  trabalhadores,  outras  entidades  (locais  e  mais  amplas)?

Indicar quais e se a participação é de toda família ou só dos homens, das

mulheres, dos adultos, dos jovens...

2) Quais as questões que têm mobilizado a organização ou participação nas

lutas?

3) Que  formas  de  organização  coletiva  existem  na  comunidade?  Entre  as

comunidades?

4) Que organizações ou  entidades ou instituições  estão presentes  e  ou têm

influência  significativa  sobre  as  relações  e  práticas  da  comunidade

(movimentos  sociais,  sindicatos,  igrejas,  grupos  culturais,  órgãos  públicos,

cooperativas, entidades do agronegócio...)?

Bloco 6: Escola: estrutura física, formas de organização do trabalho e aspectos

curriculares

1) Quais são as condições de infra-estrutura da escola: salas de aula, biblioteca,

equipamentos  de  laboratório  de  ciências,  acesso  a  luz  elétrica,  água,

saneamento, internet, local para prática de esportes,...

2) Quem são os educadores: de onde vêm, qual a formação, qual o regime de

trabalho, se há rotatividade...

3) Quem são os estudantes? Suas características de faixa etária, origem, etnia,

gênero, vínculos familiares e sociais...

4) Como é a organização do trabalho na escola: entre os educadores, com os

estudantes?
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5) Como se dá a gestão da escola: há processos em que os estudantes estão

ou poderiam estar envolvidos? Há alguma experiência de auto-organização

dos estudantes? Como funciona?

6) Há formas de interação com a comunidade? Quais?

7) Qual a referência seguida pela escola na seleção de conteúdos de ensino?

Quem  decide  sobre  o  que  ensinar?  Em  que  forma  os  conteúdos  são

trabalhados: por disciplina, por área, com alguma forma de integração entre

as  disciplinas  ou  áreas?  Há  uso  de  livros  didáticos  pelos  professores  e

estudantes? Fazer uma lista dos principais para cada disciplina ou área.

8) Há  planejamento  pedagógico  na  escola?  Quem  faz?  Quais  os  níveis  de

planejamento que existem? Que tipo de atividades são planejadas?

9) Costumam acontecer atividades realizadas pelos estudantes fora da escola?

Quais e em que tempo?

10)  Quais são os alimentos utilizados na merenda escolar e qual sua origem?

Observar formas de preparo dos alimentos na escola.

Bloco 7 -  O que fazem as crianças e jovens no tempo em que não estão na

escola3

Realização de levantamentolevantamento detalhado por idade (sugestão de faixas:

6  a  8,  9  a  11,  12  a  15,  16  a  18  anos,  conforme  realidade  de  cada  local)  e

distinguindo meninos e meninas e estudantes da escola e de fora, mas que moram

na comunidade, sobre:

1) Participação  nas  atividades  produtivas  familiares  ou  comunitárias  (quais

atividades em quanto tempo diário médio)

2) Participação  em trabalhos  domésticos  (quais  atividades  em quanto  tempo

diário médio)

3) Participação em jogos e brincadeiras (quais atividades, individuais e coletivas,

em que tempo diário ou semanal)

4) Se assistem TV ou estão na internet, redes sociais etc. (em que tempo diário

ou semanal)

5) Leituras  (quais,  em que  tempo,  se  para  tarefas  da  escola  ou  por  outras

indicações)

3 Estas informações poderiam compor os blocos anteriores, mas optamos por deixar em um bloco próprio para
destaque e para facilitar uma sistematização que possa ser considerada no planejamento da escola e no diálogo
com as famílias.
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6) Participação em grupos ou organizações entre si ou com os adultos (quais,

em que tempo)

7) Participação  em  atividades  culturais  internas  ou  externas  à  comunidade

(quais, em que tempo)...

9.2 Fase 2: Levantamentos visando aprofundamento de estudos

Este  roteiro  propõe  um  aprofundamento  da  pesquisa  de  campo  (pensando

especialmente no trabalho com os estudantes dos anos finais do ensino fundamental

e  ensino  médio)  sobre  agroecossistemas4 existentes  no  entorno  da  escola,  em

interface com informações sobre osistema agroalimentar5da região. A ideia é que

esta ferramenta ajude a estudar relações fundamentais entre produção e consumo

de alimentos, agricultura, estrutura agrária,funcionamento da lógica de exploração

capitalista (sobre o trabalho e sobre a natureza) e construção de novas relações

sociais  de  produção.  Estudos que integrem abordagens ecológicas,  econômicas,

políticas e socioculturais, adequando-os para cada faixa etária.

Recomenda-se  que  a  preparação  desta  2ª  fase  do  inventário  inclua  um estudo

básico  sobre  os  conceitos-chave  envolvidos  neste  foco.  É  importante  que  os

estudantes saibam qual a análise que se está pretendendo fazer com os dados de

campo que vão ajudar a levantar. As chaves de análise estabelecidas pela relação

entre estes conceitos podem orientar a forma de exposição dos resultados desta

pesquisa. Mas a escola precisa ter presente que cada bloco de dados e descrições

poderá ter diferentes usos nas atividades pedagógicas ao longo do ano letivo em

curso e no planejamento do próximo.

Bloco 1 - Levantamentosde percurso histórico

4Agroecossistema é uma comunidade de plantas e animais interagindo com seu ambiente físico e químico, que
foi  modificado  para  produzir  alimentos,  fibras,  combustíveis  e  outros  produtos  para  consumo e  utilização
humana.  Um  agroecossistema  é  constituído  por  diferentes  sistemas  produtivos  (sistema  agrícola,  pecuário,
extrativista, agroflorestal, de processamento de alimentos,...), por recursos naturais, pelas pessoas (indivíduos,
famílias,  coletivos)  em suas relações  de trabalho e de convivência,  pelas instalações de trabalho e áreas  de
moradia. A delimitação exata de um agroecossistema não é algo dado a priori; é uma decisão que se toma a partir
dos objetivos de seu estudo ou das intervenções pretendidas. Geralmente se combina o critério geográfico com o
de configuração das unidades de produção, familiares ou coletivas.
5 Sistema agroalimentar é uma expressão que inclui produção agrícola, distribuição de recursos, processamento e
comercialização de produtos em uma determinada região ou país.
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É fundamental conhecer a história (transformações)do território onde a escola se

insere:  o  percurso da comunidade,  das famílias,  do lugar  em que estamos hoje

vivendo, trabalhando. Alguns levantamentos que estamos propondo:

1) Sobre  a  comunidade:  buscar  documentos  e  registros  da  história  da

comunidade, do lugar, da região e registrar histórias ou depoimentos de vida

de  pessoas  mais  antigas  da  comunidade,  história  da  escola...;identificar

eventos marcantes que mudaram a trajetória de desenvolvimento do lugar,

como a implantação de um determinado sistema de produção,  a vinda de

alguma indústria para a região, ou um evento climático forte, o início de uma

organização  coletiva,...;  perguntar  para  as  pessoas mais  antigas quais  as

mudanças  principais  que  ocorreram  desde  sua  chegada  ou  desde  a

constituição  desta  comunidade;  identificar  e  descrever  experiências  de

agricultura alternativa já desenvolvidas no local e o que aconteceu com elas...

2) Famílias: entrevistar as famílias (ou uma amostra delas) sobre sua origem,

quando chegaram neste lugar e porque, os ciclos principais de casamentos,

nascimento  de  filhos  e  filhas,  migrações,  chegada  de  outras  pessoas,

mudanças  de  familiares,  questão  da  sucessão...;fazer  um  inventário  da

evolução patrimonial  de cada família  ou  grupo coletivo:  benfeitorias (infra-

estrutura)  –  casa,  paiol,  estrebaria,  chiqueiros,  galinheiros,  cercas,

tanques/açudes...; móveis e equipamentos de uso doméstico; ferramentas de

trabalho; máquinas e equipamentos (incluindo veículos); rebanho – todos os

animais...; descrever alterações que percebem nos costumes e modo de vida,

por  exemplo,  na  forma  de  alimentação  e  nos  produtos  produzidos  para

consumo  doméstico  e  comprados  no  mercado,  no  uso  do  tempo  para

diferentes atividades, na participação em lutas sociais e em organizações ou

instituições.

3) Agroecossistemas:  buscar  o  histórico das transformações já  ocorridas nos

ecossistemas (pelo menos as recentes, desde que as famílias ali moram): o

clima tem mudado? O solo ficou mais pobre ou mais fértil? A variedade de

plantas aumentou ou diminuiu? Havia mais fontes de água? Tinha rio e não

tem mais?... Já existiram tipos diferentes de sistemas produtivos neste local?

O que mudou em relação ao uso de insumos na produção agrícola e na forma

de trabalhar? Verificar se as pessoas identificam as razões das mudanças e

registrar as razões indicadas.
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Para sistematização dos levantamentos deste bloco uma sugestão é recompor o

percurso da ocupação deste território e as transformações ocorridas na paisagem,

mostrando as relações entre as potencialidades e as restrições sociais, ambientais e

agronômicas particulares de cada local  e  a história  do  lugar  e  das famílias  que

adotam determinados sistemas produtivos. 

Bloco 2 - Biodiversidade,sistemas de produção, trabalho e uso de tecnologias6

A partir das informações levantadas na fase 1 (melhor se estiverem sistematizadas

em tabelas)desenhar o  mapa da biodiversidadedos agroecossistemas pesquisados

com os  estudantes(plantas  nativas  e  cultivadas,  criação  de  animais),  mostrando

depois  para  a(s)  comunidade(s)  envolvida(s)  e  propondo  a  discussão  sobre  a

situação atual  da biodiversidade em nossa área/região:  estamos conservando ou

degradando a biodiversidade?  Por quê? Quais os aspectos que mais ameaçam a

sustentabilidade da agricultura neste lugar, nesta região? Verificar no diálogo se há

informações que precisam ser atualizadas e acrescentadas no mapa, que pode ter

também um texto descritivo correspondente, incluindo problemas identificados em

relação à água, ao solo, aos aspectos estéticos da paisagem.

Pode-se  fazer  também  a  construção  de  mapas  pelos  agricultores  para  levantar

especificamente as características do solo e pesquisar sobre a que  bioma a área

pertence e o que identifica/caracteriza este bioma.

1) Como se faz o manejo do solo? Há práticas de conservação ou recuperação

do solo? Quais e em que locais?

2) Pode-se estudar,  com a contribuição específica  das ciências  da natureza,

como acontece em cada ecossistema o fluxo de energia e a ciclagem de

nutrientes,  considerados processos fundamentais  na análise ecológica dos

agroecossistemas.

3) Identificar os  subsistemas produtivos que compõem o sistema de produção

dosagroecossistemas  pesquisados:  cultivo  agrícola,  criação  dos  animais,

processamento de alimentos e outras produções, se houver. Descrever cada

um deles: estrutura, ocupação do solo, nível de investimento, quantificação do

trabalho  (por  pessoa,  por  gênero,  em  cada  subsistema);  práticas  de

6 Uma fonte para detalhamento de aspectos que podem compor estas descrições e levantamentos,
especialmente envolvendo estudantes do ensino médio: Escola Milton Santos, Maringá/PR, Roteiro
para  o  diálogo  de  saberes  no  encontro  de  culturas –  Tempo  Comunidade  Curso  Técnico  em
Agroecologia.  Materiais  produzidos  pela  EMS  podem  ser  acessados  eletronicamente  em
http://atemisems.wix.com/escolamiltonsantosvc
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conservação do solo,  da vegetação;  como as famílias/os grupos fazem as

atividades envolvidas em cada subsistema7 e como é a ocupação do tempo

de  trabalho  da  família:  o  que  é  feito  por  adultos,  jovens,  crianças  ou

misturando faixas e gênero; e quantas pessoas trabalham em cada atividade,

considerando o calendário agrícola; - levantar informações sobre perdas que

podem ser observadas: erosão do solo, perda de biodiversidade, morte de

animais, perdas da produção no campo e na armazenagem, desperdício de

materiais orgânicos...; também limites que se observa em relação a pessoas

para o trabalho, ferramentas/equipamentos/máquinas, recursos.

4) Fazer oscustos  de  produção8e  o  total  da  produção  obtida  em  cada

subsistema9;  comparar  tempo  empregado  e  valores  obtidos  da  renda

monetária e não monetária e da renda agrícola e não agrícola.

5) Descrever o trabalho feito em cada moradia, quem faz e o tempo utilizado em

cada atividade (calcular  no dia,  na semana, no mês,  no ano):  preparo de

alimentos (café, almoço, janta, lanches), limpeza de louças e da casa, lavar e

passar e arrumar roupas, limpeza do ambiente (quintal,  jardim,...),  cuidado

das crianças; - descrever que tipo de trabalho é feito (se existe) fora do local

ou do agroecossistema (diárias, mutirões,...).

7 Um exemplo de detalhamento desta descrição está no roteiro do diálogo de saberes antes referido,
neste caso visando estudos em um curso técnico: 1) para cada cultivo: - qual a data do plantio e que
cultura existia na área anteriormente; - qual a variedade e como a conseguiu; - como fazem o preparo
do solo, o plantio e a adubação; - quais são as principais plantas espontâneas (“inços”) e como é feita
a capina; - quais doenças e insetos costumam aparecer e como se faz as pulverizações; - como é
feita a colheita, a armazenagem, o transporte e a comercialização; - quais são as principais perdas
que ocorrem no subsistema; - observar e registrar como está a conservação do solo (se existe erosão
e quais práticas são adotadas para evitá-la); - o que planeja para esta área depois desse cultivo... 2)
para o subsistema de criação de animais: - fazer o levantamento do rebanho, dividindo por categoria
(matrizes, reprodutor, crias), e anotar a(s) raça(s); - como preparam e fornecem a alimentação aos
animais; - quais os principais parasitas e doenças e como é feito o tratamento; - há uso de vacinas: se
sim,  quais;  -  como  é  o  fornecimento  de  água;  -  como  são  as  instalações;  -  como  é  o  manejo
reprodutivo; - quais são as principais perdas; - como é feita a comercialização.
8 Mesma fonte nos dá uma referência para organizar este levantamento: - anotar a quantidade e o
custo  de  cada  insumo:  sementes,  mudas,  caldas,  agrotóxicos,  adubos,  sacos,  combustível,
medicamentos, ração, concentrado, sal, vacinas, arame, energia elétrica, manutenção de máquinas e
equipamentos, utensílios em geral (cordas, baldes, peneiras), etc.; - quantificar o trabalho realizado
em  cada  atividade,  separadamente,  tanto  para  os  cultivos  agrícolas  (preparo  do  solo,  plantio,
adubação, capina, pulverizações, colheita...) como para os subsistemas pecuários (manejo, ordenha,
alimentação...), especificando se o trabalho é manual (anotar o valor da diária), se é tração animal
(valor da diária) ou mecânica (valor da hora-máquina); tanto para os insumos como para o trabalho,
anotar  se o custo é monetário  (ou seja,  se a  família desembolsou dinheiro para pagar)  ou não-
monetário (quando não desembolsou dinheiro, por exemplo: trabalho da própria família, sementes
guardadas do ano anterior, troca de dia de serviço com vizinhos, etc.).
9 Mesma fonte da nota anterior: - anotar: a forma de comercialização (se individual ou coletiva) e para
quem se vende (atravessador, cooperativa, agroindústria, vizinhos, etc.); quantidade total produzida
(em  kg,  toneladas,  arrobas,  sacos,  etc.);  quantidade  destinada  ao  auto-sustento;  quantidade
comercializada e o preço de venda.
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6) Levantar dados sobre a estrutura agrária da região, identificando tendências

de concentração ou desconcentração de terras.

7) Identificar e descrever processos de depredação da natureza.

8) Comparar diferentes agroecossistemas nos aspectos levantados neste bloco.

9) Identificar limites e potencialidades percebidos pelas famílias em relação ao

conjunto  da  produção  e  às  alternativas  que  estão  sendo  discutidas  para

solução dos problemas.

Bloco 3 - Levantamentos/estudos socioculturais

Realização de um levantamento que é relacionado à produção, mas, neste bloco

abordado  na  dimensão  da  cultura  e  das  relações  sociais  se  refere  aos

conhecimentos  tradicionais  de  agricultura,  que  subsistem  nas  práticas  ou  na

memória das famílias camponesas: identificar, listar e descrever o que sabem as

famílias em relação aos cuidados com a terra, com a água, como produzir sementes,

como  processar  e  conservar  alimentos.Perceber/perguntar  como  as  pessoas

entendem a relação com a natureza.

1) Alimentação: a partir das informações levantadas na primeira fase podemos

avançar para um estudo mais aprofundado sobre o caminho dos alimentos

utilizados na base alimentar cotidiana das famílias e na merenda escolar: de

onde vem cada alimento, onde foi produzido, como e por quem os alimentos

foram produzidos, se foram beneficiados ou industrializados, por quem, onde,

de onde vêm as embalagens em que são comprados, quais os preços de

cada  alimento,  quem  compra,  quem  vende;  quem  cozinha/prepara  os

alimentos...  Este estudo pode ser entrelaçado com questões de nutrição e

saúde, sobre fome, desnutrição, obesidade.E com elementos da história da

agricultura: qual a origem das plantas e dos animais que utilizamos em nossa

alimentação, porque diminui em vez de aumentar a variedade de alimentos

consumidos pelas pessoas...  Quem mais produz alimentos em nosso país,

em outros lugares do mundo, como funciona o processo de comercialização e

de distribuição dos alimentos... E se pode verificar a relação com os meios de

comunicação, da propaganda: há alimentos consumidos pelas famílias pela

influência da propaganda da televisão ou de outros meios?

2) Relações sociais e costumes: identificar com as famílias (conversando com

membros de diferentes idades), quais as mudanças que vêm ocorrendo nos
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costumes  e  hábitos  das  famílias  nas  diferentes  dimensões  da  vida  e  as

razões disso; descrever o uso que é feito dos meios de comunicação, das

redes sociais, dos livros; identificar como as pessoas entendem e fazem o

cuidado  da  saúde;  perceber  e  registrar  como  acontecem  as  relações  de

gênero  e  entre  gerações  nas  famílias;  como  se  trata  a  questão  da

sexualidade,  das  opções  sexuais,  das  etnias,  das  religiões,...  fazer  um

levantamento sobre o uso atual do tempo nas famílias: quanto tempo no dia

ou na semana para cada atividade, seja de trabalho, estudo, lazer,  outras

dimensões...

Bloco 4: Levantamentos sobre conflitos,lutas sociais e organização política

1) Descrever  as  formas  e  pautas  de  luta  social  em que  a  comunidade  está

envolvida  neste  período.  Quais  são  os  principais  problemas/interesses

comuns que movem ou poderiam mover a organização coletiva das famílias

de trabalhadores deste território;

2) Identificar presença de diferentes etnias e povos tradicionais na ocupação

deste território e descrever processos de interação, expropriação, conflitos e

resistências presentes no lugar e como são trabalhados.

3) Verificar se há reações sociais (coletivas) a questões sociais e ambientais

existentes.

4) Identificar organizações coletivas de trabalhadores presentes na comunidade

e descrever tipos de atuação (econômica, política, cultural...), sua estrutura e

seu funcionamento,  especialmente em relação à participação das pessoas

(quem participa  e  como participa).  Identificar  e  descrever  especificamente

atuação e funcionamento de grupos de crianças e de jovens, organização dos

estudantes, de mulheres. 

5) Identificar  entidades/instituições  de  origem  externa  com  influência  na

comunidade; descrever tipos e formas de atuação.

6) Registrar depoimentos de pessoas mais antigas e sua participação nas lutas,

em  movimentos  sociais.  Levantar  as  percepções  das  famílias  sobre  a

participação  política  e  sobre  envolver  as  novas  gerações  nas  lutas  e  em

alguma forma de organização coletiva.
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Uma sugestão geral de aprofundamento de estudos a partir desta segunda fase do

inventário:

1) Identificar os diferentes agroecossistemas existentes no entorno da escola.

2) Fazer uma linha de tempo dos agroecossistemas identificados, indicando as

principais  mudanças  ocorridas  ao  longo  de  determinado  período,

considerando especialmente os seguintes aspectos: nível de integridade ou

de  degradação  dos  ecossistemas;  evolução  dos  cultivos  e  da  criação  de

animais; uso de tecnologias;  processos de trabalho; produção para consumo

doméstico e para comercialização;  acesso a políticas públicas;

3) Avaliar  os  agroecossistemas  identificados  em  suas  dimensões  ecológica,

econômica, social e cultural: limites e potencialidades; avanços e retrocessos;

perspectivas de futuro10.

10.Projeto de Intervenção Pedagógica

O Inventário conduzirá à elaboração de um Projeto de Intervenção Pedagógica que

deverá  ser  pensado  a  partir  das  demandas  da  escola  ou  comunidade  de

abrangência  do  Inventário  e  deve  ser  desenvolvido  fora  dos  horários  de  aula

priorizando os alunos(as) dos últimos anos do Ensino Fundamental e ou do Ensino

Médio. 

Exemplos  de  Projetos  de  Intervenção  Pedagógica  com  base  nos  resultados  do

Inventário: jornadas culturais; horta comunitária; jornadas da Reforma Agrária; Cine/

Debate  com temáticas  pertinentes;  Jornada Artística  com música,  poesia,  teatro;

coral ou musical temático; Feira de Ciências da Natureza (envolvendo as disciplinas

de Física, Química e Biologia, podendo abranger matemática ou áreas afins); Feira

de Ciências Humanas (envolvendo as disciplinas de Sociologia e  Filosofia, podendo

abranger geografia, história, literatura ou áreas afins); semana do Meio Ambiente;

Parlamento  da  Água;  tributos;  noites  culturais;  concursos  de  redação  temática,

dentre outras atividades.

O  Projeto  de  Intervenção  Pedagógica  também  poderá  consistir  em  uma

apresentação dos resultados do  Inventário acompanhado de amplo debate com a

participação de professores(as), estudantes e toda a comunidade. É importante que

os(as)  orientadores(as)  de  estágio  estejam  presentes  quando  da  realização  do

Projeto de Intervenção Pedagógica.

10 Para compreensão e detalhamento destes pontos: fontes indicadas na nota de rodapé n. 2.
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ANEXO 2: TABELAS COM CARGA HORÁRIA E QUADRO DE AVALIAÇÃO

Tabela 1: Estágio Docente I (120 horas)

CH Atividade Responsáveis
10 horas Jornada  de  Formação  e  Planejamento

(elaboração  do  plano  de  Atividades  no
Tempo Universidade)

Estagiários(as)  e  Núcleos  de
Estágio  Curricular  Supervisionado
Obrigatório

15 horas Visitas técnicas às escolas Estagiários(as) e 
supervisores/preceptores(as).

40 horas Realização  do  Inventário  (ou
diagnóstico) e elaboração do Projeto de
intervenção pedagógica

Estagiários(as) e 
supervisores/preceptores(as).

30 horas Execução  do  Projeto  de  Intervenção
Pedagógica

Estagiários(as) e 
supervisores/preceptores(as).

15 horas Elaboração do relatório de Estágio
(no Tempo Universidade)

Estagiários(as) e 
orientadores(as) de estágio.

05 horas Avaliação
(no Tempo Universidade)

Estagiários(as)  e  orientadores(as)
de estágio.

05 horas Socialização dos resultados
(no Tempo Universidade)

Estagiários(as)  e  Núcleos  de
Estágio  Curricular  Supervisionado
Obrigatório

Tabela 2: Estágio Docente II (140 horas)

CH Atividade Responsáveis
10 horas Jornada de Formação e Planejamento 

(elaboração do plano de Atividades no 
Tempo Universidade)

Estagiários(as)  e  Núcleos  de
Estágio  Curricular  Supervisionado
Obrigatório

20 horas Observação (distribuídas uniformemente 
entre as disciplinas)

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente

20 horas Participação (distribuídas 
uniformemente entre as disciplinas)

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente

30 horas Planejamento  (distribuídas 
uniformemente entre as disciplinas)

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente

30 horas Regência  (distribuídas  uniformemente
entre as disciplinas)

Estagiário(a) e professor(a) da 
disciplina correspondente

10 horas Elaboração do relatório de Estágio
(no Tempo Universidade)

Estagiários(as) e orientadores(as)
de estágio.

20 horas Avaliação e Socialização dos resultados
(no Tempo Universidade)

Estagiários(as), 
supervisores/preceptores(as) e 
Núcleos de Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório

Tabela 3: Estágio Docente III (140 horas)

CH Atividade Responsáveis
10 Jornada de Formação e Estagiários(as) e Núcleos de Estágio Curricular
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horas Planejamento (elaboração do 
plano de Atividades no Tempo 
Universidade)

Supervisionado Obrigatório

20
horas

Observação (distribuídas 
uniformemente entre as 
disciplinas)

Estagiário(a) e professor(a) da disciplina 
correspondente

20
horas

Participação (distribuídas 
uniformemente entre as 
disciplinas)

Estagiário(a) e professor(a) da disciplina 
correspondente

30
horas

Planejamento (distribuídas 
uniformemente entre as 
disciplinas)

Estagiário(a) e professor(a) da disciplina 
correspondente

30
horas

Regência  (distribuídas
uniformemente  entre  as
disciplinas)

Estagiário(a) e professor(a) da disciplina 
correspondente

10
horas

Elaboração  do  relatório  de
Estágio  (no  Tempo
Universidade)

Estagiários(as) e  orientadores(as)  de
estágio.

20
horas

Avaliação  e  socialização  dos
resultados  (no  Tempo
Universidade)

Estagiários(as), 
supervisores/preceptores(as) e Núcleos de 
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

Tabela 4: Quadro de distribuição da pontuação para cada item avaliado

Critérios Pontos Nota 
Coerência, coesão e normas gramaticais 15
Normas metodológicas 10
Introdução: atende a sua finalidade? 13
O texto apresenta articulação entre teoria e prática 20
Análise à luz do referencial teórico 20
Apresenta reflexões acerca da prática pedagógica 10
Considerações finais retornam ao texto e traz as 
principais ideias contidas no relatório

12

Total 100
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ANEXO 3: MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO 

Pelo  presente  instrumento,  as  partes  nomeadas,  de  um  lado,  Escola

________________________________________________,  com  sede  na

___________________________________________________________________

município  de  ______________________,  Estado  de  Rondônia,  neste  ato

representada  pelo(a)  gestor(a)  ______________________________________,que

ao  final  assina,  doravante  denominada  CONCEDENTE,  e,  de  outro  lado,  o(a)

estudante  ____________________________________,  com  matrícula  nº.

______________________, portador(a) de RG Nº __________________SSP/____

CPF  Nº  ________________,doravante  denominado(a)  ESTAGIÁRIO(A),  aluno(a)

regularmente matriculado(a) no ____Período do Curso de Licenciatura em Educação

do  Campo da  Universidade  Federal  de  Rondônia,  Campus de  Rolim de  Moura,

localizada  na  cidade  de  Rolim  de  Moura,  Estado  de  Rondônia,  doravante

denominada  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO,  acordam  e  estabelecem  entre  si  as

cláusulas e condições que regerão este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO.

CLÁUSULA  PRIMEIRA:  Este  Termo  de  Compromisso  de  estágio  está

fundamentado na Lei Federal Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

CLÁUSULA SEGUNDA:  Fica compromissado entre as partes que:

a. As  atividades  de  estágio  a  serem  cumpridas  pela  estagiária  serão

desenvolvidas de acordo com a demanda de cada fase do estágio, sendo o

ESTÁGIO  DOCENTE  I  com  carga  horária  de  120  (cento  e  vinte)  horas,

ESTÁGIO DOCENTE II com carga horária de 140 (cento e quarenta) horas e

o  ESTÁGIO  DOCENTE  III  com  carga  horária  também  de  140  (cento  e

quarenta) horas.

b. A  jornada  de atividade de  estágio  deverá  compatibilizar-se  com o  horário

escolar da estagiária e com o horário da concedente.
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c. Este  Termo  de  Compromisso  de  estágio  terá  vigência  de  1º/03/2018  a

20/07/2018  podendo  ser  renunciado  a  qualquer  tempo,  unilateralmente,

mediante comunicado escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

CLÁUSULA  TERCEIRA:  No  desenvolvimento  do  estágio  ora  compromissado,

caberá à concedente

a. Garantir ao à estagiária  o cumprimento das exigências escolares, inclusive

no que se refere ao horário escolar;

b. Proporcionar à estagiária  atividade de aprendizagem social,  profissional  e

cultural compatíveis com sua formação profissional;

c. Proporcionar  à  Instituição  de  Ensino  Superior  Federal,  subsídios  que

possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio; 

d. Coadjuvar a coordenação do estágio, na avaliação da estagiária, referente às

atividades executadas no decorrer do estágio;

CLÁUSULA QUARTA: No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá

ao(à) estagiário(a):

a. Cumprir com todo o empenho e interesse a programação estabelecida para

seu estágio;

b. Observar as diretrizes e/ou normas internas da concedente e os dispositivos

legais  aplicáveis  ao  estágio,  de  acordo  com  o  Regimento  do  Estágio

Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Licenciatura em Educação

do Campo da Universidade Federal de Rondônia;

c. Comunicar à instituição de ensino qualquer fato relevante sobre seu estágio;

CLÁUSULA  QUINTA:  Constituem-se  motivo  para  interrupção  automática  da

vigência do presente Termo de Compromisso de estágio:

a) a conclusão ou abandono do curso e o trancamento da matrícula;

b) o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso.

CLÁUSULA SEXTA:  O presente  estágio não acarretará vínculo empregatício  de

qualquer natureza entre a estagiária e a concedente, nos termos do que dispõe o §

1º do Art. 12 da Lei Nº 11.788 / 2008.
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CLÁUSULA SÉTIMA: De comum acordo, as partes elegem uma das Varas do Foro

da Cidade de Rolim de Moura, renunciando, desde logo, a qualquer outro, por mais

privilegiado  que  seja,  para  que  sejam dirimidas  quaisquer  questões  oriundas do

presente instrumento.

E, por estarem de inteiro e comum acordo com os termos ora ajustados, as partes

assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só

efeito, na presença das testemunhas também ao final assinadas.

________________________________________, _____________.

Pela CONCEDENTE:

____________________________

Nome completo
(Carimbo e assinatura/Escola)

ESTAGIÁRIO(A):

____________________________

Nome completo

Pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

______________________________

Nome completo
Chefe de Departamento de Educação do Campo

Universidade Federal de Rondônia
Campus Rolim de Moura

TESTEMUNHA 1:

______________________________

Nome completo
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TESTEMUNHA 2:

______________________________

Nome completo

Regulamento Estágio Curricular Supervis. Educação do Campo (0127269)         SEI 99991580.000012/2019-10 / pg. 42



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 39/CONSEA, DE 07 DE MAIO DE 2019 

ANEXO 4: MODELO DE REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

Rolim de Moura, ...........................................

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Professor(a)..............................................................
Gestor(a) da Escola ...............................................................................................
Município de ...........................................................................................................

O Chefe de Departamento de Educação do Campo da Universidade Federal

de  Rondônia  –  UNIR,  Campus de  Rolim  de  Moura,  vem  mui  respeitosamente

informar  a  V.Sª.  que,  ................................................................................................,

está regularmente matriculado(a)  no ............... Período do Curso de Licenciatura em

Educação do Campo desta Universidade Federal de Rondônia,  com matrícula nº.

.......................... e tendo em vista a necessidade de realização de Estágio Curricular

Supervisionado Obrigatório (Estágio Docente ......), (    ) nos últimos anos do Ensino

Fundamental  ou (     )  no  Ensino Médio,  com carga horária  total  de ......  (cento

e ...........) horas, solicita vossa compreensão e colaboração, no sentido de negociar

com o(a)  mesmo(a),  o  horário  destinado ao estágio,  sem que haja  prejuízos de

quaisquer natureza à referida pessoa e à sua instituição.

Certo de contar com a vossa compreensão, agradecemos sua atenção e nos

colocamos ao vosso dispor para eventuais esclarecimentos. 

Cordialmente, 

_______________________________________
Chefe do Departamento de Educação do Campo

Universidade Federal de Rondônia
Campus Rolim de Moura
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ANEXO 5: MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO

Rolim de Moura, ..............................................

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Ilmo(a).   Sr(a).  Professor(a)........................................................................

gestora da Escola ..........................................................................................................

O  Departamento  de  Educação  do  Campo  da  Universidade  Federal  de

Rondônia  –  UNIR,  Campus de  Rolim  de  Moura,  vem,  por  intermédio  do(a)

professor(a) Doutor(a)..................................................................., Coordenador(a) do

Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório,  por  meio  desta,  apresentar  a(o)

acadêmico(a)...............................................................................,  com  matrícula  nº.

......................................, do ..............Período do Curso de Licenciatura em Educação

do Campo da Universidade Federal de Rondônia, e  solicitar à V. S.ª, a permissão

para o(a) mesmo(a) realizar seu Estágio Docente ...., com carga horária de .... horas,

no decorrer do .....................semestre de ........., nesta instituição de ensino. 

Informamos  que  o(a)  estagiário(a)  será  orientado(a)  diretamente  pelo(a)

Professor(a) Doutor(a)...................................................., do mesmo departamento, e

contará com acompanhamento de um/a professor/a preceptor/a indicado/a por V.

S.ª,  conforme prevê a legislação e o convênio celebrado entre as partes. 

Atenciosamente,

_______________________________________
Nome completo

Coordenador do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

Universidade Federal de Rondônia
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ANEXO 6: MODELO DE CARTA DE ACEITE

Rolim de Moura,_______________________________
 (reformular com osdados correspondentes a cada local e data)

CARTA DE ACEITE

Ilmº(a)  Professor(a)  Doutor(a)  ____________________________,

professor(a)  do  Estágio  Curricular  Supervisionado  Obrigatório  do  Curso  de

Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia.

A  Direção  da  Escola  ___________________________________________

vem,  por  intermédio  de  seu(a)  diretor(a),  Professor(a)

_________________________,  em resposta  ao pedido de realização de  Estágio

Curricular  Supervisionado  Obrigatório,conceder  ao

acadêmico(a)________________________________,com  matrícula  nº.

_____________________, do  _________Período  do  Curso de  Licenciatura  em

Educação  do  Campo  da  Universidade  Federal  de  Rondônia,  a  permissão  para

realizar seu estágio neste Estabelecimento de Ensino, de acordo com o que rege a

legislação e o convênio entre as partes. 

Atenciosamente,

_______________________________________
Nome completo

Diretor(a)
(Se possível carimbo da escola ou da direção)
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ANEXO 7: MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADE (CONCEDENTE)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PARTE CONCEDENTE

1 Identificação do(a)  Estagiário(a)

Nome:____________________________________________________________
E_mail: _______________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
CEP: ___________________ Município:___________________________ UF:_____
RG:  _________________  CPF:______________________  Telefone:
_____________________  Regularmente  matriculado(a)  no  ______  Semestre  do
Curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo,  da  Universidade  Federal  de
Rondônia, Campus Rolim de Moura, com Matrícula nº  _____________________
Razão social:  FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA — UNIR,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, criada pela Lei n.° 7.011, de 08 de julho
de  1982,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob,  o  n°  04.418.943/0001-90,  com  sede  a  Av.
Presidente  Dutra,  n°  2965,  Centro,  Porto  Velho  –  Rondônia.  Representada  pelo
chefe  do  Departamento  do  Curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo:
_________________________________  e  pelo(a)  Orientador(a)  de  Estágio:
____________________________________________

2 Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório:
(  ) Estágio Docente I
(  ) Estágio Docente II
(  ) Estágio Docente III
 
3 Identificação da Instituição de Ensino

Nome da Escola:______________________________________________________
E_mail__________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
CEP:__________ Município: _______________________________ UF:________ 
Telefone: _________________________________
Nome  do(a)  Professor(a)  Supervisor(a)  de  Estágio  Docente  –  Preceptor(a):
___________________________________________________________________

4 Relato das atividades desenvolvidas pelo(a) estagiário(a):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................. 
5 Avaliação:
5.1 Principais contribuições do(a) estagiário(a):
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................

5.2Recomendações para o desenvolvimento do(a) estagiário(a):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................

..............., ............ de ..................... de 20__.

UNIDADE CONCEDENTE

Professor(a) Preceptor(a)
Supervisor(a) de Estágio

Estagiário(a)
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ANEXO 8: MODELO DE PLANO DE ATIVIDADES

PLANO DE ESTÁGIO DOCENTE

 Identificação do Plano de Estágio (capa);
 Páginas pré-textuais (contracapa e folha de rosto): Identificação da Atividade

Pedagógica  ser  desenvolvida  no  Plano  de  Estágio  (no  caso  do  Estágio
Docente  I  seguir  o  modelo  do  Inventário);Instituição,  identificação  do/a
estagiário/a; Data

 Sumário 

Introdução: 
 Apresentar  a  instituição,  a  área  de  interesse  e  abrangência  do  projeto,

definindo a temática e o local;
 Resgatar os antecedentes históricos, descrevendo o trabalho realizado e as

questões que indicaram a necessidade do projeto de estágio. 

1. Justificativa e Problematização do Tema
 Problematizar o objeto de interesse do projeto de estágio docente;
 Explicar  a  justificativa  da sua  escolha e  a  importância  de  sua realização,

considerando: - as demandas, interesses, necessidades, prioridades e perfil
da escola escolhida para o estágio; 

 Expor as demandas da escola definida para o estágio (disciplinas ou áreas do
conhecimento relacionadas ao nível do estágio). 

 Destacar a importância do Projeto de Estágiona escola;
 Contextualizar a realidade da escola, seu histórico e suas questões sociais,

política e econômicas no contexto da educação nesta localidade;
 Indicar as referências teórico-metodológicas e o conteúdo ético-político que

orientam a proposta de estágio relacionando com a formação acadêmica na
Licenciatura em Educação do Campo. 

2. Objetivos 
 Definir o objetivo geral do projeto de estágio, levando em conta: o perfil, os

interesses,  as demandas e as prioridades da escola escolhida;  o papel,  a
natureza, os recursos e as prioridades da instituição de ensino; e os recursos
didáticos e metodológicos disponíveis; 

 Definir os objetivos específicos, indicando as ações que serão realizadas a
curto, médio e longo prazo para a consecução do objetivo geral. 

3. Metodologia
 Definir  de  que  forma  o  trabalho  será  realizado  a  partir  das  prioridades

estabelecidas no Plano de Estágio. 
 Especificar  as  ações  e  atividades  internas  e  externas,  sua  frequência  e

distribuição (estudos, pesquisas, levantamentos, reuniões, entrevistas, visitas,
contatos, encaminhamentos, socialização das informações...);

 Sinalizar as rotinas, os instrumentos utilizados e as estratégias de execução e
avaliação do plano de Estágio. 
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 Apontar os recursos financeiros, materiais e humanos utilizados no projeto de
estágio. 

 Definir o sistema de registro e sistematização do trabalho realizado (fichas de
anotações, formulários, registro fotográfico...).

 Definir  o  sistema  de  informações  e  de  socialização  do  conhecimento
produzido no projeto de estágio (explicar como será a elaboração do relatório
de estágio e sua socialização).

4. Plano de Trabalho
Título  do Projeto de Estágio: 
Nome do/aOrientadora de Estágio: 
Nome do/aprofessor/a preceptor/a de Estágio:
Nome do/a estagiário/a: 
Início do Projeto de Estágio: .....................
Finalização do Projeto de Estágio: ........................

PLANO DE TRABALHO 
Objetivos Atividades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

5. Avaliação 
 Indicar os mecanismos de avaliação que atravessam o processo de execução

das atividades, a partir  do estabelecimento de critérios para a mensuração
dos resultados

 Avaliação de cada uma das atividades pedagógicas e possíveis intervenções
de acordo com o nível do estágio definidos no Regimento;

 Indicar os impactos gerados pelo estágio e pela presença/contribuição do/a
estagiário/a na escola. 

6. Supervisão
 Explicitar  como  será  a  dinâmica  de  supervisão  do  estagiário  e  a  sua

participação. 
 Expor como o acompanhamento do estágio será sistematizado, considerando

o  momento  de  sua  aprendizagem  (observar  os  graus  diferenciados  para
Estágio Docente I, IIe III (conforme descrito no regimento). 

Bibliografia 
Relacionar o material bibliográfico que será consultado na execução do projeto e do
plano de estágio. 

Anexos 
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Juntar o material de trabalho utilizado na execução do projeto e do plano de estágio. 
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ANEXO 9: MODELO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Realizado pelo(a) estagiário(a) e deve conter:
 Capa;
 Sumário;
 Introdução;
 Organização (ou instituição de Ensino);
 Atividades desenvolvidas (pode incluir anexos e ilustrações);

Avaliação do estágio - comente e reflita sobre:
1) O relatório apresenta coerência e coesão?

2) Atende as normas metodológicas básicas (formatação; citações; referências)?

3) Foi elaborado de acordo com as normas gramaticais?

4) A introdução atende a sua finalidade de apresentar o assunto, os objetivos, a

metodologia e informa como o texto está estruturado?

5) Os relatos apresentam articulação entre teoria e prática?

6) A análise é feita à luz do referencial teórico adotado?

7) O relatório apresenta reflexões acerca da prática pedagógica do período de

estágio?

8) As  considerações  finais  cumprem  sua  função  de  retomada  das  ideias

principais do corpo do relatório? 

9) Quais foram as relevâncias da oportunidade do estágio?

10)  Quais as  principais aprendizagens;

11)  Você recomenda este tipo de estágio, nesta instituição de ensino, a outros

estudantes da UNIR?

12)  Que  recomendações  faz  à  UNIR,  relativo  à  escolha  das  instituições  de

estágio  e  aos  procedimentos  de  orientação  do  estágio  (função  do(a)

professor(a) orientador(a) e dos(a) supervisores/preceptores(as)?

13)  Que lições leva desta experiência para sua vida profissional e pessoal?

Obs.  Anexar  Folha de Aprovação do Relatório  –  Parte  concedente,  professor(a)
orientador(a), colegiado.
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ANEXO 10: MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PELO(A)

SUPERVISOR(A)

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

PELO SUPERVISOR/PRECEPTOR(A) DE ESTÁGIO

Aluno(a) / Estagiário(a): ______________________________________________

Diretor(a): _________________________________________________________

Professor(a)supervisor/preceptor(a) de estágio:____________________________

Período de Estágio: ______/_______/________ à _______/_______/________

Critério para avaliação: para cada item avaliado atribuir uma nota de 0 a 10 
Obs.: O item 11 é o  resultado da soma dos itens anteriores dividido por 10.

Aspectos Avaliados Nota
1. Pontualidade e assiduidade do(a) estagiário(a)  nas reuniões de 
Supervisão
2. Atendimento a prazos estipulados na apresentação de documentos
3. Qualidade dos relatórios/resenhas apresentados pelo/a estagiário/a
4. Domínio de conceitos teóricos por parte do(a) estagiário(a) em 
supervisão
5. Efetivação das leituras recomendadas
6. Ética/profissional apresentada pelo(a) estagiário(a) em supervisão
7. Cooperação do(a)estagiário(a) com a equipe supervisionada
8. Avaliação feita pela instituição na qual o estágio foi realizado
9. Levando-se em consideração os relatórios/resenhas/formulários
10.Levando-se em consideração os itens acima, conjunto de tarefas
11. Conceito geral atribuído ao aluno nas tarefas de estágio (Média Final)

Considerações do(a) professor(a) supervisor/preceptor(a) de estágio  em relação ao

estagiário(a):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_____________________

Carga horária total das atividades: ________ horas

Professor(a) supervisor/preceptor(a) de estágio:____________________________

Aluno (a) Estagiário (a):_______________________________________________
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ANEXO11: MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PELO(A) ORIENTADOR(A)

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

PELO(A) ORIENTADOR(A) DE ESTÁGIO

Aluno(a) / Estagiário(a): ______________________________________________

Diretor(a): _________________________________________________________

Professor(a)supervisor/preceptor(a) de estágio:____________________________

Período de Estágio: ______/_______/________ à _______/_______/________

Carga horária total das atividades: ________ horas

Critério para avaliação: para cada item avaliado atribuir uma nota de 0 a 10 
Obs.:  a nota final é a soma de todos os itens dividido por 10.

Aspectos Avaliados Nota
1. O relatório apresenta coerência e coesão com o Plano de Estágio?
2. Atende as normas metodológicas básicas (formatação; citações; 

referências)?
3. Foi elaborado de acordo com as normas gramaticais?
4. A introdução atende a sua finalidade de apresentar o assunto, os objetivos,

a metodologia e informa como o texto está estruturado?
5. Os relatos apresentam articulação entre teoria e prática?
6. A análise é feita à luz do referencial teórico adotado?
7. O relatório apresenta reflexões acerca da prática pedagógica do período de

estágio?
8. As  considerações  finais  cumprem  sua  função  de  retomada  das  ideias

principais do corpo do relatório? 
9. O relatório apresenta coerência e coesão?
10. Os objetivos do Plano de Estágio foram desenvolvidos a contento?

Nota Final

Considerações  do(a)  professor(a)Orientador(a)  de  estágio   em  relação  ao

estagiário(a):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_____________________

Rolim de Moura, ____ de ___________ de ____

Professor(a) Orientador(a) de estágio:_____________________________

Aluno(a) Estagiário(a):_______________________________________________
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https://www.unir.br

RESOLUÇÃO Nº 44, DE 07 DE MAIO DE 2019

  Regimento da Reserva Técnica do DARQ

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
artigo 1º, iniciso VII do Regimento Interno e considerando:

Parecer nº 2353/CGR/CONSEA, da conselheira Cláudia Justus Torres Pereira (documento
0022125);

Decisão da Câmara de Graduação nº 2353/CGR/CONSEA, de 29-11-2018 (documento 0055747);

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores contida no documento 0055747;

Deliberação na 98ª sessão Plenária em 25-04-2019; 

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º  Aprovar o Regimento da Reserva Técnica do Departamento de Arqueologia nos termo do
anexo.

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

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
07/05/2019, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0127477 e o código CRC A739A66D.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA

 

REGIMENTO INTERNO DA RESERVA TÉCNICA DOS ACERVOS ARQUEOLÓGICOS DO
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA (DARQ/UNIR)

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º - Este Regimento dispõe sobre os objetivos, normas de organização, funcionamento e
utilização da Reserva Técnica dos Acervos Arqueológicos sob guarda do Departamento de
Arqueologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

 

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

 

Art. 2º - A Reserva Técnica compõe a Instituição de Guarda e Pesquisa e tem como objetivos
salvaguardar (guarda e conservação) e difundir (divulgação e acesso) o patrimônio
arqueológico, visando a construção de diferentes significações.

 

Art. 3º - Constituem os objetivos da Reserva Técnica:

I. Salvaguardar o patrimônio arqueológico;

II. Realizar estudos, documentação e circulação dos conhecimentos produzidos para fins de
ensino, pesquisa e extensão;

III. Realizar trabalhos de comunicação do conhecimento, por meio de exposições, ações
pedagógicas, de educação e outras formas de difusão, incluindo mídias digitais;

IV. Apoiar as atividades de ensino de graduação e pós-graduação;

V. Manter intercâmbio científico e cultural com outras instituições.

 

CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 

Art. 4º – A Reserva Técnica terá a seguinte estrutura organizacional:

I. Curadoria

II. Vice-curadoria

III. Corpo técnico

 

Art. 5º - A Curadoria e a Vice-Curadoria da Reserva Técnica serão exercidas por docentes
eleitos pelo Conselho Departamental do Curso de Arqueologia, no uso de suas atribuições
legais, através de votação por aclamação.

 

§ 1º - O mandato do(a) Curador(a) e do(a) Vice-Curador(a) será de dois anos, admitindo-se
recondução;

§ 2º - No caso de vacância da função de Curadoria e de Vice-Curadoria o Conselho
Departamental deverá nomear um(a) Curador(a) Pró-Tempore para atuar no período de
vacância.

 

Art. 6º São deveres da Curadoria:

I. Assegurar que este Regimento e o documento Normas Gerais de uso dos Acervos
Arqueológicos do Departamento de Arqueologia sejam cumpridos;

II. Conservar os bens patrimoniais da Reserva Técnica;

III. Gerenciar a Reserva Técnica e as funções de seu Corpo Técnico no sentido de cuidar de
sua estrutura geral: materiais permanentes e de consumo, acervo e instalações,
assegurando o funcionamento e a higienização de cada um desses itens;

IV. Autorizar o acesso, por consulta ou empréstimo, aos Acervos Arqueológicos de acordo
com as Normas Gerais de uso dos Acervos Arqueológicos do Departamento de
Arqueologia;

V. Autorizar por escrito a permanência de usuárias(os) dentro do espaço da Reseva Técnica;

VI. Acompanhar periodicamente as condições de temperatura e umidade do ambiente interno
da Reserva Técnica e monitorar as condições de conservação de cada tipo de material,
para evitar possíveis infestações dos acervos e demais variáveis que coloquem em risco a
sua integridade, bem como propor medidas de conservação preventiva para solucionar
eventuais problemas

VII. Vetar o acesso e/ou a permanência dentro da Reserva Técnica quando necessário;

VIII. Suspender o acesso e/ou a permanência dentro da Reserva Técnica, mesmo que
autorizada, em caso de infração a qualquer regra deste documento;

IX. Encaminhar para a Chefia do Departamento e/ou Colegiado do Curso as situações de
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perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de atitude de displicência,
negligência, irresponsabilidade ou falta de cumprimento deste Regimento por parte
dos(as) usuários(as);

X. Resolver casos não previstos neste Regimento juntamente com o Conselho
Departamental de acordo com o Art. 9º inciso VIII do Regimento Interno do Departamento
de Arqueologia.

 

§ 1º - A Vice-Curadoria deverá colaborar com a Curadoria na administração geral da Reserva
Técnica e assumir integralmente as funções da Curadoria quando a(o) titular estiver impedido
em razão de gozo de férias ou por qualquer tipo de afastamento.

 

Art. 7º – São deveres das(os) técnicas(os):

I. Manter a observância da integridade e higienização do espaço e dos acervos;

II. Registrar, catalogar, conferir e controlar os materiais de consumo, uso comum e
permanente, pertencentes a Reserva Técnica;

III. Comunicar o(a) Curador(a) as demandas de reposição ou acréscimo de materiais e
equipamentos;

IV. Registrar a entrada e saída dos acervos e das peças arqueológicas para exposições e uso
didático;

V. Controlar o preenchimento do livro de visitantes;

VI. Guardar o acervo arqueológicos após consulta e/ou empréstimo;

VII. Avaliar, em conjunto com o(a) Curador(a), as situações de perdas ou danos ao acervo;

VIII. Produzir um relatório semestral a ser apresentado ao Curador(a), apresentando dados
sobre as condições de conservação dos acervos, uso e demanda de materiais de
consumo e permanentes, equipamentos e os resultados das ações desenvolvidas no
período;

IX. Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento.

 

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 8º - Este documento poderá ser modificado desde que se constate que o mesmo não atende
às necessidades da Reserva Técnica ou, ainda, mediante proposta justificada pelos integrantes
do Conselho do Departamento do Curso de Arqueologia da UNIR.

 

Art. 9º - Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo Conselho do Departamento
do Curso de Arqueologia da UNIR.
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Art. 10º - Este Regimento entra em vigor a partir da sua aprovação no Conselho do
Departamento de Arqueologia dia 08 de agosto de 2018 e aprovação na Reunião do Conselho
Superior Acadêmico - CONSEA da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

 

Porto Velho, 08 de agosto de 2018.

 

 

Referência: Proces s o nº 999119656.000008/2018-11 SEI nº 0127477
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https://www.unir.br

RESOLUÇÃO Nº 45, DE 07 DE MAIO DE 2019

  
Regimento Interno dos Laboratórios do
DARQ

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
artigo 1º, iniciso VII do Regimento Interno e considerando:

Parecer nº 2376/CGR/CONSEA, da conselheira Cláudia Justus Torres Pereira (documento
0070970);

Decisão da Câmara de Graduação nº 27/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, de
04-04-2019 (documento 0109268);

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores contida no documento 0110560;

Deliberação na 98ª sessão Plenária em 25-04-2019; 

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º  Aprovar o Regimento do Laboratório de Informá ca Educacional do Campus Rolim de Moura -
LIE/RM -  contido no anexo.

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

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
07/05/2019, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0127779 e o código CRC 9008C4AC.
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ANEXO DA RESOLUÇÃO 045/CONSEA, DE 07-05-2019

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA

 

REGIMENTO DE USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º O presente documento tem por finalidade regulamentar o uso do Laboratório de Informá ca
Educacional - LIE do Câmpus da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR de Rolim de
Moura.

Art. 2º O LIE vincula-se à Diretoria do Câmpus UNIR de Rolim de Moura, sendo de uso comum da
comunidade acadêmica e comunidade externa nos termos deste regimento.

Art. 3º O LIE tem como obje vo auxiliar a comunidade acadêmica nas a vidades de ensino, pesquisa,
extensão e administra vas e, a comunidade externa, nas a vidades que demandem recursos de
informática.

 

CAPÍTULO II

DO FUNCIONAMENTO

 

Art. 4º O LIE funcionará de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, das 08h às 12h e das 14h às
18h.

§ 1º Deverá ser designado um servidor específico, preferencialmente um técnico de laboratório área:
informática, responsável por gerenciar o LIE e acompanhar as atividades no período disposto no caput.

§ 2º Em casos específicos o LIE poderá funcionar fora do período disposto no caput, desde que haja
um servidor responsável.

Art. 5º O agendamento do LIE poderá ser realizado por servidores do quadro da UNIR lotados no
Câmpus Rolim de Moura, e em casos específicos, por não servidores, mediante prévia autorização da
Diretoria.

§ 1º As solicitações de agendamentos deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico
lie.rolim@unir.br mediante preenchimento de formulário de agendamento do LIE conforme Anexo I
deste regimento ou por meio de sistema eletrônico institucional.

§ 2º Os agendamentos deverão ser realizados com no mínimo 24 horas de antecedência.

§ 3º A Instalação de so ware ou hardware necessita de agendamento específico, e será realizada
mediante fornecimento do aplica vo instalador e/ou disponibilização do equipamento pela parte
interessada.

§ 4º Não havendo agendamentos o LIE poderá ser utilizado por qualquer usuário, nos termos do art 4º.
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CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

 

Art. 6º São atribuições do técnico de laboratório:

I. zelar pelo cumprimento deste Regimento;

II. realizar o agendamento para o uso do LIE, seguindo ordem de solicitação de agendamentos;

III. realizar manutenção nos computadores e instalar so wares e hardwares indispensáveis para o
seu funcionamento;

IV. zelar pela u lização dos computadores (hardware), programas/sistemas (so wares) e pela
estrutura física do LIE;

V. controlar o patrimônio do LIE;

VI. assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;

VII. excluir/remover todo e qualquer arquivo de cunho ofensivo ou pornográfico e so ware
proprietário que não disponha de licença de uso encontrados nos computadores.

 

CAPÍTULO IV

INFRAESTRUTURA E DEPENDÊNCIAS

Seção I

Do Controle Patrimonial

 

Art. 7º O desaparecimento total ou parcial de um bem patrimonial móvel, por furto, roubo, depredação
ou qualquer outro sinistro, deve de imediato ser comunicado à Diretoria do Câmpus pelo técnico do LIE
ou, na sua ausência, pelo solicitante do agendamento.

Art. 8º O usuário poderá ser responsabilizado pelo mau uso dos equipamentos no período em que
estiver realizando atividades no LIE.

Art. 9º A UNIR não se responsabiliza por bens de terceiros u lizados ou deixados nas dependências do
LIE.

 

Seção II

Das Vedações

 

Art. 10. É vedado ao técnico de laboratório:

I. realizar digitação de trabalhos acadêmicos;

II. realizar manutenção em computadores de terceiros;

III. ministrar aulas, salvo se o mesmo for credenciado a tal função;
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IV. instalar software proprietário não licenciado.

Art. 11. É vedado aos usuários do LIE:

I. consumir alimentos, bebidas ou fumar no recinto;

II. acessar sites com conteúdo pornográfico ou criminoso;

III. instalar softwares não licenciados;

IV. utilizar o LIE e/ou seus recursos visando alguma forma de lucro;

V. utilizar o LIE para fins diversos daqueles definidos no art. 3º;

VI. retirar computadores ou periféricos do seu lugar;

VII. abrir computadores ou periféricos;

VIII. falar ao telefone ou em tom alto, incompatível com o ambiente;

IX. utilizar móveis e equipamentos de forma inadequada;

X. acessar a internet, nos computadores do LIE, por meio diverso daquele disponível
institucionalmente;

XI. realizar tenta vas de invasão, quebra de senhas, acessos indevidos, modificação das
permissões ou conteúdo de arquivos de outros usuários e disseminação de vírus;

XII. u lizar, desenvolver, armazenar, distribuir programas ou realizar quaisquer outras a vidades
que possam causar danos aos computadores, redes ou sistemas, estando eles localizados neste
Câmpus ou não.

 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 12. A UNIR não poderá ser responsabilizada por perda de arquivos salvos no disco rígido dos
computadores do LIE.

Art. 13. Eventuais prá cas contrárias ao disposto neste regimento poderão ensejar responsabilização
administrativa, civil e criminal.

Art. 14. O presente regimento poderá ser modificado por proposta de comissão previamente
designada para este fim, cuja aprovação fica condicionada a deliberação favorável das instâncias
colegiadas competentes.

Art. 15. Os casos omissos serão encaminhados e julgados pela Diretoria do Câmpus de Rolim de
Moura.

Art. 16. Este regimento passa a vigorar a partir de sua publicação.

 

 

Referência: Proces s o nº 999553801.000009/2018-53 SEI nº 0127779
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https://www.unir.br

RESOLUÇÃO Nº 49, DE 10 DE MAIO DE 2019

  

Estabelece atribuições gerais dos
Professores que integram o Plano de
Carreira e Cargos de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico na UNIR.

O CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 2º, inciso III do regimento
interno e considerando:

Parecer de nº 519/2019/CAMPPMA/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, da conselheira
Walterlina Barboza Brasil - documento de nº  0062573;

Despacho Decisório nº 2/2019/CAMPPMA/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR da Câmara de
Polí ca de Pessoal e Modernização Administra va, em 13-03-2019  - documento de
nº  0098698;

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores contida no documento de nº 0130861

Deliberação na 84ª sessão Plenária, em 26-04-2019;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar, na forma do anexo, o regulamento para atribuições gerais dos Professores que
integram o Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na
 Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR.

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

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott

Presidente
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Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
10/05/2019, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0130935 e o código CRC AA087ADF.

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO 49/CONSAD, DE 10/05/2019

 

ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS PROFESSORES DO PLANO DE CARREIRA E CARGOS DE MAGISTÉRIO DO
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DA UNIR

 

Art. 1º Estabelecer critérios e normas para o desenvolvimento das atribuições de magistério dos
Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, sem prejuízo das atribuições específicas e
observados os requisitos de qualificação e competências no âmbito da UNIR.

Art. 2º São atribuições de magistério dos Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no
âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia:

1 - As relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão no âmbito da Educação Básica, Técnica e
Tecnológica e, da Educação Superior;

§ 1º As a vidades de ensino de que trata o Inciso 1 deverão estender-se aos cursos de educação
superior da UNIR mediante credenciamento, aos estabelecimentos de ensino de Educação Básica,
Técnica e Tecnológica, da rede federal, estadual e municipal de ensino no estado de Rondônia,
mediante a celebração de Termo de Cooperação e/ou projetos específicos, de acordo com uma das
seguintes modalidades:

a) Ministrar disciplinas em Ins tuição Federal de Ensino no Rondônia de acordo com a
formação/habilitação de cada docente, mediante Termo de Cooperação firmado com a UNIR;

b) Ministrar disciplinas em escolas da rede estadual e municipal de acordo com a
formação/habilitação de cada docente, mediante Termo de Cooperação firmado entre a UNIR e as
secretarias de educação;

c) Acompanhar a vidades de estágio supervisionado em curso superior de graduação e de pós-
graduação nos departamentos acadêmicos da UNIR, mediante credenciamento específico;

d) Desenvolver ou par cipar obrigatoriamente de pelo menos um programa ou projeto de extensão no
âmbito da educação básica, técnica e tecnológica.

§ 2.° - No desenvolvimento das a vidades de pesquisa os docentes do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico poderão:

a) Desenvolver programas e projetos de pesquisa no âmbito da Universidade Federal de Rondônia,
relacionados à Educação Superior, Básica, Técnica e Tecnológica e, em outros contextos sociais.
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II - As relacionadas às a vidades inerentes ao exercício de assessoramento, coordenação, e
assistência na própria instituição, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Art. 3º No regime de trabalho dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico da UNIR aplica-
se o disposto na legislação em vigor, Lei 12.772 de 21 de dezembro de 2012.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor a partir desta data.

 

 

 

Referência: Proces s o nº 999119600.000025/2018-96 SEI nº 0130935
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974
Telefone: - https://www.unir.br

RESOLUÇÃO Nº 51, DE 10 DE MAIO DE 2019

  
Proposta orçamentária e Plano de Ação
2019 para a UNIR

O CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 2º, inciso III do regimento
interno e considerando:

Parecer de nº 6/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do conselheiro Jonas
Cardoso - documento de nº  0112734;

Despacho Decisório nº 6/2019/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR da Câmara de
Administração, Orçamentos e Finanças, em 18-04-2019  - documento de nº 0116147;

Deliberação na 84ª sessão Plenária, em 26-04-2019 - documento nº  0118923;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar Proposta Orçamentária - 2019 para a Fundação Universidade Federal de Rondônia -
UNIR - documento nº 0110314.

Art. 2º  Aprovar o Plano de Ação - 2019 no termos do documento nº 0110380.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
10/05/2019, às 19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0131437 e o código CRC E27A055B.
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APRESENTAÇÃO 
 

A Administração Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), apresenta a 

Proposta Orçamentária e o Plano de Ação 2019 para apreciação do Conselho 

Superior de Administração (CONSAD).  

A apresentação deste documento visa atender às normas vigentes e 

assegurar transparência na gestão dos recursos desta Instituição Federal de Ensino 

Superior de forma planejada e democrática, buscando, em especial, cumprir com a 

missão institucional e contribuir com o alcance das metas e objetivos constantes do 

Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Cumpre esclarecer que esta Proposta foi elaborada de acordo com os limites 

orçamentários disponibilizados na LOA 2019 (Lei Orçamentária Anual), que já foi 

apreciada e devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, devidamente 

sancionada pela Presidência da República.  

Há que se salientar que, após a sanção, a Presidência edita Decreto de 

Execução Orçamentária, ainda no início do exercício de 2019, quando poderá 

determinar contingenciamentos ao orçamento, como ocorreu nos exercícios de 2016 

a 2018. 

Em relação ao rateio orçamentário apresentado na presente proposta, 

relembramos que, em agosto de 2015, foi enviada ao CONSAD a Proposta de Matriz 

de Rateio Orçamentário Interno. Após a devida tramitação, a proposta foi aprovada 

pela Resolução Nº 140/CONSAD de 25 de novembro de 2015, com alterações 

pontuais propostas pelo Relator e incorporadas ao texto final. 

 Na Matriz de Rateio Orçamentário aprovada consta a adoção da matriz para 

um período mínimo de 03 (três) anos, considerando a participação do fator 

qualidade de 10% (dez por cento) no primeiro ano (2016), 15% em 2017, chegando 

a 20% em 2018, sendo que a Instituição já adota desde 2014, em linhas gerais, a 

metodologia utilizada e recomendada pelo MEC. 

Foram definidos os critérios e/ou indicadores para rateio dos recursos de 

Outros Custeios e Capital (OCC) oriundos da Matriz Orçamentária da SESu/Andifes, 
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somados aos recursos de custeio da consolidação (antigo programa Reuni), ficando 

apenas para deliberação as prioridades a serem contempladas com recursos de 

eventuais Programas Específicos (Ações Orçamentárias Específicas) e Emenda 

Individual Parlamentar e/ou de Bancada Parlamentar de Rondônia. A definição da 

Matriz, a partir dos critérios básicos já adotados em anos anteriores (2015 a 2018), 

representa avanço na consolidação do planejamento orçamentário da UNIR. Isto 

permite o envio ao CONSAD da proposta orçamentária já com o rateio definido, bem 

como a proposta de Plano de Ação do exercício 2019. 

Vale ressaltar que os tetos ou limites da proposta prevista na Lei de 

Orçamento Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2019 foram definidos pelo 

Governo Federal, tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com 

pagamento para servidores, resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES 

(regulamentada pelo Decreto nº 7.233 de 19/07/2010 e Portaria nº 621 de 

24/07/2013) e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Específicas 

definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação. 

O Decreto nº 7.233 define os parâmetros que são utilizados para a elaboração 

das propostas orçamentárias anuais das universidades federais. 

Art. 4º Na elaboração das propostas orçamentárias anuais das 
universidades federais, o Ministério da Educação deverá observar matriz de 
distribuição, para a alocação de recursos destinados a despesas 
classificadas como Outras Despesas Correntes e de Capital. 
§ 1º A matriz de distribuição será elaborada a partir de parâmetros definidos 
por comissão paritária, constituída no âmbito do Ministério da Educação, 
integrada por membros indicados pelos reitores de universidades federais e 
por aquele Ministério. 
§ 2º Os parâmetros a serem definidos pela comissão levarão em 
consideração, entre outros, os seguintes critérios: 
I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e 
concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período; 
II - a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas 
do conhecimento; 
III - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, 
cultural e artístico, reconhecida nacional ou internacionalmente; 
IV - o número de registro e comercialização de patentes; 
V - a relação entre o número de alunos e o número de docentes na 
graduação e na pós-graduação; 
VI - os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES, instituído pela Lei no 10.861, de 14 de abril 
de 2004; 
VII - a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como 
respectivos resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES; e 
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VIII - a existência de programas institucionalizados de extensão, com 
indicadores de monitoramento. 

 

Os valores que constam nesta proposta são aqueles aprovados pelo Governo 

Federal ao Congresso Nacional na Lei Orçamentária para 2019 (LOA 2019), 

acrescidos das propostas de emendas. Portanto, os tetos orçamentários e, 

consequentemente, os orçamentos de manutenção e investimentos das 

Universidades não são definidos em função de suas demandas e 

necessidades, mas, sim, a partir de critérios previamente estabelecidos pelo 

Ministério  da Educação e área econômica do Governo Federal.  

Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES são gerados a partir de dados 

coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados 

coletados podemos destacar os relativos a vagas ofertadas nos cursos de 

graduação e pós-graduação, alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e 

área física destinada a laboratórios e salas de aula.  

Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES 

são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição. Por isso, é fundamental que a Universidade 

realize todos os registros acadêmicos no tempo oportuno, evitando impacto negativo 

no momento de definição dos tetos orçamentários. Cada aluno oficialmente não 

matriculado (mesmo que realizando monografia) em determinado semestre ou que 

conclui todos os créditos e não consta registrado no sistema como “formado” 

(mesmo que ainda não tenha colado grau) deixa de contar para o índice que define 

anualmente o volume de recursos para a IFES. 

Assim, como também ocorrido no exercício de 2018, em 2019 houve um corte 

linear aplicado pelo Governo Federal sobre esta Matriz SESU/ANDIFES, onde ao 

invés de ocorrer à correção da inflação, houve um corte de 2,31%, ou seja, o 

orçamento previsto na Matriz Andifes OCC das IFES para o exercício de 2019, será 

menor do que o orçamento disponibilizado no ano anterior. Desta forma, a 

Administração Superior da UNIR, priorizará para 2019, o bom funcionamento de 

todas as suas despesas contratuais e de manutenção no corrente exercício.  
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As Unidades constatarão que, reservados os recursos para despesas 

obrigatórias, pouco restará para outras atividades. Esta não é apenas uma realidade 

da UNIR; atinge todas as IFES. Com o crescente aumento dos custos dos serviços 

terceirizados, a cada ano aumentam as dificuldades para manutenção de todas as 

atividades.   

Nesta esteira, achamos importante relatar que a ANDIFES, por meio de sua 

comissão de orçamento, continua trabalhando para a apresentação de uma nova 

proposta de Matriz ao MEC, considerando todos os fatores ocorridos nos últimos 

anos, principalmente o acréscimo físico e de infraestrutura advindo pelo REUNI, e 

que hoje vem impactando significativamente as despesas de manutenção e 

funcionamento das IFES (Custeio). Caso não haja uma maior sensibilização por 

parte do Governo frente às Universidades Federais nos próximos anos, não 

conseguiremos vislumbrar além das Emendas Parlamentares e arrecadação de 

fonte própria, qualquer orçamento extra para atender as reais necessidades das 

instituições federais de nível superior, e, consequentemente, acarretando um 

possível atrofiamento das mesmas. 

A inovação para 2019 encontra-se quanto aos valores para diárias e 

passagens destinados a UNIR, considerando os limites impostos pelo Ministério do 

Planejamento, para este tipo de despesas, entre outras, os limites tiveram um 

aumento de 20% em relação ao exercício anterior. Assim, as UGR’s tiveram um 

aumento nos valores de diárias e passagens de acordo com o índice de participação 

de cada unidade. 

Outro fator importante está previsto na ação 4572 (capacitação para o 

exercício de 2019, houve um aumento de R$ 40.000,00, totalizando R$ 250.000,00, 

que serão destinados para treinamentos e capacitação de servidores, em 

atendimento as demandas apresentadas pelos servidores e pelos órgãos de 

controle.  

 

1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NA LOA 2019 
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1.1 Evolução Orçamentária da Unir – Período 2015/2018  
 

 Para uma melhor compreensão quanto a série histórica no gráfico 1 são 

apresentados os dados dos orçamentos da UNIR com Limites liberados do período 

de 2015 a 2018. 

Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2015-2018.  

 
Fonte: DPDI / Sistema SIMEC / SIAFI. 

  

Os dados contidos no gráfico 1 refletem os valores de limites de empenhos 

autorizados a cada ano pelo MEC. Optou-se por esse critério porque nesse período 

a UNIR foi contemplada com Emendas Parlamentares, individuais e/ou de Bancada 

Parlamentar, que não foram liberadas ou liberadas apenas em parte. 

Observa-se que nos anos de 2015 a 2017 não houve variações significativas 

nos valores, em razão das políticas aplicadas pelo Governo Federal, sendo que em 

2018 houve uma diminuição de aproximadamente 57% do orçamento de capital 

(investimento) em relação a 2017.  

 

1.2 Proposta Orçamentária - 2019 
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Na tabela 1 são apresentados os limites orçamentários previstos na Lei do 

Orçamento Anual para o ano de 2019 (LOA 2019). Mesmo aprovada, poderá ter 

emendas e ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou Executivo Federal. 

Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2019. 

DISCRIMINAÇÃO 
LIMITES 

TESOURO PRÓPRIOS TOTAL 
(a) (b) (c=a+b) 

PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 245.361.738 0 245.361.738 
Inativos e Pensionistas (Ação 0181) 43.329.000 0 43.329.000 
Obrigação Patronal (Ação 09HB) 31.512.000 0 31.512.000 
Pessoal Ativo (Ação 20TP) 159.126.999 0 159.126.999 
Auxílios (Transporte, Alimentação, Saúde, Etc.)  10.915.035 0 10.915.035 
Sentenças Judiciais - Precatórios 478.704 0 478.704 
RECURSOS PRÓPRIOS – DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL 0 100.745  100.745  
Receita Própria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal) 0 95.192,00 95.192,00 
Receita Própria - Fonte 80 (Esfera 10 Fiscal) 0 5.553,00 5.553,00 
UNIVERSIDADES FEDERAIS 39.078.710 0 39.078.710 
“Matriz ANDIFES” 25.562.380 0 25.562.380 
“Consolidação” – (Aporte 20RK) 3.656.414 0 3.656.414 
Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante - Graduação) 8.217.802 0 8.217.802 
INCLUIR 20GK (PO 0001 Viver sem limite – PROGRAMA 
INCLUIR) 50.844 0 50.844 
Complementação PASEP 1.591.270 0 1.591.270 
EMENDAS PARLAMENTARES 2.750.000 0 2.750.000 
Emenda Individual – Acir Gurgacz 1.000.000 0 1.000.000 
Emenda Individual – Lindomar Garçon 350.000 0 350.000 
Emenda de Bancada Federal - Capital 1.400.000 0 1.400.000 

TOTAL 287.190.448 100.745  287.291.193 

Fonte: Sistema SIMEC - LOA 2019.    

 

Destaca-se que os tetos ou limites da proposta prevista na Lei de Orçamento 

Anual (LOA) para o exercício de 2019 foram definidos pelo Governo Federal por 

meio do MEC, tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com 

pagamento para servidores (inclusive considerando servidores novos empossados 

durante os exercícios anteriores), resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES 

e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Especiais definidas pelas 

Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC). 
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1.3 Detalhamento dos Limites Orçamentários - 2019 

 

No gráfico 2 são apresentados os valores orçamentários previstos por fonte 

de receita. Neste gráfico será possível verificar que o maior mantenedor da UNIR é o 

tesouro, praticamente não havendo recursos próprios arrecadados e disponíveis. 

 

Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2019 por Fonte dos Recursos. 

  
Fonte: Elaborado pela DPDI com base no LOA – 2019. 

 
Como já informado nos últimos exercícios, a previsão de receitas diretamente 

arrecadadas (receitas próprias) para o exercício de 2019 foi elaborada pela 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação 

(SPO/MEC), proveniente de taxas de alugueis e emolumentos (cantinas e 

fotocopiadoras no Campus), convênios ou contratos de repasse (Convênios 

Vigentes), entre outras. Não é computada como receita própria àquela de projetos 

que é descentralizada pelos Órgãos Federais. 

A previsão inicial de receita própria é realizada com base no histórico dos 

exercícios anteriores para o exercício seguinte. 

A seguir, o histórico dos anos de 2017 e 2018, bem como a previsão para o 

ano de 2019: 
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FONTE DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 

250 e 280 
Recursos Diretamente 

Arrecadados 
R$ 101.972,00 R$ 125.576,00 R$ 100.745,00 

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / LOA 2019 

 

 Diante dos valores listados na tabela acima verificamos que as receitas 

próprias da Unir nos últimos anos não sofrem alterações significativas, não sendo 

suficientes para custear outras despesas não contempladas com os recursos do 

tesouro. 

No exercício financeiro de 2018 houve a realização de concurso público com 

42 vagas para contratação de servidores técnico-administrativo, para atuar nos 

Campus em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente 

Médici, Rolim de Moura e Vilhena, que em termos orçamentários, contabilizou a 

arrecadação de R$ 958.658,00 em receitas próprias correspondentes ao quantitativo 

de 20.768 inscrições realizadas.  

No entanto, destacamos a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 

95/2016 (BRASIL, 2016), em 15 de dezembro de 2016, que alterou o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, que tem como premissa o equilíbrio das 

contas públicas e a contenção dos gastos, estabelecendo limitações para as 

despesas primárias. 

Para a educação, como forma de garantir os limites constitucionais 

estabelecidos, foi instituído o percentual com base na inflação que, para o exercício 

de 2017, foi de 7,2%, sendo que para os anos seguintes será corrigido pelo Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

Neste sentido, de forma prática, o Executivo não poderá ampliar despesa 

primária acima do limite aprovado, e a inclusão de novas demandas na Lei 

Orçamentária Anual (LOA) está condicionada a solicitação de remanejamento de 

outras dotações existentes, isto é, dependendo da execução orçamentária durante o 

exercício, poderá prejudicar o planejamento institucional, além de comprometer 

despesas previamente planejadas. 

Todavia, considerando o princípio da unidade ou totalidade, onde o Governo 

Federal elabora um único orçamento, contendo todas as receitas previstas e 

despesas fixadas para o exercício financeiro (BRASIL, 1964). Assim, é possível que 
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haja distribuição entre os Ministérios e até mesmo entre as Instituições de Ensino 

Superior, o que será buscado pela Administração Superior. 

Quanto às receitas oriundas de convênios há necessidade de que as 

unidades informem com antecedência de 3 (três) meses à PROPLAN a previsão de 

ingresso de recursos por essa via e outros instrumentos congêneres (resultado de 

cooperação com Municípios, Estados, outros Órgãos da Administração Pública e 

outras instituições) pois a UNIR deve solicitar o orçamento para recursos não 

previstos, em determinados períodos do ano, conforme calendário da Secretaria do 

Tesouro Nacional.  

 

1.4 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa 

 

A definição da Lei Orçamentária Anual do Governo Federal é organizada por 

Categoria Econômica, que em sentido macro significa o impacto que o gasto público 

gera na economia do país. Sendo classificada em dois tipos, a saber: 

 

Despesas Orçamentárias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as 

despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um 

bem de capital, ou seja, não agrega valor ao patrimônio da instituição. São exemplos 

os materiais de consumo, a folha de pagamento, diárias, passagens, serviços 

terceirizados, bolsas e todas as despesas que se enquadram como consumo ou 

serviços.  

 

Despesas Orçamentárias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas 

despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 

capital, em outras palavras, estas despesas agregam valor ao patrimônio da 

instituição. São elas: máquinas, equipamentos, obras e instalações e outras.   

   

No Grupo de Natureza de Despesa – Despesa Corrente (DC) estão as 

despesas com: 

 

Proposta Orçamentária - 2019 (0110314)         SEI 99955412.000001/2019-08 / pg. 16



 

 
PODER EXECUTIVO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 

15 
 

Pessoal e Encargos Sociais  

       São despesas de natureza remuneratória decorrente do efetivo exercício do 

cargo, emprego ou função de confiança no setor publico; pagamento dos proventos 

de aposentadoria, reformas e pensões; obrigações trabalhistas de responsabilidade 

do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos, contribuição a entidades 

fechadas de previdência; outros benefícios assistenciais classificáveis neste grupo 

de despesa, gratificações, adicionais e outros direitos remuneratórios; despesas com 

o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas com a contratação de temporários 

para atender a necessidades de excepcional interesse publico e contratos de 

terceirização de mão de obra conforme legislação. 

 

Outras Despesas Correntes (Custeio) 

       São despesas com a manutenção de Contratos continuados (energia, vigilância, 

água e esgoto, limpeza e conservação, manutenção de imóveis e reformas, outros), 

aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e passagens, bolsas, 

contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras 

despesas da categoria econômica “despesas correntes” não classificáveis nos 

demais grupos de natureza de despesa.  

 

No Grupo Natureza de Despesa – Despesa de Capital estão: 
 
Investimentos (Capital) 

Despesas orçamentárias com o planejamento e a execução de obras, 

instalações e aquisição de equipamentos e demais materiais permanentes 

(Equipamentos, Mobiliários, Livros, etc.). 

 

Inversão Financeira 

 Grupo de natureza da despesa que abrange os gastos com aquisição de 

imóveis em utilização, aquisição de bens para revenda, aquisição de títulos de 

crédito de títulos representativos de capital já integralizado, constituição ou aumento 

de capital de empresas concessão de empréstimos, entre outros. 

Para a UNIR não há previsão deste orçamento para o exercício de 2019.
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  No gráfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas 

com pessoal, incluindo encargos sociais e benefícios, custeio geral e investimentos 

(capital).  

 
Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais – Pessoal (Encargos Sociais e 

Benefícios) Custeio Geral e Investimentos.   

 

 

 

 
            Fonte: Elaborado pela DPDI com base no LOA 2019. 

  

Assim, como previsto em exercícios anteriores, verifica-se que 85% do 

orçamento previsto para 2019 são para pagamento de despesas de pessoal, 

encargos e benefícios de folha, ficando 13% para manutenção e funcionamento de 

todas as atividades da Instituição (despesas correntes/custeio), incluindo as ações 

específicas (para execução de contratos de serviços continuados, material de 

consumo, diárias, passagens, pagamento de bolsas, auxílios, etc.). Já o orçamento 

de capital equivale a 2% do montante e assim caso não seja contingenciado pelo 

MEC parcialmente, como ocorrido nos exercícios anteriores, poderá ser utilizado 

para investir em livros, mobiliários, equipamentos em geral, obras e instalações.  A 

principal característica deste último é agregar valor ao patrimônio.  

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNIR 2019 - LOA 2019 
 

TOTAL : R$  R$ 287.291.193 
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1.5 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos 

 

 Com base no orçamento disponibilizado para despesas de custeio e 

investimento da UNIR, para um melhor entendimento elaboramos o gráfico 4, 

onde realizamos um comparativo quanto aos recursos realmente disponíveis para 

manutenção e investimento da UNIR (Matriz SESU/ANDIFES) e os recursos para 

fomento de ações e programas específicos. 

 

Gráfico 4 - Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES 
entre outros e Programas e Ações Específicas.   

Total R$ 39.645.300,00 

 

                   Fonte: Elaborado pela DPDI com base no LOA 2019. 
 

Conforme já mencionado na Matriz de Rateio da UNIR aprovada pelo 

CONSAD no exercício de 2015, os resultados do Limite Orçamentário Matriz 

SESu/ANDIFES são gerados a partir de dados coletados no Censo da Educação 

Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados coletados são destacadas as vagas 

ofertadas na graduação e pós-graduação, alunos concluintes, de pessoal (docentes 

e técnicos) e área física destinada a laboratórios e salas de aula.  
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Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES 

e a Matriz Consolidação (Aporte) são aqueles destinados a manutenção das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, sendo estes os disponíveis 

para rateio entre as unidades da UNIR de acordo com Matriz aprovada pelo 

CONSAD. 

Excluindo recursos para pagamento de folha de pessoal, verifica-se que dos 

valores remanescentes da proposta do Orçamento para 2019, 29 % está 

concentrado em Programas/Ações Específicas, recursos com destinação própria na 

maior parte dos casos, não permitindo rateio dos mesmos, mas apenas a alocação 

nas unidades responsáveis.  

 

Na tabela 2 é apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal, 

Encargos e Benefícios, suas Ações Orçamentárias e respectivos valores. 

 
      

Tabela 2 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios. 

 

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no LOA 2019. 
 

 

Importante! Estes recursos são obrigatórios e não discricionários. Não cabe à 

União, desde que aprovados na LOA, bloqueá-los ou contingenciá-los. No caso da 

UNIR, esses recursos são disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento 

de Salários, Encargos e Benefícios dos servidores da Unir. 

Na tabela 3 são apresentados os limites para as Ações Orçamentárias 

vinculadas a outras Despesas Correntes (Custeio), incluindo para ações específicas. 

PESSOAL, ENCARGOS e AUXÍLIOS RECURSOS DO TESOURO 
(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % 

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União 159.126.999,00 64,85% 
0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Pensões -  43.329.000,00 17,66% 
09HB - Contribuição da União / PSS dos Servidores 31.512.000,00 12,84% 
2004 – Auxílio Saúde e Exames Periódicos  2.464.176,00 1,00% 
212B – Benefício Obrigatório aos Servidores 8.450.859,00 3,44% 
0005 – Sentenças Judiciais / Precatórios 478.704,00 0,20% 

TOTAL 245.361.738,00 100,00 % 
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Tabela 3 – Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes 
(Custeio). 

 

Fonte: Elaborado pela DPI com base na LOA 2019. 
 
 

Assim, conforme valores e informações acima apresentadas, destes recursos 

estarão disponíveis para Rateio entre as Unidades aqueles referentes à Ação 20RK 

(Ação maior – Matriz Andifes e Matriz Consolidação), tendo em vista que as 

demais ações são pertencentes a Programas e Planos Orçamentários Específicos 

(Ação 4572, 20GK, 20RK / PASEP e Fontes 250/280, 4002, 00PW e 8282) ou são 

aquelas cujas decisões de alocação utilizam outros critérios, como é o caso da Ação 

4572 (capacitação). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
RECURSOS DO 

TESOURO 
(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % 

4572 – Capacitação de Servidores Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação / Capacitação 

250.000,00 0,66% 

20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e 
Extensão e INCLUIR 

250.844,00 0,66% 

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior /  
“Ação Maior – Matriz Andifes”  

23.683.125,00 62,77% 

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior /  
“Matriz Consolidação – Aporte Manutenção” 

3.656.414 9,69% 

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior /  
Complementação PASEP   1.591.270 4,22% 

4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior / PNAES 7.917.802,00  20,99% 
00PW – Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e 
Internacionais sem Exigência de Programação Específica / ANDIFES 

30.000,00 0,08% 

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior /  
Emenda Individual Lindomar Garçon 

350.000,00 0,93% 

TOTAL 37.729.455,00 100,00% 
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Nas tabelas 4 e 5 são explicitados os recursos de fonte própria  
 

Tabela 4 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fonte 250. 

Fonte: Elaborado pela DPI com base na LOA 2019. 

 
 

Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fonte 280. 

  

Fonte: Elaborado pela DPI com base na LOA 2019. 
 

Para estes recursos existe apenas expectativa para a sua utilização, pois os 

mesmos estão condicionados a arrecadação em Conta Tesouro (UNIR) no decorrer 

do exercício de 2019. Sendo que são valores arrecadados com taxas de alugueis e 

emolumentos cobrados pela UNIR (cantinas, fotocopiadoras). 

 Contudo, os recursos arrecadados com a realização do concurso público 

serão solicitados pela Administração Superior ao Ministério da Educação, sem que 

haja contrapartida e/ou remanejamento entre as fontes de recursos, via superávit 

financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250  
(1) AÇÕES / PROGRAMAS Valor               % 

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino 
Superior / Ação Maior /  Fonte 250 

95.192,00 100,00 % 

TOTAL 95.192,00 100,00% 
  

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 280 
(1) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % 

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino 
Superior / Ação Maior /  Fonte 280 

5.553,00 100,00 % 

TOTAL 5.553,00 100,00% 
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A tabela 6 contém as informações das Ações de Capital/Investimento e os 

respectivos valores destinados a cada Ação.  

 
Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento – Todas as 

Ações Programas (inclusive os específicos). 

Fonte: Elaborado pela DPDI com base na LOA 2019. 

Dos Recursos de Capital previstos, conforme na tabela 6, os valores passíveis de 

rateio entre as Unidades de acordo com o modelo aprovado pelo CONSAD será o 

previsto na Ação 8282 - Reestruturação das IFES, totalizando o valor de R$ 

1.000.000,00 (equipamentos, livros e mobiliários) considerando que as demais 

ações constantes no quadro são aquelas específicas com critérios específicos para 

alocação. 

  Quanto aos valores de orçamento de capital aprovados em LOA para as 

Emendas Parlamentares, sendo elas de bancada federal, a sua programação será 

definida pela Administração Superior da UNIR de acordo com as prioridades da 

Universidade no decorrer deste documento.  

CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO RECURSOS DO 
TESOURO 

DEFINIÇÃO DO 
ORÇAMENTO 

(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor               % Obras Equipamentos 

20RK - Funcionamento das Instituições 
Federais de Ensino Superior /  “Ação 
Maior – Matriz Andifes”  

500.000,00 12% 0 500.000,00 

4002 – Assistência ao Estudante do 
Ensino Superior / PNAES  

300.000,00 7% 0 300.000,00 

8282 - Reestruturação das IFES / REUNI 1.000.000,00 24% 1.000.000,00 0 
8282 - Reestruturação das IFES / 
Emenda Individual Acir Gurgacz 

1.000.000,00 24% 1.000.000,00 0 

20RK - Funcionamento das Instituições 
Federais de Ensino Superior / Emenda 
Parlamentar de Bancada 

1.400.000,00 33% 1.400.000,00 0 

TOTAL 4.200.000,00 100,00% 3.400.000,00 800.000,00 
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2 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS POR CÂMPUS PARA 2019 
 

 
Para a obtenção da previsão dos custos das despesas por Campus para o 

exercício de 2019, sejam elas de manutenção de contratos continuados ou 

específicas, visando manutenção das atividades acadêmicas, adotou-se como 

referência os valores reais e detalhados nas faturas de cada despesa existente 

(Contratos Existentes), executados em 2018, bem como a previsão de gastos com 

despesas não executadas por falta de contratos, acrescida de correção conforme 

taxa de inflação IPCA, seguindo assim os mesmos padrões adotados de correção do 

orçamento aplicado pelo Governo Federal. 

Destaca-se ainda que, para algumas das despesas que foram listadas que 

ainda não tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em 

procedimento de licitação, foram estimados os valores de acordo com a média de 

execução por cada Campus prevista em Termos de Referência.  

Assim como ocorreu nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018 e ainda 

conforme previsto na Matriz aprovada pelo CONSAD, foi alocado 10% da despesa 

do Campus de Porto Velho para a Administração Superior, como uma estimativa, 

pois não há como indicar exatamente as despesas essenciais, considerando que 

parte das Unidades da Administração funcionam integradas a Unidades do Campus. 

A exceção encontra-se nas despesas com a natureza de despesa relativas a 

bolsas (33.90.18) e estagiários (33.90.36), considerando a necessidade e a 

distribuição de estagiários para as áreas administrativas, que é realizada pela Pró-

Reitoria de Administração – PRAD, e quanto a bolsa PIBITI, por ser seu primeiro ano 

de execução a distribuição das vagas será realizada pela PROPesq via edital. 

Quanto às despesas com bolsa de Monitores Acadêmicos, Bolsas PIBIC 

custeadas pela UNIR e Auxílios (bolsas) estudantis recebidos por meio do PNAES, 

embora tenham a sua execução centralizada nas respectivas unidades responsáveis 

(PROGRAD, PROPESq e PROCEA), as estimativas de gastos foram lançadas para 

estimativa mais real possível dos recursos disponibilizados para os Câmpus. 
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No quadro 1 é apresentado um resumo das estimativas das despesas 

essenciais e/ou obrigatórias por Câmpus e Administração Superior. 
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QUADRO 1 - ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade 

DESPESAS DE CONTRATOS 

ADM SUPERIOR 
10 % PVH 

PORTO VELHO 
GUAJARÁ-

MIRIM 
ARIQUEMES JI-PARANÁ CACOAL ROLIM DE MOURA 

PRESIDENTE 
MÉDICI 

VILHENA 

ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 

33.90.39 (S.T.P.J) 413.735,20   3.723.616,76 279.677,26 265.750,51 519.444,18 437.056,98 969.437,64 320.336,23 269.876,87 

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)  228.000,00   2.052.000,00  150.000,00 168.000,00 294.600,00 276.000,00 314.640,00 124.312,80 173.976,00 

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, 
SAEE) 

   96.000,00      864.000,00  0,00 16.000,00 89.078,22 34.500,00 83.017,11 2.001,60 3.980,24 

TELEFONIA FIXA (OI)      4.838,55        43.546,98  36.588,57 36.588,57 34.694,25 34.694,25 34.6949,26 37.535,73 34.694,25 

INTERNET / Transmissão de 
Dados Oi 

 
                                   

-   
                         

-   
                                  

-   
                                  

-   
                            -             90.923,88             90.923,88  

                            
-   

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 
OFICIAIS 

   16.549,33      148.943,97  35.159,13 3.482,00 23.652,91 14.304,95 27.118,40 32.377,75 1.127,00 

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- 
DOU 

   22.523,51      202.711,61  13.200,00 6.600,00 15.000,00 21.450,00 23.100,00 6.000,00 12.000,00 

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - 
JORNAL - EBC 

     4.814,50        43.330,50  5.280,00 2.640,00 6.000,00 8.580,00 9.240,00 2.400,00 4.800,00 

CORREIOS SERV. POSTAIS 
(Malotes, ERC.) 

     3.813,80        34.324,20  4.055,71 3.853,72 3.774,78 4.152,95 5.866,14 1.279,03 2.987,04 

MANUT. AR-CONDICIONADOS 
corret 

     9.000,00        81.000,00  24.655,80 15.356,50 R$ 39.073,96 25.506,00 39.589,02 18.177,10 23.980,00 

MANUTENÇÃO DE PISCINA      4.000,00        36.000,00  - -   - - - - 

LOC. DE MÁQ. (IMP.- 
FOTOCOPIADORAS)  

   17.000,00      153.000,00  8.400,00 11.213,22 11.206,94 15.482,82 25.636,63 4.429,09 10.462,99 

*HOSPEDAGEM E 
ALIMENTAÇÃO 

Despesas a serem lançada pelas Unidades de no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade" 

 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 
(PREDIAL) 

Despesas a serem lançada pelas Unidades de no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade" 

SEGURO ESTAGIÁRIO 
(Acadêmico) 

     7.195,50        64.759,50  2.338,05 2.016,50 2.363,12 2.386,01 3.357,20 899,25 1.869,35 

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA) 

512.224,59 4.610.021,37 602.750,52 771.172,80 1.254.410,76 1.018.763,04 1.618.335,36 1.014.193,44 788.629,32 
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LIMPEZA / CONSERVAÇÃO     266.677,14     2.400.094,26  284.244,12 279.183,84 637.344,24 431.885,28 596.949,72 301.211,76 284.036,64 

VIGILÂNCIA OSTENSIVA     214.546,87     1.930.921,85  249.701,04 491.988,96 499.402,08 499.402,08 758.946,96 499.402,08 386.928,24 

OFICIAIS PARA MANUTENÇÃO 
BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 

     31.000,58         279.005,26  68.805,36 - 117.664,44 87.475,68 262.438,68 213.579,60 117.664,44 

MOTORISTAS e COPEIRAGEM  -  -  -  -  -  -  -  -  

33.90.36 (S.T.P.F) e  
33.90.18 (BOLSAS) 

   208.896,00         830.336,00           64.960,00       47.808,00     120.512,00       59.008,00     162.560,00       48.256,00     63.104,00  

BOLSISTA PIBIC  259.200,00 9.600,00 4.800,00 52.800,00 9.600,00 100.800,00 24.000,00 19.200,00 

BOLSISTA PIBITI 72.000,00         

MONITORES ACADÊMICOS  166.400,00 25.600,00 19.200,00 32.000,00 25.600,00 32.000,00 6.400,00 32.000,00 

ESTAGIÁRIOS 136.896,00 404.736,00 29.760,00 23.808,00 35.712,00 23.808,00 29.760,00 17.856,00 11.904,00 

AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES 
(ASSISTÊNCIA) 

Despesas gerenciadas pela PROCEA de acordo com o quantitativo de auxílio e bolsas que fazem jus os discentes de cada Unidade. 

*ENCARGOS DE CURSOS e 
CONCURSOS 

Despesas a serem lançada pelas Unidades de no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade" 

*PROFESSOR SUBSTITUTO Despesas a serem lançada pelas Unidades de no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade" 

33.90.30 14.775,13 132.976,13 23.249,98 10.381,59 55.063,28 11.988,85 34.624,98 12.973,88 8.396,90 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL      12.650,72         113.856,44   18.426,29 5.394,37 49.155,00 7.399,94 28.308,80 10.832,92 3.939,34 

ÁGUA MINERAL, GAS DE 
COZINHA            505,76             4.551,84  

3.041,54 3.561,50 3.769,70 2.925,57 3.939,98 1.546,91 2.277,56 

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E 
CHAVES        1.618,65           14.567,85  

1.782,15 1.425,72 2.138,58 1.663,34 2.376,20                  594,05  2.180,00 

TOTAL     1.149.630,91  9.296.950,26         970.637,76     1.095.112,90     1.949.430,22     1.526.816,87     2.784.957,98     1.395.759,55     1.130.007,09  

TOTAL GERAL     21.299.303,54 

Fonte: DPDI/PROPLAN com base nos valores executados em 2018 e projeções para 2019 com despesas que ainda não tem contratos. 
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No quadro 2 é apresentado o resumo das despesas por Câmpus. 

 
QUADRO 2 Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por 

Unidade. 
 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CAMPI DESPESA MÉDIA PREVISTA 
(R$ 1,00) 

Administração Superior 1.149.630,91 

Campus de Porto Velho    9.296.950,26 

Campus de Guajará-Mirim 970.637,76 

Campus de Ariquemes    1.095.112,90 

Campus de Ji-Paraná 1.949.430,22 

Campus de Cacoal 1.526.816,87 

Campus de Rolim de Moura 2.784.957,98 

Campus de Presidente Médici    1.395.759,55 

Campus de Vilhena 1.130.007,09 

SUBTOTAL 21.299.303,54 

      Fonte: DDPI com base nos valores do quadro 1. 
 
 

 3 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
 

Como já destacado, parte significativa dos recursos disponíveis na proposta 

orçamentária para o ano de 2019 é destinada ao desenvolvimento de Programas ou 

Ações específicas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta de alocação 

desses recursos em algumas Unidades Gestoras Específicas (UGR’s).  

 

3.1 Pessoal e Encargos Sociais e Auxílios.  

É o Orçamento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais e 

auxílios a servidores.  Estes recursos são alocados na PRAD/DRH considerando 

que a folha é centralizada no sistema federal SIAPE. 
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3.2 Recursos Próprios (Fonte 250 e 280) 

São aqueles que dependem de arrecadação prévia para serem executados. 

Especificamente os valores previstos na Fonte 250 e 280 após o lançamento da 

arrecadação serão utilizados pela PROPLAN para sanar quaisquer desequilíbrio ou 

distorções (reconhecimento de dívidas, entre outros) nas despesas de custeio da 

UNIR.   

 

3.3 Programa - PNAES – Matriz PNAES 
 

São recursos que visam assegurar a permanência de estudantes de 

graduação, principalmente por meio da concessão de bolsas e auxílios. A 

Coordenação geral desta Ação é da PROCEA com base na política institucional.     

Havendo capacidade de execução, os valores correspondentes às bolsas e auxílios 

(a partir de processos seletivos com base em edital institucional) a estudantes de 

uma determinada Unidade poderão ser alocados nessa Unidade. 

A ação PNAES para 2019 incluindo o Programa Incluir possui os valores a 

seguir especificados: 

Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduação)  8.217.802,00 

    Orçamento de Custeio 7.917.802,00 
    Orçamento de Capital 300.000,00 

3.4 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP) 
 

Estes recursos são específicos e visam fomentar a capacitação dos 

servidores da UNIR. São alocados especificamente na DGP/PRAD onde mediante 

demanda apresentada pelas unidades a mesma atua com a elaboração de cursos 

ministrados pela própria Instituição ou em parcerias estabelecidas com ENAP, 

ESAF. 

Programa Capacitação 250.000,00 

       Orçamento de Custeio 250.000,00 
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3.5 Emendas Individuais  

 Conforme destacado a seguir, Parlamentares e a Bancada Federal de 

Rondônia propuseram emendas à proposta orçamentária do ano de 2019. 

 São duas propostas de Emendas Individuais impositivas e uma Emenda de 

Bancada Federal. 

 Abaixo apresentamos as Emendas conforme previsto na LOA 2019 e no sítio 

eletrônico do Congresso Nacional: 

 

Emenda 
Funcional Programática - 
Título/Subtítulo 

GND MA Valor 

Acir Gurgacz - PDT/ RO 

2633 0010 12. 364. 2080. 8282. 7355 - Reestruturação 
e Modernização das Instituições Federais 
de Ensino Superior - Construção do Centro 
de Desenvolvimento Tecnológico em 
Estudo na Aquicultura e Pesca - Campus 
de Presidente Médici - RO 

4 90           1.000.000,00 

Lindomar Garçon - PRB/ RO 

2420 0011 12. 364. 2080. 20GK. 0011 - Fomento às 
Ações de Graduação, Pós-Graduação, 
Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado 
de Rondônia 

3 90 350.000,00 

  

Assim lembramos que estas Emendas serão executadas, caso seus limites 

sejam disponibilizados no decorrer de 2019 de acordo com o objeto de cada uma 

delas previsto na LOA e projeto apresentado ao Parlamentar pela UNIR. 
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3.6 Emenda de Bancada Federal  
  

A Bancada Federal destinou uma emenda coletiva para a UNIR, contemplando 

recursos de capital conforme previsão abaixo: 

 

Emenda Funcional Programática - Título/Subtítulo GND MA Valor 

Bancada de Rondônia - S/PARTIDO/RO 

 
8100 0041 

12. 364. 2080. 20RK. 0011 - Funcionamento de 
Instituições Federais de Ensino Superior- No Estado de 
Rondônia 

4 90 1.400.000,00 

 

De acordo com o especificado pela Bancada os recursos deverão ser 

alocados na Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de 

Ensino Superior no Estado de Rondônia e deverão ser destinados para  

[...] o completo aproveitamento da estrutura instalada e a 
adequação e modernização da estrutura acadêmica e física 
da UNIR, por meio de obras de ampliação, construção e 
reformas, aquisição de equipamentos, materiais e serviços e 
pavimentações. Com o objetivo maior de melhorar a 
infraestrutura da instituição e fornecer uma educação de 
excelência para os estudantes. 

 

   As emendas parlamentares de bancada federal, “especialmente por não 

serem impositivas”, dependem de autorização por parte do governo para a sua 

utilização bem como de liberação de limites de empenho. 

 Portanto, os recursos podem ser utilizados para melhoria da infraestrutura da 

UNIR em qualquer uma de suas Unidades. Assim, é importante que a Instituição 

defina as prioridades.  

Nesta perspectiva, a Administração Superior propõe a aplicação dos recursos 

próprios e emendas parlamentares em projetos que atendam todos os Campi, além 

de algumas demandas pontuais, que podem ou são, objetos de analises (auditoria 
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e/ou tomada de contas especial) pelos órgãos de controle, segue abaixo algumas 

dessas principais demandas: 

RECURSOS DE CUSTEIO 
PROJETO VALOR ESTIMADO 

Projeto de implantação de SPDA e PCIP nos 8 Campi, em 
atendimento as normas de segurança 

R$ 5.710.000,00 

Reforma do Prédio Enfermagem (Porto Velho) R$ 1.500.000,00 
Reforma do Prédio da UNIR Centro (Porto Velho) R$ 3.000.000,00 
Projeto de Urbanização e Escoamento (Drenagem) nos 8 
Campi 

R$ 2.900.000,00 

Projeto de Pavimentação nos 8 Campi R$ 2.000.000,00 
 

RECURSOS DE CAPITAL 
PROJETO VALOR ESTIMADO 

Conclusão de 03 (três) Restaurantes Universitários: Ji-
Paraná, Cacoal e Rolim de Moura 

R$ 6.000.000,00 

Conclusão do Instituto Tecnológico e Educação (Ariquemes)  R$ 2.750.000,00 
Mobiliário e Equipamentos (sonorização, acústica, etc) para 
o Teatro universitário (Porto Velho) 

Fazer levantamento 

Listamos apenas algumas das principais necessidades para o exercício de 

2019, de acordo com levantamento realizado pela equipe de Engenharia (DIREA), 

ao todo, é necessário um orçamento de R$ 17.330.000,00 para demandas de 

custeio e R$ 12.200.000,00 para demandas de capital. 
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4 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES E DE 
CUSTEIO DA CONSOLIDAÇÃO PARA O ANO DE 2019 
 

Considerando a necessidade de definição de metodologia para a realização 

de rateio interno entre as Unidades Gestoras Responsáveis, para a proposta do 

exercício de 2019, utilizamos o modelo vigente usado e recomendado pelo próprio 

Ministério da Educação referente ao rateio dos recursos da Matriz SESU/ANDIFES 

entre as Universidades Federais, desde a edição da portaria Nº 621/MEC de 

24.07.2013, onde se propõe replicar, no que couber, a referida metodologia 

internamente. 

Em linhas gerais, a metodologia utilizada e recomendada pelo MEC já é 

adotada por esta Fundação Universidade Federal de Rondônia desde 2014, sendo 

que houve uma variação no percentual de participação do fator qualidade ao longo 

dos anos, a saber, de 10% (dez por cento) no exercício de 2016, de 15% (quinze por 

cento) no exercício de 2017, chegando a 20% (vinte por cento) no exercício de 2018, 

sendo que para o exercício de 2019 o percentual de participação do fator qualidade 

se manteve em 20% (vinte por cento). 

 

 Para melhor compreensão considere a seguinte legenda: 

 
LEGENDA 

TAEG -    Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus 
TAEM -    Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus 
TAE -    Total de Aluno Equivalente do Câmpus 
DQG -    Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus  
DQM -    Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus  
RAP -    Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus 
DEAE -    Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus 
DEQ -    Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus 
PTAE -    Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Câmpus 
EQR -    Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao 

Conjunto dos Câmpus 
PART -    Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR  
CPC -   Conceito Preliminar de Curso (SINAES) 

Proposta Orçamentária - 2019 (0110314)         SEI 99955412.000001/2019-08 / pg. 33



 
PODER EXECUTIVO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN 
 

32 
 

C. CAPES -   Conceito do Programa de Mestrado na CAPES 
FCG -    Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus 
FQM -   Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus 

TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR 
TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR 
TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR 
CSG - MÉDIO Conceito SINAES Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR  
CCM - MÉDIO Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR  

RAP - MÉDIO Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR 

DEQ - TOTAL Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos Câmpus 
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 A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto 7.233 de 19 
de julho de 2010, que em seu Artigo 4º estabelece a existência um novo modelo de 
alocação de recursos de OCC do MEC às IFES a ser elaborado por comissão 
paritária MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parâmetros: 
 

I. Matrículas, ingressantes e concluintes na graduação e na pós-
graduação em cada período; 

II. Oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas 
do conhecimento; 

III. Produção institucionalizada de conhecimento; 
IV. Relação entre o número de alunos e o número de docentes na 

graduação e na pós-graduação; 
V. Resultados da avaliação pelo SINAES; 

VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados 
da avaliação pela CAPES;  

VII. Número de registros e comercialização de patentes; 
VIII. Existência de programas institucionalizados de extensão, com 

indicadores de monitoramento. 
 

O modelo em vigor segue também o disposto no Anexo I portaria Nº 621/MEC 

de 24.07.2013, consta do Anexo A este documento. 

Como base no modelo SESu/ANDIFES, propõe-se para a UNIR um modelo 
tendo a seguinte composição: 

 
 Uma equação geral das atividades acadêmico-científicas dos Câmpus 

composta dos seguintes vetores: 
o Um vetor (PTAEC) da participação de cada um dos Câmpus no total de 

alunos equivalentes do conjunto dos Câmpus; 
o Um vetor (EQRC) Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica Relativa 

de cada um dos Câmpus em relação ao conjunto total dos Câmpus. 
 

A parcela decimal de participação do Câmpusc no total dos recursos de OCC-

UNIR (PARTC) a ser rateado na UNIR é calculada de acordo com a seguinte 

expressão: 

 

 
 
 

 
 

PARTC =  h1 (PTAEC) + h2 (EQRC) ∴  

   h1  >  0 
   h2  >  0 
   h1  +  h2  =  1 
h1 = 0,8 e h2 = 0,2 
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E a fórmula de cálculo da participação do Câmpusc no total de alunos 

equivalentes do conjunto dos Câmpus e: 

 
 
 
 
 
 
Onde: 
 
TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CÂMPUSC; 
                        
                      TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS 
                      CÂMPUS. 
 
 

A fórmula de cálculo da participação do Câmpusc na eficiência e qualidade 

acadêmico-científica do conjunto dos Câmpus é: 

 

Onde: 
 
                DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-
CIENTÍFICA 

    DO CÂMPUSC; 
 
                     DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO- 

         CIENTÍFICA DO CONJUNTO DOS CÂMPUSC. 
 
 

O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) será definido a partir de alunos 
por nível de ensino: 

 
          1 

                                                 
1

  Considerando que a UNIR não possui Hospital Universitário, foi retirado da fórmula 
o cálculo do aluno equivalente de residência médica – TAERM (os recursos de residência 
médica para Universidades sem hospital Universitário são provenientes de programas 
específicos). 

PTAEC
=

(
TAEC

 ∑
C=1

m

TAEC )

(  ∑
C=1

m

TAEC
)=

DEQC
=

 ∑
C=1

m

DEQC
=

TAE=TAEG+TAEM +TAED
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Onde: 
 
TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIR;  
 
TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA UNIR; 
 
TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR.  
 
 
  O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial 
consolidados da UNIR (TAEGU) é obtido através da seguinte expressão:  
 
 
 
 

 
Onde: 
 
NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi; 

Ni = NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;  

DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ; 

PGi = PESO DO GRUPO  DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ????); 

Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ???) ; 

BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi; 

BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE. 

 
 As tabelas com duração de curso, retenção e pesos estão no Anexo B. 

 O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial novos2 da 

UNIR (TAEGU) será obtido através da seguinte expressão:  

 
 
 
Onde: 
 
NMGi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAÇÃOi; 
 
PGi = PESO DO GRUPO  DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ; 
 
BT3i = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi; 

                                                 
2  Cursos de graduação presencial novos são aqueles criados a menos de 10 anos. 

TAEGU
= ∑

i=1

n

{[(NACGi ) x (1+Ri )+
( N i − NACGi )

4 ]PGi xDGi xBT i xBFSi}

TAEGU
= ∑

i=1

n

[NMGi ] xPGi xBT i xBFSi
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BFS4 = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE. 
 

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial que não 

apresentarem ingressantes no exercício (Ni = 0) e cursos de graduação que 

apresentarem número de ingressantes menor que o número de concluintes (Ni < 

NACGi) será obtido excluindo-se a segunda parcela da fórmula, através da seguinte 

expressão:  

 
 
 
 
Onde:  
 
NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi; 
 
DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ; 
 
PGi = PESO DO GRUPO  DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ; 
 
Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ; 
 
BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi; 
 
BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA CÂMPUS SEDE. 
 

 
O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da 

UNIR (TAEMU) é calculado conforme segue: 

 
 
 
Onde: 
 
NAMMi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi;  
 
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi. 
 

                                                                                                                                                         
3  O bônus por turno (BT) será igual a 1,0 se o curso for ministrado no período diurno e 1,15 se o curso 
for ministrado no período noturno. 
4  O bônus fora de sede (BFS) será igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e 
1,10 se for ministrado em Câmpi fora de sede. 

TAEGU
= ∑

i=1

n

{[(NACGi ) x (1+Ri)] PGi xDGi xBT i xBFSi}

TAEMU
= ∑

i=1

n

( NAMMi ) x (PM i )
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O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR 
(TAEMU) é calculado conforme segue: 

 
 
 

Onde: 
 
NACMi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;  
 
DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi; 
 
PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi. 
 
 

O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da 

UNIR (TAEDU) é calculado conforme segue: 

 
 
 
Onde: 
 
NAMDi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi;  
 
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi. 
 
 

O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR 
(TAEDU) é calculado conforme segue: 

 
 
 

Onde: 
 
NACDi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;  
 
DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi; 
 
PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi. 
 
 

                                                 
5  Cursos novos de mestrado são aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da 
coleta dos dados. 
6  Cursos novos de doutorado são aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da 
coleta dos dados. 

TAEMU
= ∑

i=1

n

( NACMi )x (DM i ) x (PM i)

TAEDU
= ∑

i=1

n

(NAMDi ) x (PDi )

TAEDU
= ∑

i=1

n

(NACDi ) x (DM i ) x(PDi )
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A dimensão da eficiência e qualidade do Câmpus (DEQC) é  dada pela 
expressão:    
 

DEQC = (DEAEC) + (DQGC) + (DQMC) + (DQDC)  
 
 

A dimensão eficiência das atividades de ensino do Câmpus (DEAEC) é obtida 

dada pela expressão: 

 
DEAEC = FRAPC 
 
Onde: 
 
 
 
 

 
 
A Dimensão qualidade dos cursos de graduação de um Câmpus (DQGC)  é 

dada pela expressão: 

 
 
 
 
Onde: 
 
NCGC = NÚMERO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DO CÂMPUSC; 
 
FCGiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO 
CÂMPUSC; 
 
 
 
 
CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO CÂMPUSC; 
 
CSGi* = CONCEITO SINAES MÉDIO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi NO CONJUNTO DOS  
CÂMPUSC; 
 
 

Dimensão qualidade dos cursos de mestrado de um Câmpus (DQMC) é dada 
pela expressão: 
 

FRAP
C

=
RAP

C

RAP
MC=

AlunoEquivalente
C

Pr ofessorEquivalente
C

RAPmédiadosCampi

DQGC
=
 ∑ i=1

n
(FCGi

C
)

NCGC

FCGi
C
=(

CSGi
C

CSGi
¿)
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Onde: 
 
NCMiC = NÚMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CÂMPUSC; 

FQMiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE MESTRADOi DO 
CÂMPUSC; 

 
 
 
 
CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CÂMPUSC; 
 
CCMi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA ÁREA 
DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi . 
 
 
 Dimensão qualidade dos cursos de doutorado de um Câmpus (DQDC) é dada 

pela expressão: 

 
 
 
 
Onde: 
 
NCDC = NÚMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CÂMPUSC; 
 
FQDiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE DOUTORADOi DO 
CÂMPUSC; 
 
 
 
 
CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CÂMPUSC; 
 
CCDi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS 
CURSOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O 
CURSO DE DOUTORADOi . 

 

DQMC
=
 ∑ i=1

n
(FQM i

C
)

NCMC

FQMi
C
=(

CCMi
C

CCMi
¿)

DQDC
=
 ∑ i=1

n
(FQDi

C
)

NCDC

FQDi
C
=(

CCDi
C

CCDi
¿)
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4.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR 

  

No quadro 3 é apresentada a composição dos recursos da Matriz no 

Orçamento da UNIR. 

 

QUADRO 3 - Composição da Matriz SESu/Andifes e Custeio 

(Reestruturação) – LOA 2019 

   
ANO 2019 - PROJEÇÃO INICIAL "COM" CORREÇÃO PLOA CUSTEIO CAPITAL TOTAL

"Matriz Andifes" Custeio + Matriz Consolidação 20RK 27.117.205,00    1.000.000,00    28.117.205,00    

Adm. Superior 7% Custeio/Capital 1.898.204,35      70.000,00          1.968.204,35      
Destaque Câmpus Porto Velho 6% de Custeio 1.627.032,30      -                      1.627.032,30      
Destaque Câmpus de P. Médici 2% Custeio 542.344,10         -                      542.344,10         
Equipamentos TI Rede UNIR 10% Capital -                        100.000,00       100.000,00         
Pesquisa 8% Capital -                        80.000,00          80.000,00            

*Desp. Esp. na Matriz (PASEP e Andifes)  7% Custeio 1.898.204,35      -                      1.898.204,35      

SALDO TOTAL p/ Rateio entre as UGR's 21.151.419,90    750.000,00       21.901.419,90    

TOTAL 21.151.419,90  750.000,00      21.901.419,90  

DEDUÇÕES 

      Fonte: Elaborado pela DPDI com base na LOA 2019. 
  

A composição apresentada no quadro obedece ao disposto na Matriz de Rateio 

Orçamentário da UNIR aprovada pelo CONSAD. 

  

4.2 Rateio dos Recursos da Matriz entre as Unidades 

 O quadro 4 apresenta o resultado final da aplicação da Matriz de rateio do 

Orçamento de Custeio e Capital de acordo com o índice de participação de cada 

Unidade. 
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QUADRO 4 - Rateio Unidades / Índice Participação. 

 

CAMPUS PARTIC.
CUSTEIO - Matriz Andifes e 

Reestruturação
CAPITAL

 Porto Velho 40,82% 8.634.882,48                            306.180,95               
Guajará-Mirim 6,32% 1.335.747,98                            47.363,77                  
 Ariquemes 5,56% 1.175.472,87                            41.680,64                  
 Ji-Paraná 10,16% 2.148.174,91                            76.171,30                  
 Cacoal 9,99% 2.112.052,75                            74.890,46                  
 Rolim de Moura 16,57% 3.505.123,57                            124.286,82               
 Presidente Médici 4,20% 888.024,16                               31.488,10                  
 Vilhena 6,39% 1.351.941,17                            47.937,96                  

TOTAL 100,00% 21.151.419,90                           750.000,00                
          Fonte: Elaborado pela DPDI com base no LOA 2019. 
 

O quadro 5 apresenta o resultado final da aplicação da Matriz de rateio do 

Orçamento de Custeio e Capital de acordo com o índice de participação de cada 

Núcleo no Campus de Porto Velho. 

QUADRO 5 - Rateio Núcleos / Índice Participação. 

NÚCLEOS PARTIC. CUSTEIO NÚCLEOS  SALDO CAPITAL 

NUSAU 28,48% 
                                 

111.124,46  
                              

87.208,19  

NUCSA 19,70% 
                                   

76.840,66  
                              

60.302,97  

NT 12,16% 
                                   

47.429,82  
                              

37.221,95  

NCH 21,21% 
                                   

82.749,48  
                              

64.940,08  

NCET 18,46% 
                                   

72.004,65  
                              

56.507,76  

TOTAL 100% 
                                 

390.149,07  
     

306.180,95  
Fonte: Elaborado pela DPDI com base na LOA 2019. 
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 No quadro 6 é apresentada a comparação entre recursos de custeio do rateio, incluindo o rateio dos recursos da 

Reestruturação, recursos do PNAES (Assistência Estudantil)  e previsão de despesas de custeio por Campus . 

 

QUADRO 6 - Comparação entre Recursos de Custeio do Rateio e previsão de Despesas de Custeio por Campus. 

    A B C (A-B) 

CAMPUS PARTIC. 
CUSTEIO - Matriz Andifes e 

Reestruturação 
DESPESAS 

SALDO CUSTEIO 
ESPECÍFICO 

 Porto Velho  40,82%                              8.634.882,48         9.871.765,72  -1.236.883,23 
Guajará-Mirim 6,32%                              1.335.747,98            970.637,76  365.110,22 
 Ariquemes 5,56%                              1.175.472,87         1.095.112,90  80.359,97 
 Ji-Paraná 10,16%                              2.148.174,91         1.949.430,22  198.744,69 
 Cacoal 9,99%                              2.112.052,75         1.526.816,87  585.235,88 
 Rolim de Moura 16,57%                              3.505.123,57         2.784.957,98  720.165,59 
 *Presidente Médici  4,20%                                  888.024,16         1.395.759,55  -507.735,39 
 Vilhena 6,39%                              1.351.941,17         1.130.007,09  221.934,08 

TOTAL 100,00%                            21.151.419,90      20.724.488,09          426.931,82  
Fonte: Elaborado pela DPDI com base na LOA 2019. 
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No quadro 7 é apresentado o resultado do saldo para despesas de custeio específicas das Unidades após a 

equalização efetivada para os Campus de Porto Velho e Presidente Médici, conforme previsto na composição da Matriz 

aprovada pelo CONSAD, onde se prevê de acordo com a  necessidade o suplemento de orçamento as Unidades com 

orçamento negativo ou até mesmo fora da perspectiva real do atendimento de suas demandas de manutenção, 

funcionamento e despesas específicas. 

QUADRO 7 - Recursos de Custeio Específicos das Unidades após Correção prevista na Matriz. 

 
    A B C (A-B) D E  

CAMPUS PARTIC. 
CUSTEIO - Matriz Andifes e 

Reestruturação 
DESPESAS 

SALDO CUSTEIO 
ESPECÍFICO 

CORREÇÕES 
MATRIZ / SALDO 

SALDO "CUSTEIO" 

 Porto Velho  40,82% 8.634.882,48         9.871.765,72  -1.236.883,23 1.627.032,30 390.149,07 
Guajará-Mirim 6,32% 1.335.747,98            970.637,76  365.110,22   365.110,22 
 Ariquemes 5,56% 1.175.472,87         1.095.112,90  80.359,97   80.359,97 
 Ji-Paraná 10,16% 2.148.174,91         1.949.430,22  198.744,69   198.744,69 
 Cacoal 9,99% 2.112.052,75         1.526.816,87  585.235,88   585.235,88 
 Rolim de Moura 16,57%  3.505.123,57         2.784.957,98  720.165,59   720.165,59 
*Presidente Médici  4,20%                                888.024,16         1.395.759,55  -507.735,39 542.344,10 34.608,71 
 Vilhena 6,39%      1.351.941,17         1.130.007,09  221.934,08   221.934,08 

TOTAL 100,00% 21.151.419,90  20.724.488,09  426.931,82   2.169.376,40  2.596.308,22  
Fonte: Elaborado pela DPDI com base na LOA 2019. 
 

Proposta Orçamentária - 2019 (0110314)         SEI 99955412.000001/2019-08 / pg. 45



 
PODER EXECUTIVO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN 
 

44 
 

Pelos dados do quadro 7 constata-se que todas a unidades permanecem com seus saldos positivos e com 

disponibilidade de orçamento de custeio visando atender suas demandas específicas e não contempladas nos contratos 

continuados. 

No quadro 8 é apresentado a distribuição do recurso da ação PNAES (Assistência Estudantil) entre as Unidades 

Gestoras de acordo com a participação (rateio). Vale lembrar que a coordenação geral da ação é realizada pela PROCEA 

com base na política institucional, sendo que os valores correspondentes às bolsas e auxílios (a partir de processos seletivos 

definidos em edital) onde sua efetiva distribuição (tipo/modalidade de bolsa/auxílio) está definida no plano de ação da 

PROCEA. 

Quadro 8 – Participação por Campus na ação PNAES 

 

CAMPUS PARTIC. PNAES / Auxílios 

 Porto Velho  40,82%         3.158.317,75  
Guajará-Mirim 6,32%             488.566,76  
 Ariquemes 5,56%             429.944,11  
 Ji-Paraná 10,16%             785.722,21  
 Cacoal 9,99%             772.510,07  
 Rolim de Moura 16,57%         1.282.043,39  
 *Presidente Médici  4,20%             324.806,10  
 Vilhena 6,39%             494.489,63  

TOTAL 100,00%         7.736.400,00  
Fonte: Elaborado pela DPDI com base na LOA 2019. 
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4.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias  
 

Considerando o limite estabelecido pelo Governo Federal quanto ao gasto 

para diárias e passagens, por instituição. Mesmo com um discreto aumento nos 

valores para 2019, considerando o contingenciamento orçamentário já aplicado nos 

últimos 3 (três) exercícios financeiros para estas despesas por meio de Portaria do 

Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), existe a 

possibilidade de contenção de gastos para os próximos anos como uma das 

estratégias para equilíbrio das contas públicas.  

Portanto, qualquer decisão sobre o volume de recursos destinados a 

essas despesas será provisória. Ocorrendo o estabelecimento de limite para 

2019 a revisão será obrigatória, com aplicação interna também de limites, tanto 

para as Unidades quanto para os projetos e Programas de Ações específicas. 

Por outro lado, para as Unidades, os recursos para passagens e diárias 

pertencem à matriz Sesu/Andifes. Historicamente, a Instituição não ultrapassa 5% 

do valor da matriz com estas despesas, após as deduções de despesas obrigatórias 

(Pasep e outros). 

 Assim sendo, o teto de Limite para Diárias e Passagens proposto para as 

Unidades (Câmpus e Núcleos), para ser rateado de acordo com o índice de 

participação de cada Unidade, é o de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).  

As exceções aqui são as atividades e programas/ações específicas 

(demandas que devem obrigatoriamente ser atendidas), como por exemplo: 

seminário PIBIC, Conselhos Superiores, fiscalização de obras e projetos com 

recursos específicos via descentralização orçamentária. 
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5  OPERACIONALIZAÇÃO  E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2019    
 

 Seguindo os critérios de rateio da Matriz de Rateio Orçamentário aprovada 

pelo CONSAD, informamos que os valores rateados do orçamento para 2019, 

conforme apresentado neste documento, constam nos formulários do Plano de 

Ação específico de cada Unidade, já disponibilizados pela DPDI/PROPLAN por 

e-mail em “Planilhas do Google Forms”.  

Diante do exposto, os Planos deverão ser preenchidos de acordo com o 

orçamento rateado e assim apresentados pelas Unidades até no máximo dia 11 de 

fevereiro de 2019. Até lá, via de regra, serão apenas executadas despesas 

obrigatórias e eventuais emergências devidamente justificada. 

 As instruções para o devido preenchimento dos formulários estão previstas no 

próprio Plano de Ação 2019 das unidades, disponível nas Planilhas do Google. 

          Informamos ainda que quaisquer dúvidas existentes poderão ser esclarecidas 

pela DPDI/PROPLAN mediante encaminhamentos no e-mail: dpi@unir.br. 

  A consolidação dos Planos será realizada até o dia 16 de fevereiro de 2019 

por esta PROPLAN, ficando desde já consignado que a execução dos recursos de 

cada Unidade está vinculada à apresentação do respectivo Plano. 
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Anexo 1 - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013. 
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Anexo 2 - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS 

         Grupos de Cursos, Peso por Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de 

Retenção. 

 

Grupo 
Peso do 
Grupo 

Àrea Descrição da Área 
Fator de 
Retenção 

Duração 
Padrão 

A1 4,5 
CS1 Medicina 0,0650 6 

CS2 Veterinária,Odontologia , Zootecnia 0,0650 5 

A2 2,0 

CET Ciências Exatas e da Terra  0,1325 4 

CB Ciências Biológicas 0,1250 4 

ENG Engenharias 0,0820 5 

TEC Tecnólogos 0,0820 3 

CS3 Nutrição e Farmácia 0,0660 5 

CA Ciências Agrárias 0,0500 5 

A3 1,5 

CE2 Ciências Exatas-Computação 0,1325 4 

CE1 
Ciências Exatas – Matemática e 
Estatística 0,1325 4 

CSC Arquitetura e Urbanismo 0,1200 4 

A Artes 0,1150 4 

M Música 0,1150 4 

CS4 
Enfermagem, Fisioterapia 

,Fonoaudiologia e Educação Física 0,0660 5 

A4 1,0 

CSA Ciências Sociais Aplicadas  0,1200 4 

CSB Direito 0,1200 5 

LL Linguísticas e Letras  0,1150 4 

CH Ciências Humanas 0,1000 4 

CH1 Psicologia 0,1000 5 

CH2 Formação de Professor 0,1000 4 
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Anexo 3 – Lei Orçamentária Anual (Volume V – 26268/UNIR) 
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PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS 

 

 

 

 

        

Plano de Ação do exercício de 2019 das Unidades 
Gestoras– UGR’S da Fundação Universidade 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

  
A Pró-reitora de Planejamento PROPLAN, por meio da Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação (DPDI) 

apresenta o Plano de Ação UNIR 2018, devidamente consolidado e finalizado de acordo com os Planos individuais elaborados e 

apresentados por cada Unidade Gestora Responsável – UGR. 

 A partir da proposta orçamentária foi estabelecido o rateio orçamentário, conforme estabelece o Decreto 7.233 de 19 de julho 

de 2010, que em seu Artigo 4º estabelece a existência de modelo de alocação de recursos de OCC do MEC às IFES elaborado por 

comissão paritária MEC/ANDIFES, com os valores rateados para as despesas de Custeio, Capital e Diárias /Passagens, observando 

ainda a portaria Nº 621/MEC de 24.07.2013. 

Após o preenchimento deste Plano de Ação, inicia-se a motivação das despesas por cada Unidade Gestora, considerando-se a 

liberação dos recursos pelo Ministério da Educação para este exercício que se inicia. 

 Sendo assim, espera-se que possamos desenvolver todas as ações propostas neste plano, com eficiência e eficácia na gestão 

dos recursos e alcance de resultados para a instituição. 

 

 

 
 
 

Fabrício Donizeti Ribeiro Silva 
Pró-Reitor de Planejamento 
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PLANO DE AÇÃO UNIR

METAS DA 
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AÇÕES COM 
RECURSOS 

DE CUSTEIO

AÇÕES COM 
RECURSOS 
DE CAPITAL

AÇÕES COM 
RECURSOS 

ESPECÍFICOS
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PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO – UNIR 
 

 
 
UNIDADE RESPONSÁVEL – Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação – DPDI. 
 
LEGISLAÇÃO: LOA/2019 - Lei 13.808 /2019  
 
 
PROCEDIMENTO:  
 
 

1. GOVERNO FEDERAL - Após a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária – PLOA, informa limites orçamentários para os 

órgãos do poder executivo, o Ministério da Educação informa a Universidade o valor disponibilizado do orçamento para 

execução no exercício. 

2. A DPDI e PROPLAN elaboram a Proposta Orçamentária com os rateios para cada unidade gestora e enviam formulários 

para preenchimento das ações planejadas para a execução no exercício. 

3. UNIDADES GESTORAS - Preenchem formulários com as ações a serem executadas, conforme orçamento estabelecido no 

rateio orçamentário e encaminham a DPDI. 

4. DPDI- Análise, ajustes e consolidação do documento final do Plano de Ação UNIR e envia a PROPLAN. 

5. PROPLAN – Envia Proposta aos Conselhos Superiores para apreciação. 

6. CONSELHOS SUPERIORES- Análise da proposta e parecer de aprovação. 

7. DPDI- Após aprovação publica proposta na página da PROPLAN. 

 

 
MAPEAMENTO PLANO DE  AÇÃO 
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PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOVERNO FEDERAL

Após aprovação da Proposta de 
Lei Orçamentária-PLOA , informa 

limites orçamentários para  a 
Universidade.

DPDI/PROPLAN

Elabora proposta orçamentária 
com os rateios para cada UGR e 
encaminha formulários com os 

valores rateados para cada 
unidade.

UNIDADES GESTORAS /UGR'S

Conforme valores  estabecidos 
na proposta orçamentária , 

preenchem formulários com as 
ações propostas.

DPDI

Análise do preechimento, ajustes  
e consolidação do documento 
final do Plano de Ação -UNIR.

PROPLAN

Envia Proposta orçamentária 
para apreciação dos Conselhos 

Superiores.

CONSELHOS SUPERIORES

Apreciação da Proposta 

DPDI

Publicação da Proposta e Plano 
de Ação  na página da PROPLAN. 
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ORÇAMENTO UNIR-2019 
  

Assim, como previsto em exercícios anteriores, 85% do orçamento previsto para 2019 são para pagamento de despesas de 

pessoal, encargos e benefícios de folha, ficando 13% para manutenção e funcionamento de todas as atividades da Instituição 

(despesas correntes/custeio), incluindo as ações específicas (para execução de contratos de serviços continuados, material de 

consumo, diárias, passagens, pagamento de bolsas, auxílios, etc.). Já o orçamento de capital equivale a 2% do montante e assim caso 

não seja contingenciado pelo MEC parcialmente, como ocorrido nos exercícios anteriores, poderá ser utilizado para investir em 

livros, mobiliários, equipamentos em geral, obras e instalações.  A principal característica deste último é agregar valor ao 

patrimônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ORÇAMENTO 2019 
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNIR 2019 – LOA 2019 

TOTAL: R$ 287.291.193 
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UNIDADES GESTORAS  

 

PLANO DE AÇÃO 2019 
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

REITORIA 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: REITORIA                                                                        

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

(Cerimonial) Constituir a Comissão 
de Cerimonial em todos os campi 
com gratificação pelas funções 
desempenhadas 

Promover o serviço de Cerimonial dos 
Campi e Núcleos, como unidade da Direção 
de apoio aos diversos eventos institucionais. 

Objetivo 6.1 - promover a 
reorganização institucional com 
base na reformulação estatutária 

 

 
(Cerimonial) Constituir uma agenda 
única de eventos da UNIR. 

Fortalecer os diversos eventos acadêmicos 
da UNIR, compostos em agenda única, 
disponível no site institucional. 

Objetivo 6.3 - Fortalecer a 
imagem institucional por meio 
da divulgação de ações 
implementadas. 

 

(Ouvidoria) Com a efetivação da 
Ouvidoria, dar continuidade ao 
funcionamento da unidade e 
promover a divulgação do canal 
entre a comunidade interna e 
externa. 

 
Divulgar a Ouvidoria como Canal de acesso 
aos usuários 

 
Objetivo 6.3 - Fortalecer a 
imagem institucional por meio 
da divulgação de ações 
implementadas. 

 
Efetivar o funcionamento da 
Ouvidoria da UNIR, até agosto 
de 2014. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

(GAB) Realizar ações de apoio às 
unidades de assessoria, com o 
propósito de contribuir no alcance 
das metas programadas em seus 
planos. Reorganizar as atividades 
ligadas às Assessorias da Reitoria  

Aprimorar a tomada de decisões com foco 
no planejamento estratégico, com políticas 
de incentivo ao desenvolvimento 
institucional, identificando as oportunidades 
de crescimento organizacional. 

Democratização da informação.  
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(GAB) Formar parcerias com outras 
instituições visando práticas de 
aprendizagem, nas áreas de 
pesquisa, extensão e ensino.  

Contribuir na formação e aprendizado de 
estudantes e servidores fortalecendo o 
processo de aprendizado institucional. 

Objetivo 7.20 - Estimular a 
pesquisa em áreas estratégicas 
para o desenvolvimento 
regional.  

Promover parcerias com 
organizações públicas e 
privadas da sociedade civil para 
melhor articular a pesquisa 
universitária com as 
necessidades do 
desenvolvimento regional.  

(ARI) Regulamentar os programas 
de internacionalização da UNIR 

Aprovar as resoluções do PEC-G e dos 
acordos de cooperação internacionais nos 
conselhos superiores 

- Promover convênios com 
instituições nacionais e 
internacionais. 

- Estimular a mobilidade 
interinstitucional de discentes, 
de docentes e de 
técnico- administrativos, 
inclusive a mobilidade 
internacional;  
- Realizar condições de inserção 
dos acadêmicos, docentes e 
técnico administrativos em 
programas de línguas 
estrangeiras.  

(ARI) Estabelecer condições para 
realização de mobilidade acadêmica 
internacional in e out 

Efetivar a realização de mobilidade 
acadêmica internacional in e out através de 
acordos bilaterais ou programas de 
mobilidade 

- Promover convênios com 
instituições nacionais e 
internacionais. 

- Estimular a mobilidade 
interinstitucional de discentes, 
de docentes e de 
técnico- administrativos, 
inclusive a mobilidade 
internacional;  
- Realizar condições de inserção 
dos acadêmicos, docentes e 
técnico administrativos em 
programas de línguas 
estrangeiras. " 

(ARI) Estabelecer acordos de 
cooperação com instituições 
estrangeiras 

Estabelecer acordos de cooperação para 
ampliar as ações de internacionalização da 
UNIR. 

- Promover convênios com 
instituições nacionais e 
internacionais. 

- Estimular a mobilidade 
interinstitucional de discentes, 
de docentes e de 
técnico- administrativos, 
inclusive a mobilidade 
internacional;  
- Realizar condições de inserção 
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dos acadêmicos, docentes e 
técnico administrativos em 
programas de línguas 
estrangeiras. 

(ARI) Participar da FAUBAI 
Conferencia 2019 

Participar da FAUBAI Conferencia 2019 em 
Belém 

- Promover convênios com 
instituições nacionais e 
internacionais. 

 

(ARI) Realizar provas de 
proficiência em inglês e espanhol em 
parceria com o DLE 

Disponibilizar os exames de proficiência 
para que a comunidade acadêmica possa 
utilizar para programas de mobilidade, 
intercâmbios e outras atividades acadêmicas 
que os exijam. 

- Promover convênios com 
instituições nacionais e 
internacionais. 

Realizar condições de inserção 
dos acadêmicos, docentes e 
técnico administrativos em 
programas de línguas 
estrangeiras. 

(ARI) Fazer versão em inglês do site 
da ARI 

Facilitar o acesso de estrangeiros às 
informações da UNIR para estimular a 
internacionalização  

- Consolidar e ampliar 
Programas de atendimento aos 
estudantes 
- Promover convênios com 
instituições nacionais e 
internacionais. 

- Estimular a mobilidade 
interinstitucional de discentes, 
de docentes e de 
técnico- administrativos, 
inclusive a mobilidade 
internacional;  
- Realizar condições de inserção 
dos acadêmicos, docentes e 
técnico administrativos em 
programas de línguas 
estrangeiras. " 

(CERIMONIAL) Consolidar as 
solenidades institucionais a fim de 
constituir um rito necessário que 
represente e perpetue o evento 
acadêmico ou administrativo. 

Compor ritos para as solenidades 
acadêmicas, que promova da valorização 
simbólica do ato realizado. 

Objetivo 7.1 - Criar políticas de 
comunicação pautadas no 
princípio da transparência, 
democratização da informação, 
divulgação do conhecimento e 
valorização institucional. 

 

EIXO 3 -  POLITICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

(ARI) Regulamentar a mobilidade 
acadêmica internacional  

Aprovar a resolução de regulamentação da 
mobilidade acadêmica internacional no 
CONSEA 

- Consolidar e ampliar 
Programas de atendimento aos 
estudantes 
- Promover convênios com 

- Regulamentar a mobilidade 
estudantil internacional, até 
2015. 
- Estimular a mobilidade 
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instituições nacionais e 
internacionais. 

interinstitucional de discentes, 
de docentes e de 
técnico-administrativos, 
inclusive a mobilidade 
internacional;  

(CERIMONIAL) Regulamentar 
através de Resolução, Normas de 
Instrução e Portarias as ações 
relacionadas ao rito solene 
acadêmico. 

Aprovar a Resolução que trata das Colações 
de Grau no CONSEA. 

Não se enquadrava, pois o 
Cerimonial estava sendo 
constituído. 

Não se enquadrava, pois o 
Cerimonial estava sendo 
constituído. 

(CERIMONIAL) Regulamentar os 
ritos universitários em todas as 
etapas, em manual de procedimentos 
próprios e no Manual de 
Procedimentos Acadêmicos. 

Aprovar o Manual de Procedimentos 
Solenes Universitários, com todas as etapas 
descritas. 

Não se enquadrava, pois o 
Cerimonial estava sendo 
constituído. 

Não se enquadrava, pois o 
Cerimonial estava sendo 
constituído. 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

(ARI) Regulamentar a Assessoria de 
Relações Internacionais  

Aprovar o Regimento Interno da ARI no 
CONSAD 

Redimensionar os instrumentos 
de regulação normativa da 
gestão. 

Atualizar os regimentos internos 
das unidades, consolidando-os 
num regimento interno geral; 

(CERIMONIAL) Constituir a 
Comissão de Cerimonial em todos os 
campi com gratificação pelas funções 
desempenhadas 

Valorizar o serviço de organização de 
eventos na UNIR através das Comissões de 
Cerimonial constituídas, proporcionando 
uma melhor imagem institucional. 

Objetivo 9.3 - Garantir a 
capacitação e qualificação dos 
servidores técnico-
administrativos 

Promover o equilíbrio. 

(CERIMONIAL) Promover curso de 
capacitação sobre o Cerimonial 
Universitário 

Capacitar os servidores que atuam nas 
Comissões de Cerimonial da UNIR, para 
atuarem com conhecimento necessário e 
unificado dos ritos acadêmicos na UNIR. 

Objetivo 9.3 - Garantir a 
capacitação e qualificação dos 
servidores técnico-
administrativos 

Promover o equilíbrio. 

(CERIMONIAL) Promover a 
participação em eventos externos 
que tratam de Cerimonial 
Universitário e Cerimonial Público 
(FORCIES e CNCP) 

Capacitar os servidores que atuam nas 
Comissões de Cerimonial da UNIR, para 
atuarem com conhecimento necessário e 
unificado dos ritos acadêmicos na UNIR. 

Objetivo 9.3 - Garantir a 
capacitação e qualificação dos 
servidores técnico-
administrativos 

Promover o equilíbrio. 

(Ouvidoria) Ofertar formação 
continuada aos servidores da 

Capacitar os servidores da Ouvidoria na área 
Objetivo 9.3 - Garantir a 
capacitação e qualificação dos 

Promover o equilíbrio. 
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Ouvidoria  servidores técnico-
administrativos 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

(CERIMONIAL) Equipar os 
auditórios da UNIR com condições 
básicas para a realização das 
solenidades institucionais. 

Equipar os auditórios existentes que atendem 
no máximo 170 pessoas, com equipamentos 
de som e mídia para atender as necessidades 
dos eventos. 

Objetivo 10.3 - Dotar cada 
Campus com estrutura para 
evento de colação de grau e 
outras atividades acadêmicas, 
artísticas e culturais. 

Construção dos auditórios. 

(CERIMONIAL) Equipar as 
Comissões de Cerimonial dos 
Núcleos e Campi com material 
necessário para atendimento à mesa 
diretora dos eventos institucionais. 

Equipar as Comissões de Cerimonial dos 
Núcleos e Campi com material necessário 
para atendimento à mesa diretora: toalhas de 
mesa, bandeja, copos de vidro, microfones 
de lapela, microfones sem fio, caixas de som 
portátil, becas e vestimentas acadêmicas para 
os ritos solenes. 

Objetivo 10.3 - Dotar cada 
Campus com estrutura para 
evento de colação de grau e 
outras atividades acadêmicas, 
artísticas e culturais. 

Não se aplica 

(CERIMONIAL) Contratar 
empresas que forneçam as vestes 
acadêmicas para todos concludentes 
e mesa diretiva das solenidades de 
Colação de Grau. 

Promover a contratação de empresa que 
forneça como aluguel as becas acadêmicas, 
para todas as solenidades de Colação de 
Grau Integrada. 

Objetivo 10.3 - Dotar cada 
Campus com estrutura para 
evento de colação de grau e 
outras atividades acadêmicas, 
artísticas e culturais. 

Não se aplica 

(CERIMONIAL) Contratar 
empresas que forneça espaço 
ambientado para as solenidades de 
Colação de Grau. 

Contratar empresa que forneça o espaço 
adequado e ambientado para as solenidades 
de Colação de Grau Integrada. 

Objetivo 10.3 - Dotar cada 
Campus com estrutura para 
evento de colação de grau e 
outras atividades acadêmicas, 
artísticas e culturais. 

Não se aplica 

(Ouvidoria) Equipar uma sala para o 
funcionamento da Ouvidoria  

Equipar sala para o pleno funcionamento da 
Ouvidoria e realização de atendimento aos 
usuários 

Objetivo 10.1 - Construir 
centrais administrativas nos 
Campi, modernas, funcionais e 
sustentáveis. 

Construir 20% das necessidades 
dos Campi, 
anualmente, até 2018. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 

VALOR TOTAL R$ 65.000,00 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 (ARI) FAUBAI Conferencia 2019 em Belém-PA 5 13/04 a 17/04 1.003,00 

2 (Ouvidoria) Encontro Nacional de Ouvidorias - CGU  6 
07 a 

13.04.2019 
1.345,20 

3 (Ouvidoria) Curso - Práticas da LAI - DF 4 
07 a 

11.10.2019 
896,80 

4 
(GAB) Para desenvolver atividades relacionadas às imóveis da UNIR no interior do Estado de 
Rondônia. 

17,5 A programar 3.097,50 

VALOR TOTAL 6.342,50 

     

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 (ARI) FAUBAI Conferencia 2019 em Belém-PA 2 13/04 a 17/04 - 

2 (Ouvidoria) Encontro Nacional de Ouvidorias - CGU 2 
07 a 

13.04.2019 
- 

3 (Ouvidoria) Curso - Práticas da LAI - DF 2 
07 a 

11.10.2019 
- 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

SECONS 
 

VALOR TOTAL R$ 90.000,00 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Viagens dos membros dos conselhos superiores residentes nos campi do interior 592 MAR-DEZ 48.644,00 

VALOR TOTAL 48.644,00 

     
PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Bilhetes de viagens para membros dos conselhos superiores residentes nos campi do interior 285 MAR-DEZ 41.356,00 

VALOR TOTAL 41.356,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plano de Ação - 2019 (0110380)         SEI 99955412.000001/2019-08 / pg. 73



8 
 

 
PLANO DE AÇÃO 2019 

 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – NCET 

 
 

FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 
 

UNIDADE: NCET                                                                                                         

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO 
OBJETIVO PDI 

Apoiar a reorganização didática acadêmica 
dos Cursos do NCET. 

Atualizar todos os PPCs dos cursos do 
NCET. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento dos PPC 

Garantir as condições 
didático-pedagógicas 
para consolidação 
dos PPC. 

Organização dos estágios (obrigatórios e 
não obrigatórios) dos cursos do NCET. 

Publicação da resolução que versa 
sobre estágio no sítio do departamento: 
1.obrigatórios e 2. Não obrigatórios. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento dos PPC. 

Elaborar e implantar 
as políticas de 
estágios. 

Auxiliar nos eventos da graduação e pós-
graduação dos cursos do NCET. 

1. Semanas acadêmicas; 2 Semanas 
Pedagógicas; 3 encontros; 4 colóquios. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento dos PPC. 

Efetivar a articulação 
entre graduação e 
pós-graduação. 

Levantamento dos possíveis problemas que 
os alunos enfrentam da entrada até a 
formatura dos cursos do NCET. 

1. Elaborar Questionário para descobrir 
os problemas que os estudantes 
enfrentam; 
2 Elaborar políticas que ajudam o 
estudante a finalizar o curso. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento dos PPC. 

Aumentar, em 5% ao 
ano, a taxa de 
sucesso nos curso e 
índices de conclusão.  

Consolidar cursos de graduação e pós-
graduação do NCET 

Fortalecer o ensino no curso de 
graduação e pós-graduação. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento dos PPC. 

Garantir as condições 
didático-pedagógicas 
para consolidação 
dos PPC. 
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO 
OBJETIVO PDI 

Reduzir a evasão e repetência nos curso de 
graduação do NCET. 

Promover ação contínua que estabeleça 
melhoria no ensino. 

7.3- Fortalecer políticas de acesso e 
permanência discente à Universidade. 

Criar cursos 
preparatórios nos 
Campi, a partir de 
2015, para ingresso à 
Universidade de 
estudantes oriundos 
da rede pública de 
ensino. 

Contratação de Docentes para os cursos do 
NCET 

1. Atender a demanda da Graduação; 2. 
Atender a demanda da pós Graduação 

7.4 - Criar cursos de graduação e pós-
graduação. 

Expandir em 30% o 
quadro de professores 
para atender a 
graduação e a pós-
graduação. 

Contratação de técnicos para atender os 
cursos do NCET 

1. Atender a demanda da Graduação; 2. 
Atender a demanda da pós Graduação 

7.4 - Criar cursos de graduação e pós-
graduação. 

Aumentar em 50% o 
quantitativo de 
pessoal técnico-
administrativo. 

Avaliar a demanda social para futuros cursos 
1. Aplicar questionário na comunidade 
externa e acadêmica 

7.4 - Criar cursos de graduação e pós-
graduação. 

Criar instrumento que 
viabilizem estudos de 
demanda para criação 
de novos 
cursos. 

Atualizar todos os PPC s dos cursos do NCET 

1. Verificar quais ainda não foram 
atualizados.  
2. Exigir a reformulação dos PPCs que 
ainda não foram atualizados  

7.5 - Melhorar a qualidade no ensino 
de graduação e pós-graduação. 

Atualizar em 100% 
os Projetos 
Pedagógicos de Curso 
(PPC) da graduação e 
pós-graduação. 
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Instalar laboratórios de Informática para 
atender os alunos dos cursos do NCET. 

1. Instalar laboratórios de Informática  
central para os alunos dos cursos do 
NCET. 2. 1. Instalar laboratórios de 
Informática setorizados para alunos 
dos cursos do NCET 

7.5 - Melhorar a qualidade no ensino 
de graduação e pós-graduação. 

Instalar infraestrutura 
de tecnologia de 
informação adequada 
ao PPC de cada 
curso. 

Atualizar e ampliar o acervo bibliográfico dos 
cursos do NCET 

1. Comprar novos livros para os cursos 
do NCET; 2. Comprar mais livros para 
ampliar as bibliografias dos cursos do 
NCET 

7.5 - Melhorar a qualidade no ensino 
de graduação e pós-graduação. 

Atualizar e ampliar o 
acervo das 
bibliotecas, com 
adequação, baseado 
nas 
referências 
bibliográficas 
indicadas nos planos 
de cursos que são 
partes 
integrantes dos PPC. 

Fomentar a qualificação e capacitação do 
corpo técnico e docente do NCET 

1. Qualificar e capacitar 20% dos 
docentes do NCET; 2. Qualificar e 
capacitar 20% dos docentes do NCET. 

7.5 - Melhorar a qualidade no ensino 
de graduação e pós-graduação. 

Fomentar a formação 
continuada do corpo 
docente e técnico-
administrativo, 
objetivando a 
melhoria do ensino de 
graduação e pós-
graduação. 

Fomentar os cursos de Pós-Graduação do 
NCET 

1. Buscar informações quanto à 
avaliação da CAPES. 2. Melhorar nos 
pontos problemáticos  

7.10 - Consolidar e expandir 
programas de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado) 
acadêmico e profissional, até 2018. 

Alcançar nota 4 nas 
avaliações da Capes 
nos mestrados 
acadêmicos. 

Reestruturar por meio de aquisição de 
equipamentos e reformas dos laboratórios que 
fazem parte dos cursos do NCET 

1. Aquisição de equipamentos de 
laboratórios de ensino e pesquisa. 2. 
Reformas dos laboratórios de ensino e 
pesquisa dos cursos do NCET. 

7.12 - Consolidar os cursos de 
graduação em toda a universidade. 

Implantar e dar 
manutenção aos 
laboratórios didáticos 
e de tecnologia. 

Estruturar os Grupos de pesquisa associados 
aos departamentos do NCET. 

1 Estruturar os grupos de pesquisa. 
7.12 - Consolidar os cursos de 
graduação em toda a universidade. 

Implantar e dar 
manutenção aos 
laboratórios didáticos 
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e de tecnologia. 

Construir prédio para abrigar os 
laboratórios de ensino e pesquisa do NCET 

1. Pesquisar valores de construção; 
 2. Procurar recursos para construção  

7.12 - Consolidar os cursos de 
graduação em toda a universidade. 

Implantar e dar 
manutenção aos 
laboratórios didáticos 
e de tecnologia. 

Alcançar conceito 4 em todos os cursos do 
NCET 

1. Fomentar a evolução dos cursos; 
 2. Auxiliar os discentes junto ao 
ENAD 

7.12 - Consolidar os cursos de 
graduação em toda a universidade. 

Alcançar conceito 4 
na avaliação do INEP 
em 70% dos cursos 
de graduação, 
que se submeterem a 
avaliação externa. 

Aumentar a participação dos alunos, 
técnicos e docentes nos projetos de 
extensão.  

1. Fomentar o trabalho junto a 
PROCEA; 
2. Celeridade nos processos de 
aprovação dos projetos de extensão  

7.13 - Fortalecer e ampliar a política de 
extensão. 

Criar canais 
permanentes de 
difusão e avaliação 
das ações de 
extensão. 

Aumentar a participação dos Alunos 
técnicos e docentes nos projetos de 
Pesquisa 

1. Fomentar o trabalho junto a 
PROPESQ;  
2. Celeridade nos processos de 
aprovação dos projetos de pesquisa  

9.15 - Criar e consolidar grupos de 
pesquisas. 

Vincular 60% dos 
Grupos de Pesquisas 
aos cursos de pós-
graduação, e 40% 
ao PIBIC, PIBID e 
aos projetos de 
pesquisa e extensão. 

Construir um prédio para abrigar os 
Grupos de pesquisa 

1. Pesquisar valores de construção; 
2. Procurar recursos para construção  

9.15 - Criar e consolidar grupos de 
pesquisas. 

Criar espaço físico 
para os grupos de 
pesquisa. 

Participação e desenvolvimento de 
Projetos de Extensão e colaboração com 
outras Instituições com quem a UNIR 
mantêm convênio. 

1. Aumentar a participação docente. 
2 aumentar a participação dos técnicos 
e 3. Aumentar a participação dos 
discentes  

7.21 - Propiciar a execução de projetos 
de extensão como fundamento do 
desenvolvimento curricular e de 
contribuição para o desenvolvimento 
regional e 
melhoria das condições sociais. 

Estimular o 
envolvimento de 
professores, alunos e 
técnicos em 
atividades de 
extensão. 

Plano de Ação - 2019 (0110380)         SEI 99955412.000001/2019-08 / pg. 77



12 
 

Participação de docentes e técnicos do NCET 
em visitas de estudo, participação em 
congressos, seminários, palestras, etc.  

1. Fomentar a participação dos 
docentes em eventos nacionais e 
regionais. 2. Fomentar a participação 
dos técnicos em eventos nacionais e 
regionais. 

7.25 - Promover o ingresso da 
universidade em redes de colaboração 
nacional e/ou internacional. 

Promover a 
participação de 
professores em 
congressos. 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO 

OBJETIVO PDI 

Fomentar a qualificação e capacitação do 
corpo técnico e docente do NCET 

1. Qualificar e capacitar 20% dos 
docentes do NCET; 2. Qualificar e 
capacitar 20% dos docentes do NCET. 

8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

Capacitar o quadro de 
servidores existentes. 

Contratação de Docentes e técnicos para os 
cursos do NCET 

1. Atender a demanda da Graduação; 2. 
Atender a demanda da pós Graduação. 

8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

Contratar docentes e 
técnicos, até suprir as 
especificidades e 
demandas de 
cada curso, 
anualmente. 

Consolidar os Cursos do NCET. 

Dotar e Estruturar os Laboratórios 
Didáticos, laboratórios de pesquisas e 
demais ambientes didáticos- 
pedagógicos do NCET. 

8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

Dotar e estruturar 
todos os laboratórios 
e demais ambientes 
didáticos 
pedagógicos. 

Consolidar e criar cursos no NCET. 

Contratar docentes e técnicos, até 
suprir as especificidades e demandas 
dos cursos do NCET (graduação e pós-
graduação). 

8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

Contratar docentes e 
técnicos, até suprir as 
especificidades e 
demandas de cada 
curso, anualmente. 

Incentivar e dar apoio à realização de eventos 
internos, e participação de docentes e discentes 
em eventos externos. 

Fornecer apoio e fomento à Produção e 
Difusão Acadêmica dos discentes e 
docentes e à participação destes em 
eventos científicos. 

Implantar Programas de apoio à 
realização de eventos internos, 
externos e à produção discente. 

Criar e implantar 
Programa para Apoio 
e Fomento à 
Produção e Difusão 
Acadêmica dos 
Discentes; e Criar e 
implantar Programa 
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de Apoio a 
Participação Discente 
em Eventos. 

Criar o curso de Bacharelado em Física 
Médica. (DFIS) 

1.Dar continuidade ao projeto de 
implantação do Curso de Bacharelado 
em Física Médica. 

8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

Criar novos cursos de 
graduação de acordo 
com a demanda local. 

Criação do Curso de graduação Bacharelado 
em Química Industrial (DQUI) 

1. Implantar em 2019. 
8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

Criar novos cursos de 
graduação de acordo 
com a demanda local. 

Criação do Curso de Pós-graduação em 
Química (DQUI) 

1. Implantar em 2019. 
8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

Criar novos cursos de 
graduação de acordo 
com a demanda local. 

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO 

OBJETIVO PDI 

Divulgação das atividades dos departamentos 
vinculados ao NCET 

1. Publicar o calendário de cada 
Departamento do NCET 

9.1 Promover a cultura de participação 
e divulgação das ações docentes. 

Criar um calendário 
anual de eventos 
acadêmico-científicos 
da UNIR para 
divulgação, até o mês 
de janeiro de cada 
ano, a fim de 
viabilizar a 
participação docente. 

Bacharelado em Matemática, Física Médica e 
Química Industrial. 

Ofertar o curso de bacharelado. 
8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação 

Criar novos cursos de 
graduação de acordo 
com a demanda local. 

Atualizar o regimento interno dos 
departamentos do NCET 

1. Montar comissão  
2. Aprovar no CONUC-NCET 

9.7 - Redimensionar os instrumentos 
de regulação normativa da 
gestão. 

Atualizar os 
regimentos internos 
das unidades, 
consolidando-os num 
regimento interno 
geral. 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO 

OBJETIVO PDI 

Consolidar e criar cursos de graduação. 
Reforma do Laboratório Didático de 
Física e Laboratório Didático de 
Química. 

10.14 – Laboratórios, ambientes e 
cenários para práticas didáticas. 

Implantar e dar 
manutenção aos 
laboratórios didáticos 
e de tecnologia. Dotar 
e estruturar todos os 
laboratórios e demais 
ambientes de 
pesquisa. 

Consolidar curso de graduação. 
Montar Laboratório de Física 
Moderna. 

10.14 – Laboratórios, ambientes e 
cenários para práticas didáticas. 

1. Construir os 
laboratórios didáticos, 
atendendo em 33% 
por ano. 

Construir prédio para abrigar os laboratórios 
de ensino e pesquisa dos cursos do NCET 

1. Pesquisar valores de construção; 
2. Procurar recursos para construção  

10.14 – Laboratórios, ambientes e 
cenários para práticas didáticas. 

1. Construir os 
laboratórios didáticos, 
atendendo em 33% 
por ano. 

Construção do prédio para concentrar todas 
as atividades de Física. 

Construção do prédio da Física (salas 
de aulas, auditório, Sala do 
Departamento, sala de professores e 
Laboratórios do Curso de Física 
Didáticos e de Pesquisa, contemplando 
a acessibilidade).  Resolver o problema 
de espaço do LNBIOMAG. 

Objetivo 10.2 – Adequar o número de 
salas às demandas de cada Campus e 
núcleos, com instalações modernas, 
confortáveis, mobiliário e 
equipamentos adequados. 

Construir 20% das 
necessidades dos 
Campi, 
anualmente. 

Construção do prédio para concentrar todas 
as atividades dos cursos do NCET (ensino, 
Pesquisa e Extensão)  

 1. Pesquisar valores de construção 
 2. Procurar recursos para construção  

Objetivo 10.2 – Adequar o número de 
salas às demandas de cada Campus e 
núcleos, com 
instalações modernas, confortáveis, 
mobiliário e equipamentos adequados. 

Construir 20% das 
necessidades dos 
Campi, 
anualmente. 

Construção do prédio para espaços de 
convivência para os professores. 

1. Pesquisar valores de construção; 
2. Procurar recursos para construção  

Objetivo 10.4 - Construção e/ou 
reforma de espaços de convivência 
para os professores. 

Construir/Reformar 
espaços físicos para 
atendimento aos 
alunos. 
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 Construir gabinetes de trabalho para os 
docentes do NCET. 

1. Atender a comunidade acadêmica  

10.9 - Construir gabinetes de trabalho, 
conforme o quantitativo de docentes de 
cada 
curso. 

Efetuar a construção 
de gabinetes de 
trabalho, ao longo dos 
5 (cinco) anos, de 
acordo com o 
respectivo 
quantitativo 
levantado. 

Construir espaços físicos para os alunos e suas 
atividades. 

1. Construir espaços físicos para 
atendimento aos alunos, 

10.6 - Construir espaço para 
organização acadêmica fomentando a 
organização e 
representação da comunidade 
acadêmica. 

1. Construir espaços 
físicos para 
atendimento aos 
alunos. 

Adquirir acervo bibliográfico. 

Aquisição de acervo mínimo previsto 
no ementário do Projeto Pedagógico do 
curso de Matemática levando-se em 
consideração a existência de outros 
cursos no NCET e NT que o utilizam.  

Adquirir acervo bibliográfico 
atualizado em consonância com o PPC 
dos Cursos. 

Adquirir livros para o 
acervo, conforme 
levantamento 
realizado, 
observando-se a 
existência do PPC. 

Implantar os laboratórios de Educação 
Matemática e informática 

Adquirir espaço para o laboratório de 
Educação Matemática e informática 
para satisfazer o que é preconizado no 
Projeto Pedagógico do curso de 
Matemática e com isso aumentar o 
conceito do curso 

Atender às demandas de construção 
dos laboratórios didáticos em 
consonância com o PPC de cada curso. 

Construir os 
laboratórios didáticos, 

atendendo em 33% 
por ano. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
VALOR TOTAL: R$ 30.489,57 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO  

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 
Serviço de Manutenção 
Predial 

3.189,57 Reforma e Manutenção dos Laboratórios Didáticos do NCET 2019 

4 
Material de 
Consumo/Laboratório 

5.000,00 
Aquisição de material de consumo para aulas práticas no laboratório 
didático do NCET 

2019 

5 Material gráfico 1.000,00 Serviço de Fotocópias e impressão (folders, faixas, etc...) 2019 

12 
Material de 
Consumo/Laboratório 

1.000,00 Equipamento de proteção individual para laboratórios 2019 

13 
Material de 
Consumo/Laboratório 

5.000,00 Reagentes e produtos químicos para laboratórios de Ensino. 2019 

15 Serviço de Manutenção  2.000,00 Manutenção de equipamentos dos laboratórios de Ensino do NCET 2019 

16 
Material 
Didático/Pedagógico 

2.000,00 
Apoio às atividades de extensões do NCET (semana da acadêmica, 
wokshops, feiras...). 

2019 

20 Material de Expediente 1.000,00 Atividades administrativas do NCET 2018 

   Total 20.189,57     

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

2 Material de Consumo 1.000,00 Apoio às atividades de extensão.   2019 

4 Material de Expediente 1.000,00 Atividades administrativas dos Programas de Pós-Graduação do 
NCET 

2019 

5 Material de Consumo 500,00 Folha de Papel A4, Pincel para quadro branco, Tinta para recarga de 
pincel para quadro branco e Folha de papel almaço com pauta. 

2019 
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  Total 2.500,00     

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

3 
Material de 
Consumo/Laboratório 

1.500,00 Reagentes e produtos químicos para laboratórios de pesquisa. 2019 

5 Material de Consumo 500,00 Equipamento de Proteção Individual - EPIs  2019 

6 Material de Consumo 1.500,00 Apoio aos Laboratórios de pesquisas vinculados ao NCET 2019 

7 Material de Consumo 1.500,00 Apoio aos Grupos de pesquisas existentes no NCET 2019 

8 Serviços de terceiros 1.500,00 Manutenção dos equipamentos dos laboratórios de Pesquisa 2019 

11 Material de Consumo 300,00 
 Folha de Papel A4, Pincel para quadro branco, Tinta para recarga de 
pincel para quadro branco e Folha de papel almaço com pauta. 

2019 

14 Serviços de terceiros 500,00 
 Prestação de Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica: Contratação de 
empresa que ofereça serviço de impressão de panfletos e banners 
(Gráfica). 

2019 

15 Material de consumo 500,00 
 Compra de Toner para impressoras, Cartucho de tinta colorida e 
Cartucho de tinta preta. 

2019 

  Total 7.800,00     

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. 
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FORMULÁRIO 3 – DIÁRIAS E PASSAGENS 
 
 

VALOR TOTAL R$ 41.515,08 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Diárias para atividades de campo, atividades administrativas e/ou participação em evento.   2019 21.515,08 
VALOR TOTAL 21.515,08 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Passagem para participação em eventos, atividades de campo e/ou atividades 
administrativas. 

  2019 20.000,08 

VALOR TOTAL 20.000,08 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL 

 
VALOR TOTAL: R$ 56.507,76 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Equipamento – permanente  20.000,00 
Aquisição de Livros para atender 
Departamentos do NCET  

2019 

2 Equipamento – permanente  25.000,00 Aquisição de Equipamentos  2019 

3 Equipamento – permanente 1.507,76 
Mobiliário para os departamentos e os 
laboratórios de Pesquisa e de ensino 

2019 

4 Equipamento – permanente 9.000,00 
Computadores para atender os departamentos 
e os laboratórios de Pesquisa e Ensino 

2019 

5 Equipamento – permanente 1.000,00 
Notebook para atender os departamentos, a 
pós-graduação, os laboratórios de pesquisa e 
ensino. 

2019 

 TOTAL 56.507,76   
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
NÚCLEO DE SAÚDE-NUSAU 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: NUSAU                                                                               

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 1 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Realizar reuniões 
pedagógicas para 
fomentar políticas e 
ações que proporcionem 
a melhoria dos cursos 

Realizar encontros para discutir 
elementos pertinentes aos cursos 
no tocante ao ensino, pesquisa e 
extensão com vistas à melhoria 
da dinâmica de trabalho. 

Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas 
do desenvolvimento dos 
PPC. 

Articular os diversos programas de formação nos quais a 
UNIR atua suas propostas pedagógicas e científicas dos 
cursos 

Garantir a divulgação das 
ações do Núcleo e suas 
unidades 

Publicar no sítio eletrônico 
informações relevantes às ações 
que são desenvolvidas pelos 
cursos do Núcleo de Saúde 

Fortalecer a imagem 
institucional por meio da 
divulgação de ações 
implementadas. 

Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as 
informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de 
maneira permanente. 

Articular ações da 
graduação e da pós-
graduação (quando 
possível) e divulgar 
trabalhos de pesquisa e 
extensão 

Oferecer condições para a 
realização de seminários, fóruns 
e congressos dos cursos do 
Nusau. 

Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas 
do desenvolvimento dos 
PPC. 

Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação 

Discutir os PPC a partir 
das novas diretrizes do 
INEP. 

Realizar adaptações, correções 
e/ou complementações para 
viabilizar a implantação dos 
PPC. 

Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas 
do desenvolvimento do 
Novo PPC. 

Garantir as condições didático-pedagógicas para 
implantação do Novo PPC. 
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 2 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Destinar recursos 
específicos do 
orçamento para 
fomentar ações de 
extensão do Nusau 

Executar pelo menos 2% 
dos recursos de Custeio 
destinados ao Nusau às 
atividades de extensão 

Fortalecer e ampliar a política 
de extensão 

Destinar orçamento anual para as ações de extensão 

Distribuir de forma 
equânime os recursos 
financeiros para os 
cursos que lhes são 
vinculados 

Executar 100% dos recursos 
destinados ao Núcleo, 
atendendo aos cursos de 
graduação e pós-graduação. 

Fortalecer e consolidar a 
estrutura administrativa dos 
Campi proporcionando 
condições para terem 
autonomia acadêmica 

Descentralizar a estrutura acadêmica dos Campi 

Estabelecer parceria 
com instituições de 
ensino estrangeira 

Participar de pelo menos 
uma parceria com uma 
instituição estrangeira 
promovida pela Unir 

Promover o ingresso da 
universidade em redes de 
colaboração nacional e/ou 
internacional 

Promover condições para que docentes da Universidade 
orientem alunos de programas de mestrados e doutorados nas 
instituições que participam da rede de colaboração 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 3 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Estruturar os 
Laboratórios didáticos 
dos cursos do Nusau 

Executar pelo menos 10% 
dos recursos de Custeio para 
os laboratórios didáticos do 
Nusau 

Consolidar os cursos de 
graduação 

Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes 
didáticos pedagógicos. 

Apoiar os programas de 
pós-graduação do 
Nusau 

Executar pelo menos 10% 
dos recursos de Custeios e 
10% dos recursos de Capital 
para os programas de pós-
graduação do Nusau 

Consolidar e criar cursos de 
Pós-Graduação institucionais 
stricto sensu 

Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes 

Fomentar políticas de 
extensão nos cursos do 
Nusau 

Inserir nos PPC as 
atividades de extensão, nos 
termos da legislação 
vigente. 

Consolidar as ações de 
Extensão na UNIR 

Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de 
extensão como componente curricular para fins de 
integralização de créditos 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO 
EIXO 4 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Garantir manutenção da 
piscina e CEPEU 

Manter contrato para manutenção da 
piscina e adquirir bens e/ou serviços 
para manutenção do CEPEU 

Construir Instalações 
Esportivas e 
Manutenção 

Garantir a manutenção das instalações esportivas Construídas. 

Apoiar as ações do 
Dinter em Enfermagem 
com a UFRJ, implantado 
em 2017. 

Organizar, junto com os 
Departamentos Acadêmicos de 
Enfermagem e de Medicina o 
afastamento dos alunos do Dinter 
para participarem dos estágios na 
Promotora. 

Estabelecer políticas 
de capacitação 
docente e formação 
continuada 

Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação 
docente. 

Promoção renovação 
dos mandatos de 
gestores do Nusau e 
conselheiros do Consau. 

Realizar consulta à comunidade para 
escolha de diretor/a e vice-diretor/a 
do Nusau (mandato 2019-2023) e 
atualização dos mandatos do Consau 
que vencem em 2019. 

Desenvolver 
capacidades de 
gestão para docentes, 
técnicos e 
conselheiros. 

Estabelecer critérios voltados para a gestão administrativa 
objetivando a eleição e nomeação de gestores, detentores de 
conhecimentos e habilidades necessárias para o 
desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo (Lei 
8112/90, Código de Ética – Decreto nº 1171/94, Lei 9784/99, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 
legislação interna da UNIR); 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO 
EIXO 5 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

    

Estruturar os espaços 
de atendimentos aos 
estudantes e de 
convivência dos 
servidores do Nusau 

Estruturar a copa do Bloco 3D 
(atendimento ao Depsi e Depmed), 
sala de professores da Enfermagem 
(214/2C) e aquisição de material para 
o Cepeu e ao Laboratório de 
Informática do DEF. 

Construção e/ou 
reforma de espaços 
de convivência para 
os professores 

Construir/Reformar espaços físicos para atendimento aos 
alunos 

Ampliar o acervo 
bibliográfico dos cursos 
do Nusau 

Executar pelo menos 10% dos 
recursos de Capital para a aquisição 
de livros 

Adquirir acervo 
bibliográfico 
atualizado em 
consonância com o 
PPC dos Cursos. 

Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento 
realizado, observando-se demandas dos PPC. 
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Promover a 
manutenção dos 
laboratórios didáticos 

Destinar pelo menos 30% dos 
recursos de Custeio para a 
manutenção dos laboratórios 
didáticos dos cursos do Nusau 

Estabelecer diretrizes 
de manutenção dos 
laboratórios didáticos 

Contratar serviço de manutenção 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
VALOR TOTAL: R$ 47.054,42  

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO (R$47.054,42)  

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Serviço de Terceiros 7.000,00 Edital contratação de docente substituto e professor voluntário 2019 

2 Material de Expediente 4.000,00 
Material de Expediente retirado pelas Unidades no almoxarifado (estimativa), incluindo direção 
do Nusau. 

2019 

3 
Serviços de 
Terceiros/Pessoa 
Jurídica 

7.000,00 Limpeza e manutenção da piscina do DEF (interno e externo) 2019 

4 
Serviços de 
Terceiros/Pessoa 
Jurídica 

3.000,00 Limpeza e manutenção dos equipamentos do Cepeu/DEF 2019 

5 Material de Consumo 3.000,00 Aquisição de materiais ou serviços para a manutenção dos laboratórios didáticos do DENF 2019 

6 Material de Consumo 3.000,00 
Aquisição de materiais ou serviços para a manutenção dos laboratórios didáticos do Depsi 
(Laboratório de Psicologia Experimental e SPA) 

2019 

7 Material de Consumo 3.000,00 Aquisição de materiais ou serviços para a manutenção dos laboratórios didáticos do Depmed. 2019 

8 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

5.054,42 
Contratação de serviço para instalação de bloqueio para luminosidade solar em ambientes do 
Nusau comprometidos, sobretudo no período vespertino (toldos, esquadrias, insulfilm etc.) 

2019 

9 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

4.000,00 Contratação de serviço para instalação de grades em unidades do Nusau (janelas, portas) 2019 
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10 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

3.000,00 Contratação de serviço para instalação de cobertura para a piscina 2019 

11 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

5.000,00 Contratação de serviço para instalação de móveis planejados (estação de trabalho, armários etc.) 2019 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO (R$12.000,00) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de Expediente 2.000,00 
Material de Expediente retirado no almoxarifado pelas unidades de pós-graduação do Nusau 
(estimativa), incluindo demandas da direção do Nusau. 

2019 

2 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

2.000,00 Pagamento de anuidades (associações de pós-graduação e pesquisa). 
2019 

3 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

4.000,00 Contratação de empresa para a tradução de artigos para língua estrangeira 
2019 

4 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

4.000,00 
Contratação de empresa para apoio a publicações (capa, diagramação, revisão ortográfica e de 
normas técnicas) 

2019 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA (R$11.000,00) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de Consumo 6.000,00 Aquisição de materiais ou serviços para a manutenção dos laboratórios pesquisa do Nusau 2019 

2 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

5.000,00 Aquisição de serviços para a manutenção dos laboratórios pesquisa do Nusau 
2019 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO (R$11.070,74) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de Consumo 2.000,00 Aquisição de materiais para a manutenção das atividades de extensão do Nusau 2019 
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2 
Serviço de 
Terceiros/Pessoa 
jurídica 

9.070,74 
Realização de eventos, articulando cursos da graduação e pós-graduação (Aluguel de espaço 
apropriado, coffe break, cartazes, camisetas, confecção de banners e outros serviços de 
impressão gráfica) 

2019 

Obs.: dos R$47.054,42 solicita-se o acréscimo de R$34.070,04, remanejado de diárias/passagens. Deste modo, totalizando R$81.124,46 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

VALOR TOTAL R$ 64.070,04 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE  PERÍODO VALOR 

1 Fornecimento de diárias para servidores ou colaboradores externos para eventos científicos, pesquisa, 
treinamento e/ou reunião de trabalho (Cota da direção do Nusau) 

2 2019 2.400,00 

2 Fornecimento de diárias para servidores ou colaboradores para ações do DEF para eventos científicos, 
pesquisa, treinamento e /ou reunião de trabalho. 

1 2019 2.080,00 

3 Fornecimento de diárias para servidores ou colaboradores para ações do Denf para eventos científicos, 
pesquisa, treinamento e /ou reunião de trabalho. 

4 2019 4.700,00 

4 Fornecimento de diárias para servidores ou colaboradores para ações do Depmed para eventos 
científicos, pesquisa, treinamento e /ou reunião de trabalho. 

2 2019 2.080,00 

5 Fornecimento de diárias para servidores ou colaboradores para ações do Depsi para eventos científicos, 
pesquisa, treinamento e /ou reunião de trabalho. 

2 2019 2.080,00 

VALOR TOTAL 12.000,00 

Obs.: solicitado remanejamento de recursos de diárias e passagens para outros custeios, num total de R$34.070,04. 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Fornecimento de passagens para servidores ou colaboradores externos para eventos científicos, 
pesquisa, treinamento e/ou reunião de trabalho (Cota da direção do Nusau). 

4 2019 3.600,00 

2 Fornecimento de passagens para servidores ou colaboradores para ações do DEF para eventos 
científicos, pesquisa, treinamento e /ou reunião de trabalho. 

4 2019 3.120,00 

3 Fornecimento de passagens para servidores ou colaboradores para ações do Denf para eventos 
científicos, pesquisa, treinamento e /ou reunião de trabalho. 

4 2019 3.120,00 

4 Fornecimento de passagens para servidores ou colaboradores para ações do Depmed para eventos 
científicos, pesquisa, treinamento e /ou reunião de trabalho. 

6 2019 5.040,00 

5 Fornecimento de passagens para servidores ou colaboradores para ações do Depsi para eventos 
científicos, pesquisa, treinamento e /ou reunião de trabalho. 

4 2019 3.120,00 

VALOR TOTAL 18.000,00 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 87.208,19 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 
Material permanente 
(Informática) 

17.308,19 
Aquisição de oito aparelhos de projeção (data show) para atender cada um dos cursos de 
graduação, um para cada programa de pós-graduação acadêmico e um para a direção para o 
Nusau 

2019 

2 
Material permanente 
(Informática) 

20.000,00 Aquisição de seis Computadores (02 DEF, 01 SPA, 02 DENF, 01 Nusau) 2019 

3 
Material permanente 
(Informática) 

5.000,00 Aquisição de 10 No break 2019 

4 Livros 15.000,00 
Aquisição de livros para os PPC (R$10.000,00/Medicina e Enfermagem; R$5.000,00/Educação 
Física e Psicologia) 

2019 

5 
Material permanente 
(mobiliário) 

8.000,00 Aquisição de 20 cadeiras com braço para o anfiteatro do Depmed (Bloco 3B) 2019 

6 
Material permanente 
(mobiliário) 

8.000,00 
Aquisição de cadeiras empilháveis; estrutura metal, epoxi preta (10 Mapsi, 10 Nusau, 10 DENF, 
10 DEPSI) 

2019 

7 
Equipamentos de 
laboratórios 

2.500,00 Aquisição de equipamentos para o CEPEU 2019 

8 
Material permanente 
(mobiliário) 

1.200,00 Aquisição de armário de Aço 1,66 x 0,75 x, 0,35 Cinza Com Pé Cinza Ultra (seis: SPA) 2019 

9 
Material permanente 
(mobiliário) 

5.500,00 
Aquisição de armários altos, 2 portas, 4 prateleiras, com chave, MDF, 159x80x40, cor bege. 
Acabamento em bordas de pvc (um para cada unidade: coordenação dos cursos e SPA). 

2019 
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10 
Material permanente 
(mobiliário) 

1.600,00 Aquisição de sofás de dois Lugares Turquia Hellen Cinza (02: SPA) 2019 

11 Material permanente 600,00 Aquisição de HD externo de 1 Tera (Pgbioexp) 2019 
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

NÚCLEO DE CIENCIAS SOCIAS APLICADAS – NUCSA 
 

FORMULÁRIO 1- AÇÕES PDI 
 

UNIDADE: NUCSA                                                                   

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

    

Garantir a disponibilização de modo 
acessível de todas as informações 
institucionais no site da UNIR 
referentes aos departamentos do 
NUCSA 

Manter atualizados os 6 (seis) 
sites atualizados, com vistas a dar 
transparência aos atos públicos 
praticados por esta administração. 

Objetivo 6.3 - Fortalecer a 
imagem institucional por meio 
da divulgação de ações 
implementadas. 

Garantir a disponibilização de modo acessível de 
todas as informações institucionais no site da 
UNIR e do SIC, de maneira permanente. 

Melhoria da qualidade dos cursos do 
NUCSA 

Aumentar em 3% em 2019 a taxa 
de sucesso nos cursos e índices de 
conclusão. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, 
implantar e monitorar ações 
efetivas do desenvolvimento 
dos PPC 

Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos 
curso e índices de conclusão. 

Levantamento das condições 
didático pedagógico não 
atendido. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, 
implantar e monitorar ações 
efetivas do desenvolvimento 
dos PPC 

Garantir as condições didático-pedagógicas para 
consolidação dos PPC's, até 2018. 

Executar ao menos dois projetos 
envolvendo a graduação e a pós-
graduação. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, 
implantar e monitorar ações 
efetivas do desenvolvimento 
dos PPC's 

Efetivar a articulação entre graduação e pós-
graduação. 
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Expansão dos cursos 
de graduação e pós-
graduação 

Oferecer condições de instalação para o 
curso de Jornalismo com abertura de 
turma a partir de 2019/2. 

Objetivo 7.4 - Criar cursos de 
graduação e pós-graduação. 

Expandir em 30% o quadro de professores para 
atender a graduação e a pós-graduação, até 2018 

Melhorar a qualidade 
no ensino de 
graduação e pós-
graduação. 

Atualização e verificação da 
concordância com a legislação 
educacional dos 5 (cinco) projetos 
pedagógicos dos cursos do NUCSA 

Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade 
no ensino-aprendizagem de 
graduação e pós-graduação. 

Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 
2018. 

Aquisição de pelo menos 350 títulos, 
cerca de 5 exemplares por títulos cursos 
de graduação 

Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade 
no ensino de graduação e pós-
graduação. 

Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, 
com adequação, baseado nas referências 
bibliográficas indicadas nos planos de cursos 
que são partes integrantes dos PPC 

Manutenção de 1 laboratório com 
instalação de softwares atualizados 

Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade 
no ensino de graduação e pós-
graduação. 

Instalar infraestrutura de tecnologia de 
informação adequada ao PPC de cada curso. 

Elaborar planos de capacitação docente e 
dos técnicos vinculados ao NUCSA. 

Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade 
no ensino de graduação e pós-
graduação. 

Fomentar a formação continuada do corpo 
docente e técnico-administrativo, objetivando a 
melhoria do ensino de graduação e pós-
graduação, até 2018. 

Expansão dos cursos 
de pós-graduação 
stricto sensu 

Institucionalizar doutorado acadêmico 
em Administração, Mestrado Profissional 
em Gestão Publica e mestrado 
Acadêmico em Direito e Relações 
Internacionais. 

Objetivo 7.10 - Consolidar e 
expandir programas de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) acadêmico e 
profissional, até 2018. 

Ofertar doutorados acadêmicos em 
Administração e Geografia. 

Fazer uso da 
plataforma 
“MOODLE” para os 
Cursos de Graduação 

Implantar a plataforma em todos os 
Cursos do NUCSA 

Instalar infraestrutura de tecnologia 
da Informação adequada aos PPCs 

Instalar infraestrutura de tecnologia da 
Informação adequada aos PPCs 
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Ampliar políticas de 
Extensão 

Realizar 10 (dez) ações de extensão (cursos, 
eventos, prestação de serviços) de caráter educativo, 
científico, cultural e artístico, desenvolvidos por 
meio de ações sistemáticas e contínuas voltadas às 
questões relevantes da sociedade. 

Objetivo 7.13 - Fortalecer 
e ampliar a política de 
extensão. 

Garantir recursos humanos e infraestrutura física 
para o desenvolvimento das ações de extensão; 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 3 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Consolidar e 
fortalecer os cursos de 
Graduação do 
NUCSA 

Alcançar conceito de Curso 4 na avaliação dos 
cursos do NUCSA. Objetivo 8.1- Consolidar 

e criar cursos de 
graduação. 

Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 
70% dos cursos de graduação, que se 
submeterem a avaliação externa, até 2018;  

Melhorar a estrutura do laboratório existente. 
Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais 
ambientes didáticos pedagógicos, até 2018; 

Consolidar os cursos 
de Pós Graduação 
Strictu Senso do 
NUCSA 

Consolidar os cursos Strictu Senso do NUCSA em 
2019. 

Objetivo 8.2 – Consolidar 
e criar cursos de Pós-
Graduação institucionais 
Stricto Sensu 

Consolidar os cursos de Pós-Graduação 
existentes, até 2018. 

Criar cursos de Pós 
Graduação 
institucional Lato 
Sensu 

Criar dois cursos de pós-graduação Lato Sensu em 
2019. 

Objetivo 8.3 - Criar 
Cursos de Pós-Graduação 
institucionais Lato Sensu. 

Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em cada Campus, conforme 
demanda local, até 2018. 

Consolidar e ampliar 
as ações de extensão 
do NUCSA 

Elaborar e executar, ao menos, 10 projetos de 
extensão dos cursos do NUCSA em 2019, 
atendendo as demandas da comunidade. 

Objetivo 8.5 - Consolidar 
as ações de Extensão na 
UNIR 

Adequar a Política de Extensão da UNIR às 
demandas da comunidade, até 2016 

Ampliar e difundir a 
produção acadêmica 
no NUCSA 

Manter atualizado 100% dos Currículos Lattes dos 
docentes e técnicos (nível superior) do NUCSA 

Objetivo 8.6 – Ampliar e 
difundir a Produção 
Acadêmica. 

Registrar, até dezembro de 2018, e manter 
atualizado 100% dos Currículos Lattes dos 
servidores de nível superior 

Realizar a integração 
dos ingressantes à 
universidade 

Apoiar eventos de recepção e integração dos 
calouros. 

Objetivo 8.9 - Consolidar 
e ampliar Programas de 
atendimento aos 
estudantes 

Implantar uma política de acolhimento aos 
ingressantes, até 2015; 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Participação e divulgação 
das ações docentes 

Elaborar critérios para 
participação de docentes em 
eventos. 

Objetivo 9.1 - Promover a cultura de 
participação e divulgação das ações 
docentes. 

Definir um plano de incentivo à participação em 
eventos, baseados em critérios definidos pelos 
Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 
2018. 

Capacitar técnicos 
administrativos do NUCSA 

Levantar a demanda para 
qualificação do corpo técnico. 

Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-
administrativos 

Realizar o dimensionamento do quadro de 
pessoal técnico-administrativo, organizando 
informações que antecipam a elaboração do 
plano de capacitação e qualificação dos 
servidores técnico-administrativos, até julho de 
2016 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º). 

Instituir instrumento de 
regulação normativa 

Elaborar e aprovar regimento 
interno do NUCSA. 

Objetivo 9.7 - Redimensionar os 
instrumentos de regulação normativa da 
gestão. 

Atualizar os regimentos internos das unidades, 
consolidando-os num regimento interno geral; 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Manter o padrão de 
qualidade do auditório do 
NUCSA 

Manutenção dos bens imóveis 
no auditório e aquisição de bens 
móveis para aumentar o 
conforto dos usuários 

Objetivo 10.3 - Dotar cada Campus com 
estrutura para evento de colação de grau 
e outras atividades acadêmicas, 
artísticas e culturais. 

 

Adquirir acervo bibliográfico 
para os cursos do NUCSA 
que já reformularam o PPC 

Aquisição de 160 títulos para os 
cursos do NUCSA 

Objetivo 10.15 - Adquirir acervo 
bibliográfico atualizado em consonância 
com o PPC dos Cursos. 

Adquirir livros para o acervo, conforme 
levantamento realizado, observando-se a 
existência do PPC de 2014 a 2018. 

Aumentar o número de salas 
de aula para os Cursos do 
NUCSA 

Mapear os espaços disponíveis 
no Campus para fins de uso dos 
Cursos do NUCSA 

Adequar o número de salas às 
demandas. 

Adequar o número de salas às demandas. 

Criar gabinetes de trabalho 
para professores DE 

Adequar os ambientes de 
trabalho 

Criar gabinetes de trabalho para 
professores DE a partir da reengenharia 
dos espaços do NUCSA e ocupação de 
outros espaços do Campus. 

Construir gabinetes de trabalho para os 
professores até 2018. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO  

 
 

VALOR TOTAL: R$ 32.537,33 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO  

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

01 
Confecção de material de divulgação – 
folders, panfletos, cartazes e banners – 
(33.90.30) 

3.000,00 
Confecção de panfletos, folders, cartazes e banners para 
divulgação dos cursos. 

Janeiro a 
Dezembro 2019 

2 
Aquisição de materiais de consumo diversos 
(33.90.30) 

4.537,33 
Aquisição de materiais diversos, não atendidos por 
procedimentos licitatórios da UNIR e que são específicos para as 
áreas dos departamentos acadêmicos do NUCSA. 

Janeiro a 
Dezembro 2019 

3 
Gratificação por Encargo de Curso ou 
Concurso (33.90.36) 

11.000,00 
Pagamento aos docentes do NUCSA, de outros Núcleos, Campi 
ou IFES, por participarem de bancas examinadoras que envolvam 
os cursos do NUCSA. 

Janeiro a 
Dezembro 2019 

4 Contratação de Professor Substituto 14.000,00 
Despesas relativas ao processo seletivo com a Contratação de 
Professor Substituto (publicação em DOU). 

Janeiro a 
Dezembro 2019 

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
VALOR TOTAL R$ 44.303,33 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 

Diárias destinadas a servidores de viagens a serviço da instituição apresentação de artigos em eventos 
nacionais e internacionais aos professores pesquisadores do NUCSA, sendo limitado o uso de R$ 
3.833,33 (três mil cento e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para cada 
departamento e NUCSA. 

105 
Janeiro a 

Dezembro de 
2019 

23.000,00 

VALOR TOTAL 23.000,00 

 PASSAGENS    

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 
Para realização de viagens a serviço da instituição ou a apresentação de artigos em eventos nacionais 
e internacionais aos pesquisadores do NUCSA, sendo limitado o uso de R$ 3.550,55 (três mil 
quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) para cada departamento e NUCSA. 

 

Janeiro a 
Dezembro de 

2019 
21.303,33 

VALOR TOTAL 21.303,33 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 60.302,97 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 
Aquisição de Bibliografias 
(44.90.52) 

30.802,97 

Aquisição de pelo menos 300 títulos, cerca de 8 exemplares por títulos, para atender 
88 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 
Estagiários), ao preço unitário médio de aproximadamente de R$ 80,00 (oitenta 
reais). 

Janeiro a 
Dezembro 2019 

2 
Aquisição de projetores 
multimídia (4.4.90.52.00) 

11.000,00 
Aquisição de 04 projetores multimídia (data-show) para instalação nas salas de aula, 
ao valor unitário de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

Janeiro a 
Dezembro 2019 

3 
Aquisição de Notebooks 
(4.4.90.52.35) 

13.500,00 
Aquisição de 03 notebooks para os professores pesquisadores do NUCSA, um para 
cada Departamento Acadêmico e Coordenação de Mestrado, ao valor unitário de R$ 
3.200,00 (três mil e duzentos reais). 

Janeiro a 
Dezembro 2019 

4 
Aquisição de ar 
condicionado 

5.000,00 
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação na sala da diretoria do 
NUCSA, departamento de Administração e protocolo, ao valor unitário aproximado 
de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

Janeiro a 
Dezembro 2019 
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA – NT 
 

FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 
 

UNIDADE: NÚCLEO DE TECNOLOGIA                                                                                                               

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO 

EIXO 1 PDI 
META DO 

OBJETIVO PDI 
        

Fomentar as ações e projetos de extensão rural e urbana do Núcleo de 
Tecnologia 

- Identificar e qualificar as potencialidades 
de cada departamento até junho de 2019; 
Elaborar um programa que possibilite o 
desenvolvimento de projetos, ações e 
demais atividades de extensão do Núcleo de 
Tecnologia e aprovar nas instâncias 
superiores até dezembro de 2019. 

    

Melhorar o ingresso de discentes nos cursos de graduação do Núcleo de 
Tecnologia através de ações que envolvam os departamentos 
acadêmicos e a comunidade 

Desenvolver e Implantar o programa O NT 
NAS ESCOLAS como forma de mostrar as 
potencialidades dos cursos de tecnologia, 
estimulando os alunos de ensino médio a 
conhecerem os cursos e optarem por um 
deles no ENEM – até junho de 
2019;Aplicar o programa “O NT NAS 
ESCOLAS” durante o período de 2019 - 
2023 
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Aumentar e qualificar as oportunidades de estágios para discentes dos 
cursos do Núcleo de Tecnologia 

Estabelecer parcerias com 
empresas/instituições públicas e privadas na 
área de Tecnologia para incrementar em 
pelo menos 10% as oportunidades de 
estágios por acadêmicos dos cursos do 
Núcleo de Tecnologia 

    

Publicitar as ações do Núcleo de Tecnologia (Administração e 
respectivos departamentos) 

Divulgar no site do Núcleo e dos 
departamentos acadêmicos, nas redes 
sociais, nas participações em feiras 
tecnológicas e demais eventos sociais todas 
as ações do Núcleo de Tecnologia. 

    

Implantar um calendário de reuniões entre NDE´s dos cursos 
vinculados ao NT e a administração do Núcleo 

Consolidar os Núcleos Docentes 
Estruturantes. 

    

        

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META 
OBJETIVO DO 

EIXO 2 PDI 
META DO 

OBJETIVO PDI 
A Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 
(cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, 
Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o 
espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade 
relacionada ao Eixo. 

      

Incremento no quadro docente do Núcleo para atendimento a 
graduação e pós-graduação 

Aumentar em pelo menos 10% o quadro de 
docentes permanentes atual dos 
departamentos acadêmicos do Núcleo de 
Tecnologia visando consolidar os cursos de 
engenharia elétrica, engenharia civil e 
ciência da computação. 
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Incremento no quadro de servidores técnicos do Núcleo de Tecnologia 
(administrativo e de laboratório) 

Contratar até dezembro de 2019 03 técnicos 
administrativos e 03 técnicos de laboratório 
para atender as demandas do Núcleo e dos 
departamentos acadêmicos. 

    

Implantação de programas de Pós-Graduação para fortalecimento da 
pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico do Núcleo de 
Tecnologia 

1- Implantar um Programa de Pós-
graduação na modalidade lato sensu como 
fomenta a melhoria da produção científica e 
base para criação da modalidade stricto 
sensu – até Dezembro de 2019; 

    

Capacitação de docentes e técnicos do Núcleo de Tecnologia 

1 – Fomentar a participação de docentes em 
programas de Pós-Graduação com conceito 
Capes mínimo 4; 2 – Fomentar a publicação 
de no mínimo 01 artigo em periódico qualis 
A ou B1 por docente/ano; 
2- Fomentar a participação dos servidores 
técnicos em cursos de capacitação em 2019 

    

Contratar estagiários para o Núcleo de Tecnologia e Departamentos 

1- Contratar/manter e manter no mínimo 01 
estagiário em cada departamento acadêmico 
e 01 no Núcleo de Tecnologia a partir de 
junho de 2019 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO 

EIXO 3 PDI 
META DO 

OBJETIVO PDI 

Implantar novos e Consolidar os laboratórios didáticos e de pesquisa já 
existentes dos cursos do Núcleo de Tecnologia 

1-Iniciar a implantação de novos 
laboratórios dos cursos de engenharia civil, 
engenharia elétrica e ciência da 
computação; 2- Adquirir equipamentos 
básicos dos laboratórios até dezembro 
2019; 

    

Criação e Implantação da Comissão de Avaliação Interna dos cursos 
de graduação do Núcleo de Tecnologia 

1- Implantar a Comissão de Avaliação 
Interna do curso de Engenharia Civil – Até 
dezembro de 2019; 2- Implantar a 
Comissão de Avaliação Interna do curso de 
Engenharia elétrica - Até dezembro de 
2019; 3- Implantar a Comissão de 
Avaliação Interna do curso de Ciência da 
Computação - Até dezembro de 2019. 

    

Melhorar a produção técnico científica dos docentes dos cursos de 
graduação e pós-graduação do Núcleo de Tecnologia. 

1-Estabelecer parcerias com instituições 
públicas e/ou privadas para viabilização das 
pesquisas; 2-Auxiliar a participação de 
docentes e discentes em congressos 
científicos profissionais para apresentação 
de artigos; 3- Auxiliar a publicação de 
artigos em periódicos Qualis nacional e/ou 
internacional; Fomentar a participação de 
docentes e discentes nos Programas de 
Iniciação Científica - PIBIC. 
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Criar um programa de extensão do Núcleo de Tecnologia em rede com 
Pró-reitoras e outras instituições que possam viabilizar os programas e 
projetos de extensão dos departamentos. 

1-Estabelecer parcerias com instituições 
públicas e/ou privadas que possam 
proporcionar a realização das ações de 
extensão envolvendo docentes e discentes. 

    

Fomentar o aumento de vagas de monitorias remuneradas para os 
cursos de graduação do Núcleo de Tecnologia, como uma das formas 
de melhoria do desempenho acadêmico dos discentes. 

1- Fomentar em pelo menos 5% o número 
de bolsas de monitoria. 

    

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO 

EIXO 4 PDI 
META DO 

OBJETIVO PDI 

Melhorar e ampliar a divulgação das atividades dos docentes do 
Núcleo de Tecnologia 

1- Solicitar ampliação de verba 
orçamentária específica para permitir a 
participação de docentes em eventos 
profissionais no âmbito nacional e 
internacional para apresentação de artigos 
científicos e de extensão – até julho de 
2019 para início de aplicação em 2020; 2- 
Estabelecer um calendário anual para 
realização da semana de tecnologia do NT 
envolvendo todos os departamentos – a 
partir de janeiro de 2020; 

    

Implantar o regimento interno do Núcleo de Tecnologia 

1- Aprovar no Conselho do Núcleo de 
Tecnologia até março de 2019; 2- Aprovar 
no CONSAD até julho de 2019; Implantar a 
partir de agosto de 2019. 
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Implantar o regimento interno do Núcleo de Tecnologia 

1- Aprovar no Conselho do Núcleo de 
Tecnologia até março de 2019; 2- Aprovar 
no CONSAD até julho de 2019; Implantar a 
partir de agosto de 2019. 

    

Fomentar a participação dos discentes na apresentação de trabalhos 
científicos, competições e demais eventos que deem visibilidade as 
ações desenvolvidas pelo Núcleo de Tecnologia. 

1- Propor a criação de uma nova rubrica 
orçamentária destinada ao auxílio 
financeiro a discentes – até junho de 2019;  
2- Criar um relatório de demanda anual; 

    

Melhorar a interlocução entre docentes, discentes e administração do 
Núcleo de Tecnologia. 

Promover pelo menos 01 encontro com 
discente e docentes e técnicos do Núcleo de 
Tecnologia para apresentação das ações 
desenvolvidas, como também conhecer as 
necessidades para melhoria dos cursos. 

    

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META 
OBJETIVO DO 

EIXO 5 PDI 
META DO 

OBJETIVO PDI 

Construção do Prédio Administrativo do Núcleo de Tecnologia 

Elaborar o projeto da estrutura física do 
Núcleo de Tecnologia e buscar fontes de 
recursos institucionais e externos para 
viabilizar a obra; 
Delimitação da área onde será construída a 
sede administrativa. 

    

 
 
 
Melhoria da infraestrutura física de laboratórios e salas de aula dos 
cursos do NT 

1- Elaboração de projetos conjuntos entre 
os departamentos para captação de recursos 
financeiros externos – a partir de 2019; 2- 
Gestão junto à administração superior para 
ampliação do orçamento do Núcleo de 
Tecnologia. 
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Garantir a segurança do prédio e dos bens patrimoniais do Núcleo e 
Departamentos. 

1- Aquisição de sistema de segurança e 
monitoramento para as estruturas físicas do 
NT (administrativo e departamentos) – 
2019-2023 
2- Instalação de grades de segurança – 2019 

    

 
Climatização dos ambientes do prédio do Curso de Engenharia 
Elétrica 

1- Instalação de condicionadores de ar – 
2019 

    

 
 
 
 
Adequação e/ou Criação de novos Laboratórios previstos no plano de 
estruturação do DACC. 

Viabilizar a reforma dos laboratórios no 
bloco 1H.  
Aquisição de Mobiliário. 
Adquirir equipamentos e adequar os 
laboratórios para as práticas didáticas. 
Sendo recomendada a construção de espaço 
físico para os seguintes Laboratórios:  
•Laboratório de Programação. 
•Laboratório de Software. 
•Laboratório de Hardware de 
Computadores e Periféricos. 
•Laboratório de Redes de Computadores. 

    

 
 
Aquisição de acervo bibliográfico comum e específico por curso. 

1 - Levantamento de demanda de acordo 
com o PPC (e-books e/ou impresso); 
2 - Aquisições de acervo bibliográfico 
demandado por curso. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
VALOR TOTAL: R$ 20.083,63 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO  

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

2 Serviço de terceiros 4.000,00 
Serviços de terceira pessoa física e Serviços de 
terceira pessoa jurídica necessários à administração 
do Núcleo de Tecnologia 

2019 

3 Material de consumo 5.083,63 
Aquisição de material de consumo necessário às 
atividades administrativas do Núcleo de Tecnologia 

2019 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 
Serviço de terceira pessoa 
jurídica 

2.000,00 

Contratação de serviço técnico especializado 
esporádico para manutenção de equipamento dos 
laboratórios; Despesas com análises laboratoriais não 
realizadas na UNIR; contratação de serviços gráficos 
e reprografia; 

2019 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 
Serviço de terceira pessoa 
jurídica 
 

4.000,00 
Despesas com publicação de artigos e trabalhos dos 
docentes do Núcleo de Tecnologia em periódico 
qualis nacionais e/ou internacionais 

2019 

2 Material de consumo 2.000,00 
Aquisição de reagentes, peças de reposição, 
ferramentas, materiais de construção, materiais 
elétricos, vidrarias. 

2019 
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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de consumo 3.000,00 
Despesas com a realização de ações/atividades de 
extensão do Núcleo de Tecnologia 

2019 

                                       VALOR TOTAL: R$ 20.083,63 

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
VALOR TOTAL R$ 27.346,19 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 

Diárias dentro e fora do país para participação em 
eventos científicos, eventos técnicos, apresentação de 
trabalhos, participação em bancas de concurso 
público, bancas de avaliação na graduação e/ou pós-
graduação. 

Estimativa a 
depender da 
solicitação 

 
 

2019 

 
 

15.000,00 

VALOR TOTAL   

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
 

2 
 
Passagens aéreas dentro e fora do país para 
participação em eventos científicos, eventos técnicos, 
apresentação de trabalhos, visitas técnicas, 
participação em bancas de concurso público, bancas 
de avaliação na graduação e/ou pós-graduação. 

 
Estimativa a 
depender da 
solicitação 

 
 

2019 

 
 

12.346,19 

VALOR TOTAL 27.346,19 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL DE RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 37.221,95 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 
ITEM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 

Acervo bibliográfico 

 
 
 

 25.221,95 

1- Atualização do acervo 
bibliográfico dos cursos de 
Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica e Ciência da Computação, 
para atendimento as necessidades 
dos respectivos PPC´s; 

 
 
 

2019 

2 

Material permanente – equipamentos 
de informática e eletrônicos e 
mobiliário 

12.000,00 
1- Aquisição de Datashow, 
fechaduras com biometria, laptops. 

 
 

2019 
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS – NCH 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
 

UNIDADE: NCH  

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

-  - - 

    

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

-  - - 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

-  - -- 

    

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

-  - - 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
VALOR TOTAL: R$ 35.039,35 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO  

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 3.3.90.39 7.000,00 Edital professor Substituto. Publicação. 2019 

2 3.3.90.39 4.107,87 Serviço de Terceira- Publicação de Ebook 2019 

3 3.3.90.30 4.729,75 Material de Expediente 2019 

4 3.3.90.39 5.000,00 Serviço de Terceiros - Banners 2019 

5 3.3.90.39 3.000,00 Serviço de Terceiros - Pastas 2019 

6 3.3.90.39 3.350,00 Serviço de Terceiros - Coffe Break 300 
pessoas 

2019 

7 3.3.90.30 2.039,23 Atividade de Campo Arqueologia 2019 

8 3.3.90.39 2.039,23 Afinação do Piano 2019 

TOTAL 29.226,85   

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1  1.500,00 Serviço de Terceiros - Publicação de Ebook  

2  200,000 Material de Expediente  

3  200,000 Serviço de Terceiros - Banners  

4  200,000 Serviço de Terceiros - Pastas  

5  837,500 Serviço de Terceiros - Coffe Break 50 Pessoas  

TOTAL 2.937,50   
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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1  200,00 Material de Expediente  

2  200,00 Serviço de Terceiros - Banners  

3  200,00 Serviço de Terceiros - Pastas  

4  837,50 Serviço de Terceiros - Coffe 
Break 

 

TOTAL 1.437,50   

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1  200,00 Material de Expediente  

2  200,00 Serviço de Terceiros - Banners  

3  200,00 Serviço de Terceiros - Pastas  

4  837,50 Serviço de Terceiros - Coffe 
Break 

 

TOTAL 1.437,50   

TOTAL 35.039,35   
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FORMULÁRIO 3 – DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

VALOR TOTAL R$ 47.710,13 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Diárias para uso da Diretoria do Núcleo  2019 1.987,95 

2 Diárias para uso do Departamento de Libras  2019 1.987,92 

3 Diárias para uso do Departamento de Artes Teatro  2019 1.987,92 

4 Diárias para uso do Departamento de Artes Visuais  2019 1.987,92 

5 Diárias para uso do Departamento de Música  2019 1.987,92 

6 Diárias para uso do Departamento de Línguas 
Vernáculas 

 2019 1.987,92 

7 Diárias para uso do Departamento de Ciências Sociais  2019 1.987,92 

8 Diárias para uso do Departamento de Filosofia  2019 1.987,92 

9 Diárias para uso do Departamento de Língua 
Estrangeira 

 2019 1.987,92 

10 Diárias para uso do Departamento de Arqueologia  2019 1.987,92 

11 Diárias para uso do Departamento de História  2019 1.987,92 

12 Diárias para uso do Departamento de Ciências da 
Educação 

 2019 1.987,92 

VALOR TOTAL 23.855,07 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Passagens para uso da Diretoria do Núcleo  2019 1.987,94 

2 Passagens para uso do Departamento de Libras  2019 1.987,92 

3 Passagens para uso do Departamento de Artes Teatro  2019 1.987,92 

4 Passagens para uso do Departamento de Artes Visuais  2019 1.987,92 
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5 Passagens para uso do Departamento de Música  2019 1.987,92 

6 Passagens para uso do Departamento de Línguas 
Vernáculas 

 2019 1.987,92 

7 Passagens para uso do Departamento de Ciências 
Sociais 

 2019 1.987,92 

8 Passagens para uso do Departamento de Filosofia  2019 1.987,92 

9 Passagens para uso do Departamento de Língua 
Estrangeira 

 2019 1.987,92 

10 Passagens para uso do Departamento de Arqueologia  2019 1.987,92 

11 Diárias para uso do Departamento de História  2019 1.987,92 

12 Diárias para uso do Departamento de Ciências da 
Educação 

 2019 1.987,92 

VALOR TOTAL 23.855,06 

VALOR TOTAL GERAL 47.710,13 

     

SOMATÓRIO DIARIAS E PASSAGENS   

1 Diretoria do Núcleo 3.975,89   

2 Departamento de Libras 3.975,84   

3 Departamento de Artes Teatro 3.975,84   

4 Departamento de Artes Visuais 3.975,84   

5 Departamento de Música 3.975,84   

6 Departamento de Línguas Vernáculas 3.975,84   

7 Departamento de Ciências Sociais 3.975,84   

8 Departamento de Filosofia 3.975,84   

9 Departamento de Língua Estrangeira 3.975,84   

10 Departamento de Arqueologia 3.975,84   

11 Departamento de História 3.975,84   

12 Departamento de Ciências da Educação 3.975,84   

TOTAL 47.710,13   
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RESUMO DIARIAS E PASSAGENS   

1 Gestão NCH 3.975,89   

2 Departamentos Acadêmicos (Graduação) 43.734,24   

TOTAL 47.710,13   
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL 
 

VALOR TOTAL: R$ 64.940,08 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 4.4.90.52 7.500,00 5 (Cinco) caixas de som ativas 250W 2019 

1 4.4.90.52 850,00 Caixa de Som Bluetooth 2019 

3 4.4.90.52 700,00 Microfone sem fio Profissional 2019 

4 4.4.90.52 26.400,00 Fechaduras Eletrônicas com senha 2019 

5 4.4.90.52 2.250,00 Desumidificador de Ar 2019 

6 4.4.90.52 7.240,08 Mobiliário 2019 

7 4.4.90.52 20.000,00 Bibliografia Nova PPC/Variadas 2019 

TOTAL 64.940,08   
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROCEA 
 

FORMULÁRIO 1- AÇÕES PDI 
 

UNIDADE: PROCEA  
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

 
 
 
 
 
 
 
Criar estratégias de valorização da extensão 
junto à comunidade acadêmica, público 
externo e aos discentes, ampliando o número 
de propostas e ações institucionalizadas. 

Realizar Visitas Técnicas aos Campi da 
UNIR para discutir e consolidar o PDI 
em relação à Cultura, Extensão e 
Assuntos Estudantis; 
 
 
Iniciar os trâmites para produção e 
impressão da segunda edição da 
Revista de Extensão e Cultura da 
UNIR; 
 
Atualizar o site da Procea com as 
informações sobre as práticas de 
extensão na UNIR. Divulgar as ações 
institucionalizadas; 
 
Institucionalizar quatro novos 
programas: 
2.1 Programa: Direitos Humanos 
2.2 Programa: Meio Ambiente 
2.3 Programa Saúde e Diversidade 
2.4 Criar Programa de Ações 
Afirmativas. 
Ampliar em 30% o número de ações de 

Objetivo 7.13 - Fortalecer e 
ampliar a política de 
extensão. 

Criar canais permanentes de 
difusão e avaliação das ações de 
extensão; 
 
Elaborar e executar projetos 
voltados para os temas da 
diversidade étnica, linguística, 
ambiental e cultural da Amazônia; 
 
Organizar eventos entre os Campi 
com atividades que promovam 
cultura, diversidade e meio 
ambiente; 
Elaborar e executar projetos 
voltados para os espaços de 
fronteiras da Amazônia. 
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extensão institucionalizadas; 
Propor Indicadores para avaliação da 
extensão – CPAv. 

 
 
 
Criar mecanismos de discussão, divulgação e 
sistematização dos resultados alcançados 
pelos Programas, projetos e ações de 
extensão da UNIR, com vistas a garantir a 
visibilidade e a qualidade das práticas 
extensionistas. 

Desenvolvimento do Programa UNIR 
Arte e Cultura;  
 
Apoiar ações de difusão cultural 
desenvolvidas no âmbito da 
Universidade; 
 
Realizar o V Festival UNIR Arte e 
Cultura; Realizar o Arraiá da UNIR;  
 
Realizar a primeira Feira de Profissões; 
Realizar o V Seminário de Extensão da 
UNIR; 

Objetivo 7.16 - Ampliar 
ações de extensão, ensino e 
pesquisa que promovam a 
diversidade étnica e cultural 
da Amazônia. 

"Criar e difundir de espaços de 
memória; 
 
Ampliar o acervo bibliográfico que 
contemple a diversidade étnica, 
cultural, linguística e ambiental." 

 
Desenvolvimento de um Programa de apoio 
e incentivo a valorização do Patrimônio 
Cultural e ambiental da Amazônia. 

Implantar o Programa de Patrimônio e 
Coleções: Povos e Comunidades 
Tradicionais. 
Estabelecer GT's temáticos (Patrimônio 
Cultural, Meio Ambiente, Direitos 
Humanos, Saúde e Diversidade). 

Objetivo 7.17 Programar 
ações de valorização da 
memória e do patrimônio 
cultural e ambiental da 
Amazônia. 

Estimular o envolvimento de 
professores, alunos e técnicos em 
atividades de extensão; 
 
Estimular pesquisas em áreas de 
fronteiras. 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

 
Desenvolvimento do Plano de Cultura 
UNIR. 

Elaborar proposta e encaminhar para 
discussão junto aos campi e instâncias 
superiores para aprovação; 

Objetivo 8.4 - Consolidar e 
implantar Ações acadêmicas 
administrativas para a 
pesquisa, arte e cultura. 

Implantar uma Política de Arte e 
Cultura da UNIR. 

Contribuir com a consolidação das ações de 
extensão realizadas no âmbito da 
Universidade Federal de Rondônia. 

"Acompanhar a Implantação do 
módulo de extensão do SIGAA; 
 
Regulamentar o CAEX; 
 
Manter as bolsas de extensão e cultura 

Objetivo 8.5 - Consolidar as 
ações de Extensão na UNIR. 

Adequar a Política de Extensão da 
UNIR às demandas da 
comunidade; 
Desenvolver e implantar o sistema 
de informação da extensão; 
Aplicar 0,5% do recurso 
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do PIBEC; Lançar Edital de premiação 
artística; Lançar Edital de bolsa 
Fomento à extensão 
 
Elaborar estratégia para programar a 
curricularização da extensão na 
Fundação Universidade Federal de 
Rondônia." 

orçamentário da UNIR na 
Extensão. 
Criar banco de dados das ações de 
extensão da UNIR; 
Ofertar, no mínimo 200 bolsas de 
extensão, até 2018; 
Desburocratizar os projetos de 
extensão aprovados em editais 
externos; 
Implantar nos Projetos Políticos 
Pedagógicos a atividade de 
extensão como componente 
curricular para fins de 
integralização de créditos. 

 
 
 
 
 
 
Contribuir com a consolidação do Programa 
de Assistência Estudantil da UNIR 

Planejar métodos para a implantação da 
política de acolhimento dos alunos 
ingressantes; 
Ampliar o quantitativo de alunos 
atendidos pelo Programa de Assistência 
Estudantil; 
Implantar as bolsas de Esporte e Lazer 
– Ação Afirmativa; 
Implantar as bolsas de Acessibilidade – 
Ação Afirmativa; 
Realizar semestralmente visitas 
técnicas nos campi da Unir para 
levantamento de demandas e discussão 
sobre a Assistência Estudantil;  
Mapear o perfil de pessoas com 
deficiência, no Ensino Superior; 
Institucionalizar o Programa de 
Acessibilidade; Realizar o Fórum de 
permanência indígena; Elaborar o 
Manual de procedimentos e reformular 
a Cartilha da Assistência Estudantil. 

Objetivo 8.9 - Consolidar e 
ampliar Programas de 
atendimento aos estudantes 

Consolidar e ampliar o Programa 
de Assistência Estudantil, até 
2019;  
Consolidar o Programa de 
Assistência Estudantil Indígena, 
até 2019; Implantar uma política 
de acolhimento aos ingressantes. 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Ampliação e adaptação do espaço físico da 
Pró-reitora 

Ampliar a estrutura física em função de 
novas Unidades, contratação de novos 
servidores, atendimento adequado e 
com mais conforto e acessível aos 
alunos. 

Objetivo 10.1 - Construir 
centrais administrativas nos 
Campi, modernas, 
funcionais e sustentáveis. 

Ampliar, manter e compartilhar a 
estrutura física que viabilize e 
harmonize as atividades 
acadêmicas e administrativas da 
UNIR, partindo da infraestrutura já 
existente. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
VALOR TOTAL: R$ 150.000,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO PARA AÇÕES DE FOMENTO A EXTENSÃO E CULTURA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

 33.50.31 40.000,00 Incentivar ações artísticas e culturais com premiações.  

 33.90.18 40.000,00 Edital de concessão de bolsas de fomento à extensão   

  70.000,00 Realização de ações de extensão e cultura prevista no calendário 
anual da PROCEA e conforme demandas de outras unidades que compreendam e a 
confecção de material gráfico, aquisição de material de consumo e contratação de Pessoa 
Jurídica.  

 

 33.90.18 220.000,00 Fortalecer as ações no âmbito da Cultura e Extensão com o oferecimento de Bolsas de 
Extensão e Cultura para Discentes da graduação, com a concessão de 50 bolsas mensais de 
fevereiro de 2019 a dezembro de 2019. 

 

Obs.: Serão necessários recursos extras no valor de R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais), necessários para custear as bolsas de extensão e cultura, modalidade Ampla 
Concorrência do Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura (PIBEC). 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

VALOR TOTAL R$ 45.000,00  

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 
Eventos e atividades no âmbito da extensão e 

cultura 
17,50% 

1º e 2º 
Semestres 

7.875,00 

2 
Eventos e atividades no âmbito dos assuntos 

estudantis 
17,50% 

1º e 2º 
Semestres 

7.875,00 

3 Atividades do gabinete Pró-reitora 15% 
1º e 2º 

Semestres 
6.750,00 

VALOR TOTAL 22.500,00 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 
Eventos e atividades no âmbito da extensão e 

cultura 
17,50% 

1º e 2º 
Semestres 

7.875,00 

2 
Eventos e atividades no âmbito dos assuntos 

estudantis 
17,50% 

1º e 2º 
Semestres 

7.875,00 

3 Atividades do gabinete Pró-reitora 15% 
1º e 2º 

Semestres 
6.750,00 

VALOR TOTAL 22.500,00 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESA DE CAPITAL RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 300.000,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AÇÕES DO PNAES 

 
ITEM 

 
CLASSIFICAÇÃO DA 

DESPESA 

 
VALOR 

R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
PERÍODO 

1 44.90.52 300.000,00 
Aquisição de materiais permanentes com vistas a fomentar as ações 

estabelecidas pelo PNAES. 
1º e 2º semestres de 

2019 

Em caso de aquisição de equipamentos de TI,depois de previsto neste plano a unidade deverá encaminhar a solicitação a DTI,para consolidação das demandas institucionais. 
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FORMULÁRIO 5 - AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO - BOLSAS E AUXÍLIOS PNAES 

 
 

VALOR TOTAL: R$ 7.736.400,00 

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDIGENA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 1.000.000,00 
Auxílio a Estudantes Indígenas do Curso de Licenciatura 

Intercultural do Campus de Ji-Paraná 
Oferecimento de 400 bolsas 

1º e 2º 
semestres de 

2019 
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE /ALIMENTAÇÃO (Campi do Interior) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 1.477.440,00 
Garantir a permanência dos discentes dos campi do 

Interior em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica 
na Universidade 

Oferecimento de 6156 auxílios 
Transporte/Alimentação 

1º e 2º 
semestres de 

2019 
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE * (Campus José Ribeiro Filho) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 380.160,00 
Garantir a permanência do discente do campus de Porto 
Velho em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica 

na Universidade 

Oferecimento de 9504 auxílios 
Transporte/Alimentação 

1º e 2º 
semestres de 

2019 
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO* (Campus José Ribeiro Filho) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 1.264.800,00 
Garantir a permanência dos discentes do Campus de Porto 

Velho em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica 
na Universidade 

Oferecimento de 6324 auxílios 
Alimentação 

1º e 2º 
semestres de 

2019 
 

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO MORADIA 
ITEM CLASSIFICAÇÃO 

DA DESPESA 
 

VALOR R$ 
 

AÇÕES PREVISTAS 
 

METAS 
 

PERÍODO 
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1 339018 630.000,00 
Garantir a permanência dos discentes do Campus de Porto 
Velho em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica 
na Universidade 

Oferecimento de 2520 auxílios 
Alimentação 

1º e 2º 
semestres de 

2019 
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO CRECHE 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 403.200,00 
Garantir a permanência dos discentes do Campus de Porto 
Velho e interior em situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica na Universidade 

Oferecimento de 2016 auxílios 
Creche 

1º e 2º 
semestres de 

2019 
AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ACADÊMICO (Antigo Auxílio PERMANÊNCIA) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 1.516.800,00 
Garantir a permanência dos discentes do Campus de Porto 
Velho e interior em situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica na Universidade 

Oferecimento de 3792 auxílios 
Acadêmico 

1º e 2º 
semestres de 

2019 
AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSA MONITORIA ESPECIAL 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 177.600,00 
Oferecimento da Bolsa Monitoria Especial para alunos 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica da 
Universidade 

Oferecimento de 444 bolsas 
1º e 2º 

semestres de 
2019 

AÇÃO OU ATIVIDADE AUXÍLIO EMERGENCIAL 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 201.600,00 
Oferecimento do Auxílio Emergencial para alunos em 
situação de emergência socioeconômica 

Oferecimento de 504 auxílios 
1º e 2º 

semestres de 
2019 

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM EVENTOS 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO 

1 339018 128.000,00 
Apoiar à participação de estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, regularmente 
matriculados nos cursos de graduação da UNIR, em 

Conforme demanda, de acordo 
o limite orçamentário alocado. 

1º e 2º 
semestres de 

2019 
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eventos de caráter acadêmico, técnico-científico, didático-
pedagógico, esportivo e cultural. 

AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

 
VALOR R$ 

 
AÇÕES PREVISTAS 

 
METAS 

 
PERÍODO 

1 339018 379.200,00 
Bolsas do Programa Institucional de Extensão e Cultura 
na modalidade AF (Ação Afirmativa) 

Oferecimento de 948 bolsas 
1º e 2º 

semestres de 
2019 

2 339018 100.800,00 Bolsas de Esporte e Lazer – Ação Afirmativa Oferecimento de 252 bolsas 
1º e 2º 

semestres de 
2019 

3 339018 76.800 
Bolsa de Apoio à Acessibilidade e Inclusão – Ação 
Afirmativa 

Oferecimento de 192 bolsas 
1º e 2º 

semestres de 
2019 
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FORMULÁRIO 6 – PNAES- CUSTEIO ESPECÍFICO 
 

VALOR TOTAL: R$ 181.402,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 339018 181.402,00 
Confecção de materiais gráficos e contratação para atendimento das demandas de 

acordo com as áreas estabelecidas pelo PNAES. 
1º e 2º semestres de 

2019 
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FORMULÁRIO 7 – INCLUIR  

 
VALOR TOTAL: R$ 50.844,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO PARA AÇÕES DO "PROGRAMA INCLUIR" 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 
 

50.844,00 Atendimento aos alunos com deficiência da UNIR 
1º e 2º semestres 

de 2019 

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. 
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
PRÓ-REITORIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PROPESQ 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: PROPESQ                                                                                                             

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO 
EIXO 1 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Divulgação dos editais de 
fomento 

Captar de recursos para pesquisa e pós-graduação junto 
às agências de fomento 

6.3 Fortalecer a 
imagem 
institucional por 
meio da 
divulgação de 
ações 
implementadas. 

 
 
Garantir a disponibilização de modo 
acessível de todas as informações 
institucionais no site da UNIR e do SIC, 
de maneira permanente. 

Divulgar as ações e os editais 
relacionados à Pós Graduação, 
Pesquisa e Inovação nas 
páginas eletrônicas e redes 
sociais. 

Imigração do portal institucional da PROPESQ e 
unidades vinculadas para o portal padrão do governo 
federal, contemplando as recomendações da AGU com 
base da Lei do Acesso a Informação.  Criação de um 
catálogo PROPESQ 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO 
EIXO 2 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

 
 
Ampliação e consolidação da 
pós-graduação 

Elaboração de Chamada interna para proposta de 
APCN 

7.4 - Criar cursos 
de graduação e 
pós-graduação.  

Criar 30% de vagas na graduação e pós-
graduação, até 2018. 

Elaboração da minuta da proposta de resolução do 
programa institucional de acompanhamento pós-
graduação. 

7.5- Melhorar a 
qualidade no 
ensino de 
graduação e pós-
graduação 

Fomentar a formação continuada do corpo 
docente e técnico-administrativo, 
objetivando a melhoria do ensino de 
graduação e pós-graduação, até 2018. 

7.7 - Consolidar 
os cursos já 
existentes.  

Instalar infraestrutura de tecnologia de 
informação adequada aos Campi 
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7.10 Consolidar e 
expandir 
programas de 
pós-graduação 
stricto sensu 
(mestrado e 
doutorado) 
acadêmico e 
profissional, até 
2018. 

 
 
 
Ampliar em 30% a oferta de doutorados 
para os Campi 

 
Elaboração de Manuais de procedimentos 
administrativos e acadêmicos de pós-graduação. 

 
Elaboração de proposta para captação dos recursos 
internos e externos necessários para aporte para 
implantação do programa institucional de 
acompanhamento pós-graduação. 

7.25 - Promover 
o ingresso da 
universidade em 
redes de 
colaboração 
nacional e/ou 
internacional 

 
 
Propiciar visitas de docentes em outras 
instituições vinculadas às redes 

Contratação de Empresa Especializada em engenharia 
para elaboração de projetos básico e executivo para 
prédio destinado a pós-graduação e pesquisa. 

8.2 – Consolidar 
e criar cursos de 
Pós-Graduação 
Stricto sensu 

Promover condições para que docentes da 
Universidade orientem alunos de programas 
de mestrados e doutorados nas instituições 
que participam da rede de colaboração. 

Estimular a cultura 
empreendedora e de inovação 
tecnológica 

Elaboração da minuta de resolução com a proposta de 
politica de incubação e empreendedorismo. 

7.18 - Criar 
incubadoras 
tecnológicas.  

Criar empresas incubadoras, até 2018.  

Buscar nos projetos de pesquisa, do PIBIC e PIBITI os 
que têm potencialidade para implementação de 
incubadora e empresa júnior. 
Elaboração de manuais de procedimentos 
administrativos e acadêmicos de processos de pedidos 
de registro de patentes 

7.19 - Incentivar 
a inovação 
tecnológica. 

Promover e consolidar o uso de novas 
tecnologias para interação virtual. 

Abertura de processo licitatório para a contratação de 
Empresa especializada para busca de anterioridade de 
patentes nacionais e internacionais; 
Realização de capacitação: Redação de Patente 
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Realização do evento: III Simpósio de Inovação, 
Propriedade Intelectual e Tecnologia. 

 
 
 
Promover ações de qualificação 
docente e internacionalização 
da pós-graduação 

Elaboração de proposta participação em editais de 
capitação de recurso que fortaleçam a pesquisa 
científica e tecnológica por meio do intercâmbio e 
cooperação entre Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu consolidados e não consolidados no âmbito da 
UNIR 

  
 
7.24 - Promover 
convênios com 
instituições 
nacionais e 
internacionais.  

 
 
 
 
Realizar condições de inserção dos 
acadêmicos, docentes e técnico 
administrativos em programas de línguas 
estrangeiras.  

Levantamento das necessidades dos docentes para 
inserção nos programas de Minter e Dinter para 
capacitação docente.  
Elaboração da minuta da proposta de resolução do 
Programa de internacionalização 
Elaboração de proposta para captação dos recursos 
internos e externos necessários para aporte de para 
implantação do programa de internacionalização. 

 
 
 
 
Dar visibilidade aos programas 
à iniciação cientifica e 
tecnológica  

Elaboração da minuta de resolução com a proposta de 
alteração da resolução 178/2007 CONSEA 

 
 
8.4 - Consolidar e 
implantar Ações 
acadêmicas 
administrativas 
para a pesquisa, 
arte e cultura. 

 
 
 
 
Dobrar o número de bolsas de iniciação 
científica, até 2018. 

Elaboração de Manuais de procedimentos 
administrativos e acadêmicos dos programas 
institucionais de iniciação cientifica e tecnológica 
Imigração do edital do PIBIC para o SIGAA 

Ações de divulgação do Programa de Iniciação 
Científica e Tecnológica nos campi. 
Realização do evento: I Congresso de Iniciação 
Cientifica e Tecnológica, XXVIII Seminário final do 
PIBIC e I Seminário Final do PIBITI. 

Expandir o alcance da pesquisa 
em todos os campi da Unir 

Elaboração do portfolio de investimento dos grupos de 
pesquisa 

8.4 - Consolidar e 
implantar Ações 
acadêmicas  
 
 
 
 

Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e 
Centros de Pesquisa existentes, 
até 2017. Realização do evento: X Seminário de Pós-Graduação e 

Pesquisa  
Implantação SIGAA: Módulo Pesquisa. 

 
Captar recursos para pesquisa 

Criar instrução normativa para emissão da carta de 
anuência e termo de outorga mediante apresentação de 
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e pós-graduação junto às 
agências de fomento 

projeto submetido financiamento externo  
 
 
Administrativas 
para a pesquisa, 
arte e cultura. 

Divulgação dos grupos de pesquisa 

Elaboração da minuta resolução  

 
 
Aprimorar a comunicação com 
o público interno 

Elaboração da minuta de resolução com a proposta do 
regimento interno da Propesq 

 
 
 
Implementar política de fomento à pesquisa 
e inovação tecnológica, até 2015;  

 
Criação do manual de procedimentos administrativo 
para solicitação de processos de registro de patente. 

 
 
 
 
Incentivar a produção 
intelectual 

Reativar a Revista Pesquisa & Criação  
 
 
 
8.6 – Ampliar e 
difundir a 
Produção 
Acadêmica. 

 
 
 
 
 
 
Obter, no mínimo, qualis B-1 para 30% as 
revistas da UNIR, até 2018;  

Realização de treinamento do Portal de Periódicos 
CAPES nos campi interior 
Aquisição de Digital Object Identifier DOI para os 
periódicos institucionais 
da UNIR na ABEU e ABEC 
Elaboração da minuta de resolução com a proposta do 
Programa de apoio aos periódicos institucionais 

Elaboração da minuta de resolução com a proposta do 
Programa de apoio à produção científica qualificada 

Implantação do SIGAA: Produção Intelectual 

Elaboração de proposta para captação dos recursos 
internos e externos necessários para aporte de para 
implantação dos Programas Institucionais: Apoio à 
Produção Cientifica Qualificado e Apoio aos Periódicos 
Institucionais 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO 
EIXO 3 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

 
 

Elaboração de plano anual de contratação PROPESQ 
2020 
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Captar de recursos para 
pesquisa e pós-graduação junto 
às agências de fomento 

Elaboração de processo licitatório SRP equipamento de 
pesquisa 

 
 
9.11 Desenvolver 
uma política de 
sustentabilidade 
financeira 

 
Aumentar em 50% a quantidade de projetos 
de captação de recursos a fim de atender ao 
custeio e investimento em pesquisa; 
Aumentar em 30% as parcerias com 
entidades públicas e privadas. 

Elaboração de processo licitatório SRP solução de 
tecnologia da informação 

Elaboração de processo licitatório SRP Material 
Gráfico 
Elaboração do portfólio de investimentos 

Aquisição de equipamento aos grupos de pesquisa 
contemplados no edital de 2018. 

Elaboração de processo licitatório para a contratação de 
empresa especializada para digitalização e indexação de 
arquivo da pós-graduação pesquisa 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

 
 
 
Capacitar à equipe da 
PROPESQ 

 
 
Benchmark técnico de servidores da Propesq 
com unidades de referência em pós-graduação, 
pesquisa e inovação. 

9.3 - Garantir a 
capacitação e qualificação 
dos servidores técnico-
administrativos  

Assegurar a ocupação dos cargos de direção 
e funções gratificadas da área administrativa 
por servidores técnico-administrativos do 
quadro permanente, detentores de 
conhecimentos e habilidades necessárias 
para o desenvolvimento das atividades 
inerentes ao cargo. 

9.4 - Promover a 
valorização dos servidores 
técnicos administrativos 

 
Promover o equilíbrio. 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10.1 - Construir centrais 
administrativas nos 
Campi, modernas, 
funcionais e sustentáveis. 

 
 
 
Construir 20% das necessidades dos Campi, 
anualmente, até 2018. 
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Elaboração de Projeto Básico e 
Executivo para os prédios 
multiusuários destinados a pós-
graduação e Pesquisa 

 
 
 
Disponibilizar os campus de Porto Velho, 
Rolim de Moura e Ji-Paraná os portfólio de 
investimento destinado a infraestrutura pós-
graduação para a capitação de recurso.  

10.2 – Adequar o número 
de salas às demandas de 
cada Campus e núcleos, 
com instalações 
modernas, confortáveis, 
mobiliário e 
equipamentos adequados. 

 
 
 
 
Construir 20% das necessidades dos Campi, 
anualmente, até 2018. 

10.4 - Construção e/ou 
reforma de espaços de 
convivência para os 
professores. 

 
Construir/Reformar espaços físicos para 
atendimento aos alunos, até 2018. 

10.5 - Construir espaço 
para atendimento dos 
alunos possibilitando 
suporte e assistência 
direta referente ao curso; 

 
 
 
 
 
Construir espaços físicos para atendimento 
aos alunos, até 2018. 

10.16 - Construir Centro 
de Tecnologia (espaços 
multimídia para reunião e 
interação virtual) em 
todos os Campi. 

 
 
Construir um centro de tecnologia da 
informação moderno, funcional e 
sustentável nos Campi de Rolim de Moura, 
Ji-Paraná e Cacoal, até 2016. 

10.18 - Atender às 
demandas de construção 
dos laboratórios didáticos 
em consonância com o 
PPC de cada curso. 

 
 
 
Construir os laboratórios didáticos, 
atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 
 

VALOR TOTAL: R$ 100.000,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO PARA FOMENTO A PESQUISA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 
1 

3.3.90.18 Auxílio financeiro a estudantes 30.000,00 

Congresso de iniciação Cientifica e 
Tecnológica (Seminário Final do 
PIBIC/PIBITI ciclo 2018-2019) 

out/19 

2 

3.3.90.20 Auxílio financeiro a pesquisador 20.000,00 

Congresso de Iniciação Cientifica e 
Tecnológica (Seminário Final do 
PIBIC/PIBITI ciclo 2018-2019) 

out/19 

3 

3.3.90.39 Outros serviços de terceiras pessoa jurídica 15.000,00 

Apoio aos eventos científicos e 
tecnológicos organizados pela 
PROPESQ 

out/19 

4 

3.3.90.39 Outros serviços de terceira pessoa jurídica 9.000,00 

Pagamento de Anuidade de 
Associação e Fórum (Pós-Graduação, 
Pesquisa e Inovação) 

abr/19 

5 
3.3.90.39 Outros serviços de terceira pessoa jurídica 2.000,00 

Aquisição do Digital object identifier 
(DOI) 

abr/18 

6 3.3.90.30 Material de consumo 4.000,00 Apoio a insumo de pesquisa abr/19 

7 

3.3.90.39 Outros serviços de terceira pessoa jurídica 10.000,00 

Contração de empresa especializada 
para digitalização e indexação do 
acervo documental da pesquisa e pós-
graduação 

jun/19 

8 
3.3.90.39 Outros serviços de terceira pessoa jurídica 10.000,00 

Contração de empresa especializada 
busca de anterioridade de patente 

jun/19 

(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Campus) 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

VALOR TOTAL R$ 45.000,00 

                                 DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Diárias visitas técnica da equipe da PROPESQ em instituições de pós-graduação, 

pesquisa e inovação. 
  Março a 

Dezembro/2019 
10.000,00 

2 Participação da PROPESQ nos eventos e fóruns de pós-graduação, pesquisa e 
inovação. 

  Março a 
Dezembro/2019 

8.000,00 

PASSAGENS                                                                                                                         VALOR TOTAL     18.000,00 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Passagens visita técnica da equipe da PROPESQ em instituições em instituições 

de pós-graduação, pesquisa e inovação. 
  Março a 

Dezembro/2019 
15.000,00 

2 Participação da PROPESQ nos eventos e fóruns de pós-graduação, pesquisa e 
inovação. 

  Março a 
Dezembro/2019 

12.000,00 

VALOR TOTAL  27.000,00 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 

 
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Equipamentos) 
ITEM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material Permanente – 80.000,00 

Atender a Chamada para a compra de equipamentos de 
pesquisa (Material Permanente) com recursos de capital 

(2018 e 2019) da PROPESQ, publicada em 02 de março de 
2018. 

Agosto/19 
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FORMULÁRIO 5 - SEMINÁRIO PIBIC 

 
DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
DESPESAS DE CUSTEIO- ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA BOLSAS PIBIC /2019 

  

VALOR TOTAL R$ 40.000,00  

DESPESAS COM DIÁRIAS 
ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

  Diárias de consultores internos e externo de iniciação científica e tecnológica     20.000,00 

DESPESAS COM PASSAGENS 
ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

  Passagem de consultores internos e externo de iniciação cientifica e tecnológica     20.000,00 

DESPESAS DE CUSTEIO- ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA BOLSAS PIBIC /PIBITI/2019 

VALOR TOTAL R$ 480.000,00 

BOLSAS PIBIC -2019 
ITEM PROJETO OU ATIVIDADE VALOR R$ METAS PERÍODO 

1 Concessão de 100 (cem) bolsas PIBIC como 
contrapartida da UNIR em relação à cota de bolsas 
financiadas pelo CNPq 

R$ 480.000,00 Proporcionar aos alunos de graduação o acesso à 
Iniciação Científica com a orientação de pesquisadores 
qualificados, estimulando a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa, bem como incentivando o 
desenvolvimento do pensar cientificamente e da 
criatividade, decorrentes das condições criadas pelo 
confronto direto com os problemas de pesquisa, 
contribuindo para reduzir o tempo médio de 
permanência desses alunos na pós-graduação, 
possibilitando maior interação entre a graduação e a 
pós-graduação e qualificando alunos para os programas 
de pós-graduação. 

Ago/2019 a 
Jul/2020 
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VALOR TOTAL R$ 72.000,00 

BOLSAS PIBITI -2019 
ITEM PROJETO OU ATIVIDADE VALOR R$ METAS PERÍODO 

1 Concessão de 15 (quinze) bolsas PIBITI como 
contrapartida da UNIR em relação à cota de bolsas 
financiadas pelo CNPq 

R$ 72.000,00 Proporcionar aos alunos de graduação o acesso à 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
com a orientação de pesquisadores qualificados, 
estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos de 
pesquisa à participação em atividades, metodologias, 
conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento 
tecnológico e processos de inovação, bem como 
incentivando o desenvolvimento do pensar 
cientificamente e da criatividade, decorrentes das 
condições criadas pelo confronto direto com os 
problemas de pesquisa, contribuindo para reduzir o 
tempo médio de permanência desses alunos na pós-
graduação, possibilitando maior interação entre a 
graduação e a pós-graduação e qualificando alunos para 
os programas de pós-graduação. 

ago/2019 a 
jul/2020 
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 
 

FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 
 
UNIDADE: PROGRAD 

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

1. Acompanhar a atualização dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação;                                                                                            
2.Orientar a aplicação da legislação e 
normas para o ensino de graduação.    

Meta1. Organizar atividades de 
orientação e esclarecimentos sobre 
a adequação dos projetos às normas 
e legislações vigentes. (Relativa aos 
Objetivos 1 e 2)              
 Meta 2. Analisar as propostas de 
alteração dos Projetos Pedagógicos 
com emissão de Pareceres (Relativa 
aos Objetivos 1 e 2) 

Objetivo 6.4 - Estabelece implantar 
e monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento do PPC;  
Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem 
institucional por meio da 
divulgação de ações 
implementadas.                                    
Objetivo 6.5 – Consolidar a auto 
avaliação da UNIR  

Metas do Objetivo 6.4:  
Consolidar os Núcleos Docentes 
Estruturantes, até agosto de 2014;  
Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de 
sucesso nos cursos e índices de 
conclusão;  
Garantir as condições didático-
pedagógicas para consolidação dos PPCs 
até 2018;  
 Efetivar a articulação entre graduação e 
pós-graduação;  
Meta do Objetivo 6.3:  
Garantir a disponibilização de modo 
acessível de todas as informações 
institucionais no site da UNIR e do SIC, 
de maneira permanente                            
Meta do Objetivo 6.5:                                     
Sensibilizar 60% da comunidade 
acadêmica sobre a importância da 
avaliação.                                                  
Disponibilizar as análises em todas as 
unidades por meio de mural. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 
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1.  Atualizar as normas institucionais 
referentes aos Projetos Pedagógicos 
dos cursos de Graduação.        
2. Fomentar a melhoria na qualidade 
no ensino de graduação;  

Meta 1. Manter as normas internas 
referentes aos Projetos Pedagógicos 
adequados á legislação vigente.                                                                         
Meta 2.Coordenar a execução de 
concurso público para professor 
efetivo (reposição de vagas), 
através da publicação de até 2 
(dois) editais. 

Objetivo 7.4 Criar cursos de 
graduação e pós-graduação                                                              
Objetivas 7.5 - Melhorar a 
qualidade no ensino de graduação;  
Objetivo 7.12 – Consolidar os 
cursos de graduação em toda a 
universidade;  

Meta do Objetivo 7.4: Criar instrumento 
que viabilizem estudos de demanda para 
criação de novos 
cursos, até 2018                                                                          
Meta do Objetivo 7.5:  
 Identificar e reduzir a evasão e a 
repetência nos cursos de graduação em 
30% até 2018;  
Meta do Objetivo 7.12:  
 Alcançar conceito 4 na avaliação do 
INEP em 70% dos cursos de graduação, 
que se submeterem a avaliação externa, 
até 2018. 

 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 
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1. Aperfeiçoar o sistema eletrônico do 
processo de seleção discente 
(Vestibular e vagas ociosas) com vistas 
garantir maior segurança dos certames.                               
2. Fortalecer a compreensão do 
Processo de Seleção Discente da 
Universidade Federal de Rondônia 
junto a comunidade externa.                                                           
3. Fortalecer os programas vinculados 
à PROGRAD. 

Meta 1. Revisar as rotinas do 
sistema de certame para emissão de 
relatórios e consultas; 
Meta 2. Construir em parceria com 
a DTI ambiente eletrônico auxiliar 
os trabalhos para comissão de 
análise das cotas; 
Meta 3. Revisar e Atualizar o 
manual do candidato para Processo 
Seletivo 2020; 
Meta 4. Revisar Atualizar as 
informações do Site dos cursos de 
graduação da UNIR.                      
Meta 5. Notificar os Núcleos, 
Campi e Departamentos com 
relatório comparativo do 
desempenho dos cursos nos últimos 
processos seletivos.                                                                       
Meta 6.Manter, pelo menos, o atual 
número de bolsas de monitoria para 
o ano de 2019, dado ao ajuste fiscal 
e aumentar para, no mínimo, 85% 
do preenchimento das bolsas pelos 
departamentos; 

Objetivo 9.10 - Aperfeiçoar 
política de ação para ingresso 
discente                                               
Objetivo 8.1 – Consolidar e criar 
cursos de graduação 

Meta do objetivo 9.10: 
Estabelecer que o ingresso de discente 
ocorra até a 3ª chamada do processo 
seletivo.                                         Metas 
do Objetivo 8.1:  
[...]  
Dobrar o número de bolsas de monitoria 
oferecidas por demanda dos 
departamentos até 2018 [...]           
  

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

        
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 
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FORMULÁRIO 2 –DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

VALOR TOTAL: R$ 100.000,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO PARA FOMENTO Á GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 
1 

Material de consumo R$ 22.936,00 

 
Aquisição de material de consumo para atender as atividades específicas 
das Unidades que compõem esta pró-reitora ia, por exemplo: realização de 
concursos de docentes, processo seletivo discente, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação, supervisão e regulação dos cursos de 
graduação, entre outras atividades. 

Anual 

2 

Material de expediente R$ 21.032,00 

 
Aquisição de material de expediente para atender as atividades específicas 
das Unidades que compõem esta pró-reitora ia, por exemplo: realização de 
concursos de docentes, processo seletivo discente, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação, supervisão e regulação dos cursos de 
graduação, entre outras atividades. 

Anual 

3 

            Serviços de terceiros R$ 21.032,00 

Realizar ações pertinentes as atividades desenvolvidas por esta Pró-reitor 
ia de Graduação, utilizando Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) - 
Apoio à realização de concursos de docentes, processo seletivo discente, 
acompanhamento, monitoramento, avaliação, supervisão e regulação dos 
cursos de graduação, realização de eventos relacionados ao fomento das 
atividades de graduação (inclusive, o E-PET), entre outras atividades da 
PROGRAD, utilizando-se de serviços de terceiros para confecção de 
banner, cartaz, folder, caneta, certificados, editoração de documentos 
eletrônicos, entre outros serviços. 

Anual 
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4 Encargos de cursos e concursos R$ 35.000,00 Execução de concurso público para professor efetivo (reposição de vagas), 
através da publicação de até 2 (dois) editais. 

Anual 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
VALOR TOTAL R$ 45.000,00 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Reunião nos Campi da UNIR com chefes de Departamentos e 

diretores de Campi; Orientar os departamentos sobre questões 
pedagógicas, elaboração e reformulação de projetos políticos 
pedagógicos, acompanhamento e monitoramento dos cursos, 
orientação sobre ENADE (Grupo de dois servidores da Prograd). 

8 eventos Anual Concedidas 3 diárias por evento 

2 Participar de encontros do FORGRAD /CONGRAD; Acompanhar 
os encaminhamentos de programas governamentais de fomento à 
graduação do FORGRAD/COGRAD. 

8 eventos Anual Concedidas 2,5 diárias por evento  

3 Reunião no MEC/INEP/CAPES; Reunião para tratar de programas 
específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à 
regulação dos cursos de graduação. 

5 eventos Anual Concedidas 1,5 diárias por evento  

VALOR TOTAL R$ 20.000,00 
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PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Reunião nos Campi da UNIR com chefes de Departamentos e 

diretores de Campi; Orientar os departamentos sobre questões 
pedagógicas, elaboração e reformulação de projetos políticos 
pedagógicos, acompanhamento e monitoramento dos cursos, 
orientação sobre ENADE (Grupo de dois servidores da Prograd). 

14 Anual A depender da localidade e da 
tarifa 

2 Participar de encontros do FORGRAD /CONGRAD; Acompanhar 
os encaminhamentos de programas governamentais de fomento à 
graduação do FORGRAD/COGRAD. 

14 Anual A depender da localidade e da 
tarifa 

3 Reunião no MEC/INEP/CAPES; Reunião para tratar de programas 
específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à 
regulação dos cursos de graduação. 

7 Anual A depender da localidade e da 
tarifa 

VALOR TOTAL R$ 25.000,00 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
ATIVIDADES ESPECÍFICAS - BOLSAS MONITORIA 

 
VALOR TOTAL: R$ 340.000,00 

BOLSA MONITORIA 

ITEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO 

1 
Oportunizar aos alunos dos cursos de graduação (campi de Porto 
Velho e interior) experiências do exercício da docência na 
condição de monitores, sob a coordenação de professores. 

106 bolsas de 
monitoria, durante 8 
meses, no valor de R$ 
400,00 cada bolsa. 

Abril a Novembro/2019 
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: PROPLAN                                                                             GESTOR RESPONSÁVEL:  

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

- - - - 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

- - - - 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Complementar e Atualizar os 
Manuais de Procedimentos 

Manuais complementados e 
atualizados de acordo com as normas 
em vigor. 

Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações 
de Comunicação com a Comunidade 
Interna 

Criar um repositório que unifique 
todas as normas da UNIR, até 
2015. 

Elaborar e publicar o catálogo 
de dados da UNIR 

Catálogo elaborado e divulgado com 
dados do semestre anterior. 

Objetivo 8.7 - Ampliar e melhorar as 
ações de comunicação com a 
comunidade externa 

Criar um repositório que unifique 
todas as normas da UNIR, até 
2015. 

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Complementar e Atualizar os 
Manuais de Procedimentos 

Manuais complementados e 
atualizados de acordo com as 
normas em vigor em 2018. 

Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos 
de regulação normativa da gestão 
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Implantar o sistema de 
execução orçamentária e 
financeira e de Planejamento. 

Sistema implantado (SIGAA) 
módulo SIPAC e SIGPP (Sistema 
de Administração e de 
Planejamento) até dezembro de 
2018. 

Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da 
informação, permitindo interligação com 
outras plataformas. 

 

Estabelecer mecanismos de 
avaliação de desempenho 
institucional, visando aferir os 
resultados alcançados. 

Aperfeiçoar indicadores 
desenvolvidos em 2017 para que 
permitam avaliar o desempenho 
institucional periodicamente. 

Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro 
de controle acadêmico, estrutura física, 
equipamentos, aquisições/contratações e 
capacitação de pessoal. 

Ajustar o SINGU para atender 
qualitativamente as demandas 
acadêmicas, até 2016. 

Elaborar Plano Diretor Físico Retomar a elaboração da primeira 
etapa do Plano Diretor Físico para 
submissão ao CONSAD. 

Objetivo 6.3Fortalecer a imagem institucional 
por meio da divulgação de ações 
Implementadas. 

Plano Diretor dos Campi 
alinhado ao PDI e PPI, até junho 
de 2015. 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Conclusão da Obra e 
Climatização do Restaurante 
Universitário do Campus de 
Ji-Paraná 

Contratar a conclusão do prédio 
com as devidas instalações e 
climatização até dez/2018. 

Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes 
Universitários com espaço de vivência 

Construir um prédio que abrigue 
Restaurante Universitário com 
área de convivência em todos os 
Campi até 2018 

Conclusão da Obra e 
Climatização do Restaurante 
Universitário do Campus de 
Cacoal 

Contratar a conclusão do prédio 
com as devidas instalações e 
climatização até dez/2018. 

Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes 
Universitários com espaço de vivência 

Construir um prédio que abrigue 
Restaurante Universitário com 
área de convivência em todos os 
Campi até 2018 

Conclusão da Obra e 
Climatização do Restaurante 
Universitário do Campus de 
Rolim de Moura 

Contratar a conclusão do prédio 
com as devidas instalações e 
climatização até dez/2018. 

Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes 
Universitários com espaço de vivência 

Construir um prédio que abrigue 
Restaurante Universitário com 
área de convivência em todos os 
Campi até 2018 

Equipar Novos laboratórios e 
prédios finalizados. 

Equipar o laboratório e salas de 
aula do Campus de Presidente 
Médici, Cacoal e ainda prédio 
Engenharia Elétrica até dez/2018. 

Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às 
demandas de cada Campus e núcleos, com 
instalações modernas, confortáveis, mobiliário 
e equipamentos adequados. 

Construir 20% das necessidades 
dos Campi, anualmente, até 
2018. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 
 
 

VALOR TOTAL R$ 45.000,00  

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Reuniões com Unidades do MEC para tratar de assuntos orçamentários e Financeiros 6 01 por bimestre R$ 5.000,00 

2 Viagem para participação no Forplad 3 01 por quadrimestre R$ 4.000,00 

3 Auditoria dos dados Censo 2 Abril/Maio R$ 2.000,00 

4 Reuniões Técnicas (FONDCF, Comissão PDI e RNP) 4 01 por trimestre R$ 5.000,00 

VALOR TOTAL R$ 16.000,00 

     

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Reuniões com Unidades do MEC para tratar de assuntos orçamentários e Financeiros 6 01 por bimestre R$ 7.000,00 

2 Viagem para participação no Forplad 3 01 por quadrimestre R$ 8.000,00 

3 Auditoria dos dados Censo 2 Abril/Maio R$ 4.000,00 

4 Reuniões Técnicas (FONDCF, Comissão PDI e RNP) 4 01 por trimestre R$ 10.000,00 

VALOR TOTAL R$ 29.000,00 
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FORMULÁRIO 4 - DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
 
 

VALOR TOTAL R$ 45.000,00  

     

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Fiscalização de obras e serviços de engenharia em todos os Campus e visitas 
técnicas. 

130 Janeiro a Dezembro de 
2019. 

 
45.000,00 

VALOR TOTAL 45.000,00 
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FORMULÁRIO 5 – DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 
 
 

VALOR TOTAL: R$ 70.000,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Equipamentos e Mobiliários) para Administração Superior da 
UNIR - Área Administrativa. 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Mobiliários 70.000,00 Aquisição de mobiliários visando estruturar salas de aula, 
laboratórios e salas administrativas. 

Aquisição até 
Dez/2019 

     

     

 
 

DESPESAS DE CAPITAL– OBRAS E EQUIPAMENTOS 

DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Obras de Engenharia e Equipamentos 

UNIDADE: PROPLAN 
O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com as Obras estabelecidas como prioridade na Proposta Orçamentária 2018 

     

VALOR TOTAL: R$ 170.000,00 

     

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

PROJETO OU ATIVIDADE METAS 

1 Equipamentos 170.000,00 Aquisição de Equipamentos visando estruturar os novos prédios 
e laboratórios 

Aquisição até 
Dez/2019 
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FORMULÁRIO 6 – EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA FEDERAL 
 

O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com as Obras estabelecidas como prioridade na Proposta Orçamentária 2019 

VALOR TOTAL: R$ 1.400.000,00 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS 

1 Obras e Instalações 500.000,00 Conclusão do Restaurante Universitário do Campus de Ji-Paraná (Fachada e 
Climatização) por meio de Recursos via TED a serem solicitados à SESU. 

Licitar e Contratar até 
dezembro/2019 

2 Obras e Instalações 400.000,00 Conclusão do Restaurante Universitário do Campus de Cacoal (Fachada e 
Climatização) por meio de Recursos via TED a serem solicitados à SESU. 

Licitar e Contratar até 
dezembro/2019 

3 Obras e Instalações 500.000,00 Conclusão do Restaurante Universitário do Campus de Rolim de Moura 
(Fachada e Climatização) por meio de Recursos via TED a serem solicitados 

à SESU. 

Licitar e Contratar até 
dezembro/2019 

 VALOR TOTAL: 1.400.000,00   
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 
 

FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 
 

UNIDADE: DIRETORIA DA BIBLIOTECA CENTRAL (DBC)                   

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO 
OBJETIVO PDI 

Aprovar a regulamentação do 
Sistema de Bibliotecas da UNIR de 
acordo com seu funcionamento e em 
consonância com as normas 
institucional.  

Aprovar o Regimento Geral do Sistema de 
Bibliotecas da UNIR.  

6.1 - Promover a reorganização 
institucional com base na reformulação 
estatutária.  

Reformular e aprovar no 
CONSUN o Regimento 
Geral, até dezembro de 
2019. 

Aprimorar, junto a sociedade, a 
comunicação e disseminação dos 
serviços e produtos oferecidos e das 
ações desenvolvidas pelas Bibliotecas 
da UNIR no ambiente digital. 

Padronizar os portais das Bibliotecas de 
acordo com a Identidade Padrão de 
Comunicação Digital do Governo Federal. 

6.3 - Fortalecer a imagem institucional 
por meio da divulgação de ações 
implementadas. 

Garantir a 
disponibilização de 
modo acessível de todas 
as informações 
institucionais no site da 
UNIR e do SIC, de 
maneira permanente.  
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Elevar a qualidade dos cursos de 
graduação e pós-graduação 

1. Constituir comissão para elaboração do 
Plano de Aquisição de Acervo; 
2. Aperfeiçoar o processo de aquisição e 
doação de material bibliográfico para a 
formação do acervo; 
3. Definir o acervo das Bibliotecas de acordo 
com os Projetos Políticos Pedagógicos dos 
Cursos; 
4. Definir critérios de relevância aos 
materiais a serem doados às bibliotecas;  
5. Definir quais materiais sofrerão desbastes 
e descartes. 

6.4 - Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento dos PPC. 

Garantir as condições 
didático-pedagógicas 
para consolidação dos 
PPC, até 2019. 

Promover ações que visem a 
participação dos usuários no Plano de 
Desenvolvimento das Bibliotecas 
com foco na elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Institucional. 

1. Melhorar as ações, serviços e produtos das 
Bibliotecas; 
2. Estimular a interação com a comunidade 
acadêmica; 
3. Criar instrumentos de avaliação interna e 
externa das Bibliotecas. 

6.5 Consolidar a auto avaliação da 
UNIR. 

Sensibilizar 60%, da 
comunidade acadêmica 
sobre a importância da 
avaliação interna e sua 
importância na CPAv de 
maneira permanente. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO 
PDI 

Implantar software de Sistema de 
Gestão de Bibliotecas 

1. Substituir o sistema de gerenciamento das 
Bibliotecas da UNIR; 
2. Implantar o SIGAA, módulo Biblioteca; 3. 
Planejar as customizações necessárias. 

7.2 - Melhorar o sistema acadêmico 
de informação. 

1. Atualizar ou substituir o 
SINGU até 2019; 2. 
Implantar sistema 
integrado de gestão em 
nível de unidade, até 2019. 

Viabilizar contratação de fornecedor 
de acervo físico e digital. 

1. Gerir e processo de aquisição de 
bibliografia básica e complementar dos PPC's 
dos cursos, validados pelo NDE's; 
2. Observar Plano de Ação dos Núcleos e 
Campi. 

7.5 - Melhorar a qualidade no ensino 
de graduação e pós-graduação. 

Atualizar e ampliar o 
acervo das Bibliotecas, 
com adequação, baseado 
nas referências 
bibliográficas indicadas 
nos planos de cursos que 
são partes integrantes dos 
PPC's. 
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Implantar Espaço de Treinamentos 
de usuários. 

1. Reaver espaço físico na área térrea da 
Biblioteca para a implantação do Espaço de 
Treinamento; 
2. Viabilizar projeto/layout do espaço junto a 
DIREA; 
3. Levantar necessidade de equipamentos e 
mobiliários adequados; 
4. Dialogar com Reitoria, Proplan e DTI 
quanto a viabilização de recursos e 
especificação técnica de equipamentos. 
5. Oficializar demanda de aquisição de bens 
junto a Reitoria e PROPLAN; Ampliar o 
número de usuários capacitados em cursos de 
extensão. 

7.12 - Consolidar os cursos de 
graduação em toda a universidade 

Implantar e dar 
manutenção aos 
laboratórios didáticos e de 
tecnologia. 

Criar um Centro de Memória 1. Viabilizar espaço físico e recursos 
humanos para implantação de um Centro de 
Memória Regional na UNIR; 
2. Dialogar e viabilizar com Reitoria e Estado 
a transferência do acervo do Projeto Polo 
noroeste e Plana floro, para a UNIR; 
3. Preservar, divulgar, valorizar, organizar e 
disponibilizar o acervo à comunidade interna 
e externa. 

7.17 - Implementar ações de 
valorização da memória e do 
patrimônio cultural e ambiental da 
Amazônia. 

1. Criar e difundir espaços 
de memória; 
2. Ampliar o acervo 
bibliográfico que 
contemple a diversidade 
étnica, cultural, linguística 
e ambiental. 

Fortalecer e ampliar a execução de 
Cursos de Extensão 

1. Ofertar capacitação para a comunidade 
acadêmica e comunidade externa; 
2. Articular parceria com Departamento de 
Biblioteconomia para elaboração e execução 
de projetos extensionistas junto à PROCEA; 
3. Articular parceria com PROPESQ com 
foco na capacitação da pós-graduação; 
4. Criar e disponibilizar tutoriais de produtos 
e serviços, internos e externos de capacitação. 

7.21 - Propiciar a execução de 
projetos de extensão como 
fundamento do desenvolvimento 
curricular e de contribuição para o 
desenvolvimento regional e melhoria 
das condições sociais. 

Estimular o envolvimento 
de professores, alunos e 
técnicos em atividades de 
extensão. 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO 
OBJETIVO PDI 

Promover a capacitação dos 
servidores técnico-administrativos do 
quadro das Bibliotecas da UNIR, em 
consonância com a previsão 
orçamentária dos planos de ação dos 
campi e objetivos e normas 
institucionais. 

1. Planejar e viabilizar capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-
administrativo do SIBI, por meio da oferta de 
cursos e treinamento, com esforço interno e 
externo; 
2. Incentivar a participação do quadro técnico 
das Bibliotecas em curso de graduação e pós-
graduação; 
3. Aumentar a quantidade de servidores 
capacitados e qualificados no ano. 

8.1 - Consolidar e criar cursos de 
graduação 

Capacitar o quadro de 
servidores existentes, 
até 2019; Promover a 
qualificação de todo o 
quadro de servidores, 
até 2019. 

Aprimorar ações de estímulo a 
capacitação e qualificação. 

1. Promover capacitação direcionada aos 
servidores de nível superior sobre Noções do 
Currículo Lattes; 
2. Produzir Manual de Normas Técnicas para 
Elaboração de Monografias e Trabalhos 
Científicos da UNIR; 
3. Constituir Comissão para este fim. 

8.6 - Ampliar e difundir a Produção 
acadêmica 

1. Registrar, até 
dezembro de 2014, e 
manter atualizado 100% 
dos currículos lattes dos 
servidores de nível 
superior; 2. Produzir 
material didático-
pedagógico articulado às 
áreas de atuação dos 
cursos, até 2019. 
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Ampliar a visibilidade das ações, 
serviços e produtos das Bibliotecas da 
UNIR, para uma efetiva participação 
da comunidade. 

1. Criar vídeo demonstrativo das ações, 
serviços e produtos das Bibliotecas, através 
de parcerias, com interpretação em Libras; 
2. Prover as Bibliotecas de recursos 
necessários ao pleno funcionamento dos 
espaços acadêmicos e áreas administrativas; 
3. Adequar com mobiliário e equipamento os 
espaços físicos das Bibliotecas, entre eles o 
Espaço de Web/Videoconferência visando 
reduzir despesas com diárias e passagens; 
4. Ampliar a comunicação interna e externa, 
via TV Bibliotecas; 
5. Implantar rede lógica na Biblioteca de 
campus Porto Velho; 
6. Melhorar as condições de acesso à internet. 

8.7 - Ampliar e melhorar Ações de 
Comunicação com a Comunidade 
Externa. 

1. Criação de uma sala 
de videoconferência em 
cada Campus, até 2019; 
2. Implantar e estruturar 
a TV universitária, até 
2019; 
3. Melhorar a rede 
lógica da universidade 
(internet), até 2019. 

Aperfeiçoar o Repositório 
Institucional em todas as Bibliotecas 
da UNIR. 

1. Reestruturar o Comitê Gestor; 
2. Atualizar a Política do RIUNIR; 
3. Ampliar e estender o povoamento das 
comunidades existentes no RIUNIR; 
4. Atualizar a versão do Dspace; 
5. Reestruturar o layout da página; 
6. Viabilizar a integração do RIUNIR com o 
Sistema SIGAA; 
7. Melhorar o sistema de pesquisa ao acervo 
digital das Bibliotecas; 
8. Ampliar a visibilidade da produção 
científica da UNIR. 

8.8 - Ampliar e melhorar Ações de 
Comunicação com a Comunidade 
Interna. 

Criar um repositório que 
unifique todas as 
normas da UNIR, até 
2015. 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO 
OBJETIVO PDI 
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Promover o envolvimento da 
comunidade interna do SIBI, por 
meio de participação da gestão 
institucional na perspectiva 
multicampi e em eventos científicos e 
culturais, comuns ao ensino superior, 
formação profissional e área de 
atuação institucional. 

1. Ampliar e incentivar a gestão participativa 
na tomada de decisão; 
2. Viabilizar reuniões de equipe e do 
Conselho da BC; 
3. Apresentar a Diretoria de Gestão de 
Pessoal plano de capacitação e qualificação 
dos servidores técnico-administrativo do 
SIBI; 
4. Submeter a aprovação do CONSAD e 
CONSUN que cargos de direção e funções 
gratificadas da área administrativa das 
Bibliotecas da UNIR sejam reservados a 
servidores técnico-administrativos, com 
formação de nível superior em 
Biblioteconomia, do quadro permanente das 
referidas Unidades, com devido registro no 
Regimento Geral do SIBI; 
5. Organizar e apoiar a organização de 
eventos do SIBI; 
6. Viabilizar a participação dos gestores em 
capacitação com foco em resultados; 
7. Dialogar com parceiros por recursos de 
capacitação de servidores (Reitoria, PRAD, 
PROPLAN, Diretorias de Campis). 

9.4 - Promover a valorização dos 
servidores técnico-administrativos. 

1. Assegurar a ocupação 
dos cargos de direção e 
funções gratificadas da 
área administrativa por 
servidores técnico-
administrativos do 
quadro permanente, 
detentores de 
conhecimentos e 
habilidades necessárias 
para os 
desenvolvimentos das 
atividades inerentes aos 
cargos; 
2. Ampliar o orçamento 
necessário para 
capacitação e 
qualificação dos 
servidores técnico-
administrativos. 
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Promover avaliação de satisfação dos 
serviços e produtos das Bibliotecas 

1. Criar formulário de pesquisa de satisfação; 
2. Disponibilizar pesquisa de satisfação em 
meio eletrônico; 
3. Aumentar o índice de envolvimento de 
usuários com a Unidade através do site e 
redes sociais das Bibliotecas; 
4. Planejar o Desenvolvimento das Unidades 
para o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 2019-2023; 
5. Melhorar a imagem da  instituição,  diante  
do público  interno  e  externo,  através  de  
prestação de  serviço  ágil  e  eficiente. 

9.6 - Estabelecer mecanismos de 
avaliação de desempenho institucional, 
visando aferir os resultados 
alcançados. 

Criar indicadores para 
que permitam avaliar o 
desempenho 
institucional 
periodicamente. 

Melhorar e fortalecer a governança 
dos processos internos das Bibliotecas 
da UNIR. 

1. Atualizar os dados referente à Bibliotecas 
no Regimento Geral e Estatuto da UNIR; 
2. Elaborar Manuais de Rotinas 
Administrativas e Técnicas da Biblioteca 
Central; 
3. Orientar quanto à elaboração, 
reformulação ou adequação dos 
Regulamentos das Bibliotecas Setoriais em 
consonância com Regimento Geral do SIBI; 
4. Globalizar serviços e produtos oferecidos 
pelas bibliotecas; 
5. Constituir comissões para estes fins. 

9.7 - Redimensionar os instrumentos 
de regulação normativa da gestão. 

Atualizar os regimentos 
internos das unidades, 
consolidando-os num 
regimento interno geral. 
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Gerir estrategicamente o quadro de 
pessoal e os recursos financeiros, 
promovendo a responsabilidade 
socioambiental. 

1. Reduzir o consumo de papel com 
impressão de atestados; 
2. Implantar sistema eletrônico de emissão de 
nada consta;  
3. Planejar as customizações necessárias do 
SIGAA módulo Bibliotecas;  
4. Levantar necessidade e quantitativo de 
equipamentos de informática;  
5. Oficializar demanda para aquisição; 
6. Dialogar com Reitoria e PROPLAN para 
viabilização orçamentária.  

9.9 - Melhorar o sistema de registro de 
controle acadêmico, estrutura física, 
equipamentos, aquisições/contratações 
e capacitação de pessoal. 

1. Implantar a expedição 
de atestados matricula e 
histórico com 
certificação eletrônica; 
2. Ajustar o Singu para 
atender qualitativamente 
as demandas 
acadêmicas, até 2019; 
 3. Adquirir 
equipamentos 
compatíveis com a 
demanda visando à 
informatização 
completa, até o início de 
2020. 

Disponibilizar no formato digital as 
produções científicas de trabalhos de 
conclusão de cursos de graduação e 
pós-graduação da instituição por meio 
do RIUNIR. 

Planejar e aprovar junto aos Núcleos, 
Departamentos acadêmicos e Conselho da 
Biblioteca Central que as produções 
científicas sejam entregues às Bibliotecas da 
UNIR apenas em formato digital. 

9.16 - Implantar sistema confiável de 
gestão eletrônica de Documentos. 

Eliminar, em 50%, o 
fluxo de documentos 
impressos até 2019. 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO 
OBJETIVO PDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma e manutenção predial 

1. Planejar junto a DIREA/PROPLAN 
projetos de reforma e manutenção predial;  
2. Reestruturar a Rede elétrica e Iluminação 
da Biblioteca campus Porto Velho;  
3. Reformar o Telhado da Biblioteca campus 
Porto Velho; 
4. Viabilizar a contratação de serviço de 
confecção e instalação de grades para portas 
e janelas de vidros de acesso externo do piso 
térreo da Biblioteca do campus Porto Velho; 
5. Viabilizar a Sinalização interna e externa 
da Biblioteca do campus de Porto Velho; 
6. Planejar reforma nas Bibliotecas dos 
Campi: 
a)Readequar banheiros internos em salas de 
uso acadêmico e ou administrativo, e 
b)Abertura de janela na sala da gerência de 
atendimento ao público, visando ampliar a 
transparência, visibilidade e acessibilidade às 
Bibliotecas; 7. Dialogar com Reitoria a 
liberação de recurso. 

10.10 - Construir e/ou reformar 
bibliotecas nos campi. 

Realizar a construção de 
(2) duas Bibliotecas nos 
Campi de Guajará-
Mirim e Presidente 
Médici; e reformar as 
demais, conforme as 
necessidades dos 
Campi, até 2016. 
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Prover infraestrutura adequada às 
necessidades acadêmicas e 
administrativas das Bibliotecas.  

1. Planejar a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de materiais 
de consumo, mobiliário, equipamentos de ar 
condicionado, eletrônicos e de tecnologia da 
informação para as Bibliotecas;  
2. Levantar as demandas necessárias por 
Biblioteca;  
3. Equipar a Biblioteca do Campus Porto 
Velho com mobiliário e equipamentos para 
atender a nova estrutura física dos espaços 
acadêmicos e administrativo;  
4. Registrar SOS/DTI com quantitativo de 
equipamentos;  
5. Viabilizar junto DIREA/PROPLAN 
avaliação do sistema de refrigeração tubular 
inoperante;  
6. Planejar junto as Diretorias e Bibliotecas 
dos demais campi aquisição de mobiliário de 
uso acadêmico e administrativo;  
7. Dialogar com Reitoria e PROPLAN 
recurso financeiro;  
8. Modernizar a estrutura laboral. 

10.11 - Dotar todas as Bibliotecas com 
equipamentos necessários ao seu pleno 
funcionamento. 

Realizar aquisição de 
equipamentos de 
informática, centrais de 
ar, mobiliários 
específicos de biblioteca 
e mobiliários de 
escritório, até 2019. 
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Planejar a contratação de empresa 
especializada no fornecimento, 
instalação, ativação e manutenção 
preventiva e corretiva para o 
fornecimento de equipamento de 
controle e localização patrimonial do 
acervo físico das Bibliotecas da UNIR. 

1. Levantar quantitativo de acervo por 
Biblioteca;  
2. Planejar a aquisição por prioridade, 
levando em consideração o volume dos 
acervos;  
3. Dialogar com Reitoria, PROPLAN e 
Diretorias de Campi a viabilização do 
projeto;  
4. Oficializar demanda de aquisição de 
sistema antifurto, controle de fluxo e controle 
patrimonial nas Bibliotecas da UNIR, de 
acordo com a previsão orçamentária dos 
planos de ação dos campi.  

10.14 - Adquirir equipamento para 
controle patrimonial. 

Programar controle 
patrimonial no acervo 
das Bibliotecas 
Setoriais, até 2019. 

Ampliar e melhorar a qualidade do 
acervo. 

1. Planejar contratação de fornecedor de 
material bibliográfico;  
2. Atrair a comunidade acadêmica e 
comunidade em geral para as Bibliotecas;  
3. Incentivar o hábito da leitura e pesquisa;  
4. Melhorar a avaliação da Biblioteca junto 
ao MEC. 

10.15 - Adquirir acervo bibliográfico 
atualizado em consonância com o PPC 
dos cursos. 

Adquirir livros para o 
acervo, conforme 
levantamento realizado, 
observando-se a 
existência do PPC de 
2019. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
 

VALOR TOTAL R$ 15.000,00 
DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Diárias para deslocamentos aos campi da UNIR que envolvam ações 

administrativas da Direção e demais setores da Biblioteca Central. A 
definir outras necessidades. 

A definir 2018 1.500,00 

2 Diárias para a participação de servidores do quadro da Biblioteca Central 
em eventos científicos, capacitações e reuniões técnicas. A definir outras 
necessidades. Prioridades a serem definidas. 

A definir 2018 6.000,00 

VALOR TOTAL  R$                 7.500,00  
PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Passagens para deslocamentos aos campi da UNIR que envolvam ações 

administrativas da Direção e demais setores da Biblioteca Central. A 
definir outras necessidades. 

A definir 2018 1.500,00 

2 Passagens para a participação de servidores do quadro da Biblioteca 
Central em eventos científicos, capacitações e reuniões técnicas. A definir 
outras necessidades. Prioridades a serem definidas. 

A definir 2018 6.000,00 

VALOR TOTAL  R$                 7.500,00  
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: PRAD  

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 
PDI 

META DO OBJETIVO 
PDI 

    

Não há ações diretas da Unidade para consecução das políticas acadêmicas propostas no 
PDI, para 2019. 

   

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 
PDI 

META DO OBJETIVO 
PDI 

Não há ações diretas da Unidade para consecução das políticas acadêmicas propostas no 
PDI, para 2019. 

   

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS    

OBJETIVOS DA UNIDADE 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 
PDI 

META DO OBJETIVO 
PDI 

Não há ações diretas da Unidade para consecução das políticas acadêmicas propostas no 
PDI, para 2019. 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO 
PDI 

Propor alternativas à contratação de estagiários 
administrativos, e de pessoal terceirizado para 
atender unidades que prestem serviço de 
atendimento direto ao público e outro sem 
potencial decisório. 

Proposição de alternativa à contratação de 
serviços de tecnologia com vista ao melhoramento 
do sistema de segurança patrimonial nos campi da 
UNIR. 

Propor contratação de pessoa jurídica 
especializada em fornecimento de 
mão-de-obra exclusiva em apoio 
administrativo 

 
 
 
 
As ações pretendidas, embora não constem em nenhum objetivo 
especificado no PDI, podem ser encaixadas na política de gestão da 
Unidade, buscando melhorias ao funcionamento das Unidades da 
UNIR, buscando adequar-se ao cenário orçamentário que se 
apresenta para os próximos exercícios financeiros. 

Propor contratação de pessoa jurídica 
especializada em intermediação de 
mão-de-obra de estagiários. 

 Elaborar proposta de contratação de 
pessoa jurídica especializada em 
monitoramento eletrônico, para o 
campus de Porto Velho. 

 Elaborar proposta de contratação de 
pessoa jurídica especializada em 
serviços de transportes terrestres no 
âmbito de Estado de Rondônia. 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO 
PDI 

Adequação do Imóvel construído para abrigar o 
almoxarifado central da UNIR, e ainda outra 
unidade administrativa utilizando o piso superior 
do imóvel, otimizando o espaços de maneira que o 
mesmo o imóvel possa ser utilizado dentro dos 
propósitos para o qual foi idealizado. 

Adequação do Imóvel construído 
para abrigar o almoxarifado central 
da UNIR, de maneira que o mesmo 
comece efetivamente a ser utilizado 
com o propósito para o qual foi 
idealizado. 

Objetivo 10.1 - "Construir centrais 
administrativas nos Campi, modernas, 
funcionais e sustentáveis". 

A ação não está prevista 
como meta específica no 
PDI. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO –ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 

 
VALOR TOTAL: R$ 155.000,00 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO P/ CAPACITAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 3.3.90.39 20.000,00 Contratação de material gráfico para atendimento de eventos de 
capacitação 

01.01 a 31.12.2019 

2 3.3.90.39 70.000,00 Contratação de empresas prestadoras de serviços de capacitação e 
treinamento 

01.01 a 31.12.2019 

3 3.3.90.39 20.000,00 Fornecimento de lanches e coffee-braek’s 01.01 a 31.12.2019 

4 3.3.90.30 30.000,00 Material de consumo para uso em cursos de capacitação 01.01 a 31.12.2019 

5 3.3.90.30 15.000,00 Material de expediente 01.01 a 31.12.2019 
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FORMULÁRIO 3– DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
VALOR TOTAL R$ 45.000,00 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Pagamento de diárias a servidores, para participação em Fóruns, Seminários, (não previstos no 
programa de capacitação), Visitas Técnicas e outros deslocamentos a serviço da Unidade. 

50 01.01.2019 a 
31.12.2019 

18.000,00 

     

VALOR TOTAL 18.000,00 

     

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Pagamento de passagens aéreas para servidores, para participação em Fóruns, Seminários, Visitas 
Técnicas e deslocamento a serviço da Unidade. 

15 01.01.2019 a 
31.12.2019 

25.000,00 

2 Pagamento de passagens terrestres para servidores, em Visitas Técnicas e deslocamento a serviço 
da Unidade. 

10 01.01.2019 a 
31.12.2019 

2.000,00 

     

VALOR TOTAL 27.000,00 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 

VALOR TOTAL R$ 95.000,00 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Pagamento de diárias, para servidores, para participação em cursos, treinamentos, fóruns, 
seminários, constantes do programa de capacitação, e deslocamentos a serviço da Unidade. 

25 01.01.2019 a 
31.12.2019 

45.000,00 

2 Pagamento de diárias para colaboradores eventuais, para participação em Fóruns, Seminários, 
constantes do programa de capacitação, e deslocamento a serviço da Unidade. 

15 01.01.2019 a 
31.12.2019 

15.000,00 

VALOR TOTAL 60.000,00 
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PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Aquisição de passagens aéreas, para servidores e colaboradores eventuais, para participação em 
Cursos, Treinamentos, Fóruns, Seminários, constantes do programa de capacitação, e 
deslocamentos a serviço da Unidade. 

10 01.01.2019 a 
31.12.2019 

20.000,00 

2 Aquisição de passagens terrestres, servidores e colaboradores eventuais, para participação em 
Fóruns, Seminários, constantes do programa de capacitação, bem como visitas técnicas e 
deslocamentos a serviço da Unidade. 

50 01.01.2019 a 
31.12.2019 

15.000,00 

     

VALOR TOTAL 35.000,00 
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – DIRED 
 

FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 
 

UNIDADE: DIRED                                                                                               

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Promove melhorias institucionais 
na DIRED 

Reformular o Regimento Geral da 
DIRED, garantindo neste o espaço de 
deliberação colegiada (descentralização 
das decisões internas) em 2019.  

Objetivo 6.1 Promover a reorganização 
institucional com base na reformulação 
estatutária. 

Reformular e aprovar no 
CONSUN o Regimento Geral, 
até dezembro de 2019. 

Ampliar a divulgação e 
transparência das ações da 
DIRED 

Aperfeiçoar publicidade das ações da 
DIRED no site da diretoria, e no site da 
UNIR. 

Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem 
institucional por meio da divulgação de ações 
implementadas, e da transparência. 

Garantir a disponibilização de 
modo acessível de todas as 
informações institucionais no 
site da UNIR e do SIC, de 
maneira permanente. 

Publicar os relatórios mensais de 
concessão de bolsas 

Garantir o princípio de Publicidade e 
propiciar meios da participação popular na 
fiscalização, de forma transparente. 

  

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Implementar uma política de 
sustentabilidade financeira para a 
EAD/UNIR 

Definir e criar política de sustentabilidade 
financeira da EAD/UNIR até 2019.2  

Garantir recurso financeiro para a 
EAD/UNIR 

  

Desvincular a EAD ao pagamento 
de Bolsa como condicionante 
para oferta de Educação a 
Distância. 

Aprovar nos conselho até julho de 2019 a 
Institucionalização da EAD/UNIR e 
incluir a EAD à matriz orçamentária da 
UNIR. 

Garantir a Oferta de andamento da Educação 
a Distância na UNIR, sem  estar 
condicionado ao recebimento de Bolsas por 
programas externos. 

  

Planejamento para criação de 
Novos cursos 

Criação de novos cursos de graduação e 
especialização para 2019.2 

Objetivo 7.4 Criar cursos de graduação e pós-
graduação. 

Criar instrumento que 
viabilizem estudos de demanda 
para criação de novos cursos, 
até jul. 2019. 
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Promover melhorias na qualidade 
dos Cursos da DIRED 

Capacitar professores e tutores nas 
tecnologias de ensino à distância 

  Fomentar a formação 
continuada do corpo docente e 
técnico-administrativo, 
objetivando a melhoria do 
ensino de graduação e pós-
graduação, até dezembro 2019. 

Promover seminário com todos os cursos 
sobre EAD e tecnologias de educação à 
distância 

    

Promover estudos para ampliação 
das atividades da DIRED 

Planejamento acerca da viabilidade 
técnica e econômica de implantação de 
novos polos da UAB/UNIR 

Objetivo 7.6 Promover a ampliação do 
ensino superior público e gratuito, no interior 
da Amazônia, por meio do desmembramento 
da universidade. 

Implantar novos cursos que 
atendam a demanda social; 
Reforçar as expectativas de 
ampliar a produção de 
conhecimento acerca da 
realidade regional e promover 
ações visando à superação de 
assimetrias regionais; 
Difundir, de forma igualitária, 
a promoção da inclusão social 
no interior do Estado. 

Consolidar os cursos em 
Educação à Distância existentes 
na DIRED 

Melhorar a infraestrutura e a tecnologia da 
informação nos polos 

Objetivo 7.7 Consolidar os cursos já 
existentes 

Instalar infraestrutura de 
tecnologia de informação 
adequada aos Campi 

Ampliar as parcerias com as prefeituras 
atuais 

    

Consolidar os cursos de 
graduação da UAB/UNIR 

Manter, no mínimo, conceito 3 para os 
cursos de graduação da UAB em 2019 

Objetivo 7.12 Consolidar os cursos de 
graduação em toda a universidade 

Alcançar conceito 4 na 
avaliação do INEP em 70% dos 
cursos de graduação, que se 
submeterem a avaliação 
externa, até 2019. 

Incentivar a elaboração de 
projetos de extensão nos cursos 
de EAD da DIRED 

Realizar reuniões para inclusão da prática 
da extensão dos cursos à distância da 
DIRED 

Objetivo 7.13 Fortalecer e ampliar a política 
de extensão 

Criar canais permanentes de 
difusão e avaliação das ações 
de extensão 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Consolidar os cursos de 
Graduação da DIRED 

Programar e planejar as reformulações 
dos PPCs dos cursos de graduação da 
DIRED, de acordo com a legislação 
vigente. 

Objetivo 8.1- Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

Atualizar os PPC, até 2020, 
segundo as diretrizes das áreas 
e da legislação vigente. 

Implantar a Comissão de Avaliação 
Interna de, ao menos, um dos cursos da 
DIRED em 2019. 

  Implantar Comissão de 
Avaliação Interna de cada 
curso, em cada Departamento, 
até 2020. 

Criar cursos de Pós Graduação - 
Especialização 

Organizar, em 2019, reuniões de 
planejamento de criação de cursos de 
especialização para 2020. 

Objetivo 8.3 - Criar Cursos de Pós-
Graduação institucionais Lato Sensu. 

Criar, no mínimo, 01 curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
cada Campus, conforme 
demanda local, até 2018. 

Criar grupo de pesquisa em 
Educação à Distância da DIRED 

Realizar reunião de planejamento para 
criação de um grupo de pesquisa em 
Educação à Distância na DIRED 

Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações 
acadêmicas administrativas para a pesquisa, 
arte e cultura. 

Consolidar todos os Grupos, 
Laboratórios e Centros de 
Pesquisa existentes, até 2020. 

Elaborar ao menos 2 projetos de pesquisa 
em 2019 

    

Consolidar e ampliar as ações de 
extensão dos cursos da DIRED 

Implantar nos PPCs dos cursos da DIRED 
a atividade de extensão como componente 
curricular. 

Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de 
Extensão na UNIR 

Implantar nos Projetos 
Políticos Pedagógicos a 
atividade de extensão como 
componente curricular para fins 
de integralização de créditos, 
até 2018 

Elaborar, ao menos, 2 projetos de 
extensão dos cursos da DIRED em 2019, 
atendendo as demandas da comunidade. 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Participação e divulgação das 
ações docentes da DIRED 

Elaborar critérios para participação de 
docentes que ministram aulas na DIRED 
em eventos 

Objetivo 9.1 - Promover a cultura de 
participação e divulgação das ações docentes. 

Definir um plano de incentivo à 
participação em eventos, 
baseados em critérios definidos 
pelos Campi e núcleos, até o 
primeiro semestre de 2020. 

Criar um calendário acadêmico-científico 
de eventos anuais da DIRED, para 
divulgação. 

  Criar um calendário anual de 
eventos acadêmico-científicos 
da UNIR para divulgação, até o 
mês de janeiro de cada ano, a 
fim de viabilizar a participação 
docente. 

Capacitar técnicos 
administrativos da DIRED 

Levantar a demanda para qualificação do 
corpo técnico. 

Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-
administrativos 

Realizar o dimensionamento do 
quadro de pessoal técnico-
administrativo, organizando 
informações que antecipam a 
elaboração do plano de 
capacitação e qualificação dos 
servidores técnico-
administrativos, até julho de 
2015 (Decreto nº 5707/06 – 
Artigos 1º, 2º e 3º). 

Estabelecer parcerias com 
entidades públicas e privadas 

Formalizar parceria com, ao menos, uma 
entidade pública ou privada para 2019. 

Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de 
sustentabilidade financeira. 

Aumentar, em 30%, as 
parcerias com entidades 
públicas e privadas. 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Levantar necessidades de 
reformas no prédio da DIRED, 
nas unidades (polos) e 
Laboratórios. 

Levantamento de necessidades de 
reformas para ampliar parcerias com 
prefeituras parceiras 

Objetivo 10.8 Construir e reformar banheiros 
dos Campi 

Levantar a necessidade de 
banheiros e seus utilitários 
(vasos sanitários, mictórios, 
pias, chuveiros etc.) nos blocos, 
respeitando o número de 
usuários, jul.2019. 
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Adquirir novas tecnologias para a 
educação à distância para os 
cursos e coordenadores de curso 
da DIRED 

Aquisição de equipamentos para 
Gravação de aulas, transmissão ao vivo e 
videoconferência para DIRED em 2019. 

Objetivo 10.25 Construir Laboratórios e 
aquisição de equipamentos. 

Adquirir equipamentos para os 
laboratórios, até 2019. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS  

  
VALOR R$ 15.000,00 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Participação nos Encontros de Coordenadores UAB e reuniões com a CAPES e outras 

organizações de ensino a distância 
7 01/02 a 31/12/19 2.000,00 

2 Fiscalização e visitas aos polos, defesas de TCC e outras atividades. 7 01/02 a 31/12/19 5.500,00 
VALOR TOTAL 7.500,00 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Participação nos Encontros de Coordenadores UAB e reuniões com a CAPES e outras 

organizações de ensino a distância 
7 01/02 a 31/12/19 7.500,00 

VALOR TOTAL R$ 7.500,00 
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

                                                                                        CAMPUS DE ARIQUEMES 
 

     FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 
 

UNIDADE: CAMPUS DE ARIQUEMES                                                        

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

Promover a 
reorganização 
institucional com 
base na 
reformulação 
estatutária 

2. Produzir estudos técnicos sobre modelos de gestão 
administrativa e acadêmica para subsidiar a 
reformulação estatutária, até novembro de 2014; 
3. Estatuto reformulado e aprovado no CONSUN, até 
junho de 2015. 
4. Reformular e aprovar no CONSUN o Regimento do 
campus, até dezembro de 2015; 
5. Nomear comissão institucional para formulação da 
proposta da nova Universidade Federal em Rondônia, 
até junho de 2014;  
6. Apresentar agenda de trabalho da Comissão, até 
agosto de 2014. 

1. Promover a reorganização 
institucional com base na 
reformulação estatutária. 
2. Submeter ao CONSUN proposta 
de apoio à criação de nova 
Universidade Federal em Rondônia. 

1. Definição do processo de 
descentralização administrativa, até 
agosto de 2014; 
2. Produzir estudos técnicos sobre 
modelos de gestão administrativa e 
acadêmica para subsidiar a reformulação 
estatutária, até novembro de 2014; 
3. Estatuto reformulado e aprovado no 
CONSUN, até junho de 2015. 
4. Reformular e aprovar no CONSUN o 
Regimento Geral, até dezembro de 2015; 
5. Nomear comissão institucional para 
formulação da proposta da nova 
Universidade Federal em Rondônia, até 
junho de 2014; 
6. Apresentar agenda de trabalho da 
Comissão, até agosto de 2014; 
7. Submeter a proposta da nova 
Universidade Federal em Rondônia, até 
setembro de 2015. 

Fortalecer a 1. Plano diretor do Campus alinhado com o PDI e PPI Fortalecer a imagem institucional 1.Plano Diretor dos Campi alinhado ao 
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imagem 
institucional por 
meio da divulgação 
de ações 
implementares. 

2. Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e 
plano de ação, nas instâncias deliberativas. Meta já 
estabelecida 

por meio da divulgação de ações 
implementares. 

PDI e PPI, até junho de 2015; 
2. Garantir a disponibilização de modo 
acessível de todas as informações 
institucionais no site da UNIR e do SIC, 
de maneira permanente; 
3. Efetivar o funcionamento da Ouvidoria 
da UNIR, até agosto de 2014; 4. 
Assegurar a apreciação e discussão do 
orçamento e planos de ação das unidades 
nas instâncias deliberativas, dentro dos 
prazos legais e regimentais. 

Consolidar a auto 
avaliação no 
Campus de 
Ariquemes 

1. Contribuir para a elaboração e aprovação do 
regimento interno da CPAv; 
2. Capacitar três pessoas por curso em avaliação 
institucional; 
3. Disponibilizar as análises em todas as subunidades, 
por meio de mural; Metas já estabelecidas. 

Consolidar a auto avaliação da 
UNIR 

1. Elaborar e aprovar o Regimento 
Interno da CPAv, até outubro de 2014. 
2. Descentralizar a CPAv, até março de 
2015. 
3. Capacitar três pessoas por curso em 
avaliação institucional, até novembro de 
2015. 
4. Sensibilizar 60% da comunidade 
acadêmica sobre a importância da 
avaliação 
interna e sua participação na CPAv, de 
maneira permanente. 5. Disponibilizar as 
análises em todas as unidades, por meio 
de mural. 

Organização 
acadêmica dos 
cursos 

1. Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até 
agosto de 2014; 
2. Elaborar e implantar as políticas de estágios, até 
junho de 2018; 
3. Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos 
curso e índices de conclusão até junho de 2018 
4. Garantir as condições didático-pedagógicas para 
consolidação dos PPC, até 2018; 
5. Articular os diversos programas de formação nos 
quais a UNIR atua suas propostas pedagógicas e 
científicas dos cursos até junho de 2018; 

Organização acadêmica dos cursos 1. Consolidar os Núcleos Docentes 
Estruturantes, até agosto de 2014; 
2. Elaborar e implantar as políticas de 
estágios, até junho de 2015; 
3. Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de 
sucesso nos curso e índices de conclusão; 
4. Garantir as condições didático-
pedagógicas para consolidação dos PPC, 
até 2018; 
5. Articular os diversos programas de 
formação nos quais a UNIR atua suas 
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propostas pedagógicas e científicas dos 
cursos; 
6. Efetivar a articulação entre graduação 
e pós-graduação. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Criar políticas de 
comunicação 
pautadas no 
princípio da 
transparência, 
democratização da 
informação, 
divulgação do 
conhecimento e 
valorização 
institucional. 

Dar transparência ao orçamento do campus com 
utilização da informatização e a utilização de sistemas 
de software até junho de 2019. 

Criar políticas de comunicação 
pautadas no princípio da 
transparência, democratização da 
informação, divulgação do 
conhecimento e valorização 
institucional. 

1. Integrar tecnologia na tramitação de 
processos para ampliar a satisfação do 
usuário em 30%, até 2018; 
2. Incorporar e difundir Tecnologias de 
Informação e Comunicação apropriadas 
para democratização da informação. 

Melhorar a 
qualidade no ensino 
de graduação 

1. Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de  
2. Curso (PPC) da graduação, até 2018; 
3. Identificar e reduzir a evasão e a repetência nos 
cursos de graduação em 30%, até 2018; 
4. Fomentar a formação continuada do corpo docente e 
técnico-administrativo até junho 2019 
objetivando a melhoria do ensino de graduação; 
5. Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com 
adequação, baseado nas referências; bibliográficas 
indicadas nos planos de cursos que são partes 
integrantes dos PPC até junho de 2019; 
6. Instalar infraestrutura de tecnologia de informação 
adequada ao PPC de cada curso até junho de 2019; 

Melhorar a qualidade no ensino de 
graduação e pós-graduação 

1. Atualizar em 100% os Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC) da 
graduação e pós-graduação, até 2015; 
2. Identificar e reduzir a evasão e a 
repetência nos cursos de graduação em 
30%, até 2018; 
3. Fomentar a formação continuada do 
corpo docente e técnico-administrativo, 
objetivando a melhoria do ensino de 
graduação e pós-graduação, até 2018; 
4. Atualizar e ampliar o acervo das 
bibliotecas, com adequação, baseado nas 
referências bibliográficas indicadas nos 
planos de cursos que são partes 
integrantes dos PPC; 
5. Instalar infraestrutura de tecnologia de 
informação adequada ao PPC de cada 
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curso. 

Consolidar os 
cursos já existentes 

1. Expandir o quadro de professores e pessoal técnico-
administrativo, até junho de 2019; 
2. Instalar infraestrutura de tecnologia de informação 
adequada aos Campi até junho de 2019; 

Consolidar os cursos já existentes 1. Expandir o quadro de professores e 
pessoal técnico-administrativo, até 2018; 
2. Instalar infraestrutura de tecnologia de 
informação adequada aos Campi; 
3. Ampliar e criar condições para 
comissão de fiscalização e 
acompanhamento das obras em 
andamento; 
4. Garantir políticas de apoio para 
trabalho de campo em cursos com 
pedagogia da alternância; 

Fortalecer e 
consolidar a 
estrutura 
administrativa dos 
Campi 
proporcionando 
condições para 
terem autonomia 
acadêmica 

1. Descentralizar a estrutura administrativa, 
orçamentária e financeira, até 2018; 
2. Descentralizar a estrutura acadêmica dos Campi, até 
2018. 

Fortalecer e consolidar a estrutura 
administrativa dos Campi 
proporcionando condições para 
terem autonomia acadêmica 

1. Descentralizar a estrutura 
administrativa, orçamentária e financeira, 
até 2018; 
2. Descentralizar a estrutura acadêmica 
dos Campi, até 2018. 

Consolidar os 
cursos de 
graduação em toda 
a universidade. 

1. Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% 
dos cursos de graduação, que se submeterem a 
avaliação externa, até 2018; 
2. Implantar e dar manutenção aos laboratórios 
didáticos e de tecnologia. 

Consolidar os cursos de graduação 
em toda a universidade. 

1. Alcançar conceito 4 na avaliação do 
INEP em 70% dos cursos de graduação, 
que se submeterem a avaliação externa, 
até 2018; 
2. Implantar e dar manutenção aos 
laboratórios didáticos e de tecnologia. 

Fortalecer e 
ampliar a política 
de extensão. 

1. Destinar orçamento anual para as ações de extensão 
até junho de 2019; 
2. Garantir recursos humanos e infraestrutura física 
para o desenvolvimento das ações de extensão até 
junho de 2019; 

Fortalecer e ampliar a política de 
extensão. 

1. Destinar orçamento anual para as 
ações de extensão até junho de 2019; 
2. Garantir recursos humanos e 
infraestrutura física para o 
desenvolvimento das ações de extensão 
até junho de 2019; 
3. Criar canais permanentes de difusão e 
avaliação das ações de extensão. 
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Criar e consolidar 
grupos de 
pesquisas. 

1. Vincular 60% dos Grupos de Pesquisas aos cursos 
de pós-graduação, e 40% ao PIBIC, PIBID e aos 
projetos de pesquisa e extensão, até 2018; 
2. Criar espaço físico para os grupos de pesquisa até 
junho de 2019; 
3. Criar espaço físico para os grupos de pesquisa/ 
professores no campus até junho de 2019; 

Criar e consolidar grupos de 
pesquisas. 

1. Vincular 60% dos Grupos de Pesquisas 
aos cursos de pós-graduação, e 40% ao 
PIBIC, PIBID e aos projetos de pesquisa 
e extensão, até 2018; 
2. Criar espaço físico para os grupos de 
pesquisa; 
3. Criar espaço físico para os grupos de 
pesquisa/ professores nos Campi; 
4. Contratar técnicos para os laboratórios 
dos grupos de pesquisas. 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Consolidar e criar 
cursos de 
graduação. 

1. Atualizar os PPC, até 2018, segundo as diretrizes 
das áreas e da legislação vigente; 
2. Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais 
ambientes didáticos pedagógicos, até junho de 2019; 
3. Capacitar o quadro de servidores existentes, até 
2018; 
4. Promover a qualificação de todo o quadro de 
servidores, até junho de 2019; 5. Dobrar o número de 
bolsas de monitoria oferecidas, por demanda dos 
Departamentos, até 2018; 
6. Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada 
curso, em cada Departamento, até junho 2019. 

Consolidar e criar cursos de 
graduação. 

1. Atualizar os PPC, até 2015, segundo as 
diretrizes das áreas e da legislação 
vigente; 
2. Dotar e estruturar todos os laboratórios 
e demais ambientes didáticos 
pedagógicos, até 2018; 
3. Capacitar o quadro de servidores 
existentes, até 2018; 
4. Contratar docentes e técnicos, até 
suprir as especificidades e demandas de 
cada curso, anualmente, até 2018; 
5. Promover a qualificação de todo o 
quadro de servidores, até 2018. 6. Dobrar 
o número de bolsas de monitoria 
oferecidas, por demanda dos 
Departamentos, até 2018. 
7. Reduzir em, no mínimo, 10% a evasão 
de discentes, até 2017; 
8. Reduzir em, no mínimo, 10% da 
retenção de discentes, até 2017; 
9. Regulamentar o ingresso de portador 
de diploma, até 2015; 
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10. Implantar Comissão de Avaliação 
Interna de cada curso, em cada 
Departamento, até 2015. 
11. Criar novos cursos de graduação de 
acordo com a demanda local, até 2018. 

Consolidar e 
implantar Ações 
acadêmicas 
administrativas 
para a pesquisa, 
arte e cultura. 

1. Consolidar todos os Grupos, Laboratórios existentes, 
até 2017; 
2. Regularizar todos os Grupos, Laboratórios e Centros 
de Pesquisa existentes, não certificados, até 2017; 
3. Dobrar o número de bolsas de iniciação científica, 
até 2018. 

Consolidar e implantar Ações 
acadêmicas administrativas para a 
pesquisa, arte e cultura. 

1. Consolidar todos os Grupos, 
Laboratórios e Centros de Pesquisa 
existentes, até 2017; 
2. Regularizar todos os Grupos, 
Laboratórios e Centros de Pesquisa 
existentes, não certificados, até 2017; 
3. Propor uma política de inserção de 
técnico-administrativo em atividades de 
pesquisa, até 2015; 
4. Implantar uma Política de Arte e 
Cultura da UNIR, até 2016; 
5. Implementar política de fomento à 
pesquisa e inovação tecnológica, até 
2015; 
6. Dobrar o número de bolsas de 
iniciação científica, até 2018; e 
7. Desburocratizar os Projetos de 
Pesquisa aprovados em editais externos, 
até início de 2015. 

Consolidar as ações 
de Extensão na 
UNIR. 

1. Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a 
atividade de extensão como componente curricular 
para fins de integralização de créditos, até 2018; 
2. Estruturar o ambiente físico e administrativo para a 
extensão, até 2019. 

Consolidar as ações de Extensão na 
UNIR. 

1. Adequar a Política de Extensão da 
UNIR às demandas da comunidade, até 
2015; 
2. Implantar nos Projetos Políticos 
Pedagógicos a atividade de extensão 
como componente curricular para fins de 
integralização de créditos, até 2018; 
3. Desenvolver e implantar o sistema de 
informação da Extensão até 2014; 
4. Aplicar 0,5% do recurso orçamentário 
da UNIR na Extensão, em 2014; 
5. Criar um banco de dados das ações de 
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extensão da UNIR, até 2015; 
6. Ofertar, no mínimo 200 bolsas de 
extensão, até 2018; 
7. Estruturar o ambiente físico e 
administrativo para a extensão, até 2015; 
e 
8. Desburocratizar os Projetos de 
extensão aprovados em editais externos, 
até início de 2015. 

Ampliar e 
melhorar as ações 
de comunicação 
com a comunidade 
externa 

1. Criação de uma sala de videoconferência em cada 
Campus, até 2016; 
2. Criação de um site em cada Campus e em cada 
departamento, até 2015; 
3. Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada 
unidade (Departamentos, laboratórios, secretarias e 
demais setores de suporte), até junho de 2019; 
4. Melhorar a rede lógica da universidade (internet), 
até 2018. 

Ampliar e melhorar as ações de 
comunicação com a comunidade 
externa 

1. Implantar e estruturar a Rádio 
Universitária, até 2016; 
2. Criação de uma sala de 
videoconferência em cada Campus, até 
2016; 
3. Implantar e estruturar a TV 
universitária, até 2016; 
4. Criação de um site em cada Campus e 
em cada departamento, até 2015; 
5. Instalar uma linha telefônica (fixo e 
móvel) em cada unidade (Departamentos, 
laboratórios, secretarias e demais setores 
de suporte), até 2015; 
6. Melhorar a rede lógica da universidade 
(internet), até 2018. 

Ampliar e 
melhorar Ações de 
Comunicação com 
a Comunidade 
Interna 

1. Criar e implantar uma rede intranet, até 2018; 
2. Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada 
Unidade (departamentos, laboratórios, secretarias e 
demais setores de suporte), até junho de 2019; 
3. Divulgar as decisões dos órgãos colegiados nos sites 
dos departamentos, SECONS e Núcleos, até 2014; 
4. Publicar as resoluções emitidas pelos Conselhos 
Superiores devidamente assinadas no site da SECONS, 
até 2014; 
5. Padronizar a expedição e tramitação de documentos, 
até 2015; 
6. Criar um repositório que unifique todas as normas 

Ampliar e melhorar Ações de 
Comunicação com a Comunidade 
Interna 

1. Criar e implantar uma rede intranet, até 
2015; 
2. Instalar uma linha telefônica (fixo e 
móvel) em cada Unidade (departamentos, 
laboratórios, secretarias e demais setores 
de suporte), até 2015; 
3. Criar a tramitação eletrônica de 
documentos administrativos, até 2015; 
4. Solicitar certificação digital na UNIR, 
até 2015; 
5. Divulgar as decisões dos órgãos 
colegiados nos sites dos departamentos, 
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da UNIR, até 2015. SECONS e Núcleos, até 2014; 
6. Publicar as resoluções emitidas pelos 
Conselhos Superiores devidamente 
assinadas no site da SECONS, até 2014; 
7. Padronizar a expedição e tramitação de 
documentos, até 2015; 
8. Criar um repositório que unifique 
todas as normas da UNIR, até 2015. 

Consolidar e 
ampliar Programas 
de atendimento aos 
estudantes 

1. Implantar Núcleos de Apoio Psicopedagógico até 
2019; 
2. Estruturar o ambiente físico e administrativo para a 
Assistência Estudantil, até junho de 2019; 
3. Implantar uma política de acolhimento aos 
ingressantes, até junho de 2019; 
4. Implantar Comissão Permanente de Seleção de 
alunos em situação de vulnerabilidade, 
socioeconômica para o recebimento de auxílios e 
bolsas da Assistência Estudantil, até Junho de 2019; 

Consolidar e ampliar Programas de 
atendimento aos estudantes 

1. Implantar Núcleos de Apoio 
Psicopedagógico em cada Campus, até 
2016; 
2. Consolidar e ampliar o Programa de 
Assistência Estudantil, até 2018; 
3. Estruturar o ambiente físico e 
administrativo para a Assistência 
Estudantil, até 
2015; 
4. Consolidar o Programa de Assistência 
Estudantil Indígena, até 2018; 
5. Implantar uma política de acolhimento 
aos ingressantes, até 2015; 
6. Implantar Comissão Permanente de 
Seleção de alunos em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica para o 
recebimento de auxílios e bolsas da 
Assistência Estudantil, até 2015; 
7. Regulamentar a mobilidade estudantil 
internacional, até 2015; e 
8. Implantar o código disciplinar 
discente, até 2015. 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Garantir a 
capacitação e 

1. Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal 
técnico-administrativo, organizando informações que 

Garantir a capacitação e 
qualificação dos servidores técnicos 

1. Realizar o dimensionamento do quadro 
de pessoal técnico-administrativo, 
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qualificação dos 
servidores técnicos 
administrativos 

antecipam a elaboração do plano de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos, até 
julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 
3º); 
2. Promover a avaliação geral e contínua do corpo 
técnico-administrativo, como parte integrante para o 
desenvolvimento humano e de carreira (artigo 3º da 
Lei 11.091/2005, Resolução nº 060/CONSAD, Art. 41º 
da Lei 12772/12); 
3. Promover o equilíbrio. 

administrativos organizando informações que antecipam 
a elaboração do plano de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-
administrativos, até julho de 2015 
(Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 
3º); 
2. Promover a avaliação geral e contínua 
do corpo técnico-administrativo, como 
parte integrante para o desenvolvimento 
humano e de carreira (artigo 3º da 
Lei 11.091/2005, Resolução nº 
060/CONSAD, Art. 41º da Lei 
12772/12); 
3. Promover o equilíbrio. 

Promover a 
valorização dos 
servidores técnico-
administrativos. 

1. Assegurar a ocupação dos cargos de direção e 
funções gratificadas da área administrativa por 
servidores técnico-administrativos do quadro 
permanente, detentores de conhecimentos e habilidades 
necessárias para o desenvolvimento das atividades 
inerentes ao cargo até junho de 2019; 
2. Ampliar a divulgação interna das decisões tomadas 
nos conselhos superiores, por meio do boletim de 
serviços, divididas por temática, publicadas pela 
SECONS até junho de 2019; 
3. Ampliar a participação dos representantes dos 
servidores técnico-administrativos nos conselhos 
superiores e incluir um representante da Biblioteca 
Central até junho de 2019; 
4. Ampliar o orçamento necessário para capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos até 
junho de 2019. 

Promover a valorização dos 
servidores técnico-administrativos. 

1. Assegurar a ocupação dos cargos de 
direção e funções gratificadas da área 
administrativa por servidores técnico-
administrativos do quadro permanente, 
detentores de conhecimentos e 
habilidades necessárias para o 
desenvolvimento das atividades inerentes 
ao cargo; 
2. Ampliar a divulgação interna das 
decisões tomadas nos conselhos 
superiores, por meio do boletim de 
serviços, divididas por temática, 
publicadas pela SECONS; 
3. Ampliar a participação dos 
representantes dos servidores técnico 
administrativos nos conselhos superiores 
e incluir um representante da Biblioteca 
Central; 
4. Ampliar o orçamento necessário para 
capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos. 
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Desenvolver 
capacidades de 
gestão para 
docentes, técnicos e 
conselheiros. 

1. Estabelecer critérios voltados para a gestão 
administrativa objetivando a eleição e nomeação de 
gestores, detentores de conhecimentos e habilidades 
necessárias para o desenvolvimento das atividades 
inerentes ao cargo (Lei 8112/90, Código de Ética – 
Decreto nº 1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, legislação interna 
da UNIR. 
2. Oferecer capacitação para servidores/gestores e 
conselheiros, como forma de melhoria no 
desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo (Lei 
8112/90, Código de Ética – Decreto nº 1171/94, Lei 
9784/99, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, legislação interna da UNIR); 
3. Promover alteração estatutária e regimental para 
permitir a ampliação da participação dos técnicos nos 
conselhos universitários. 

Desenvolver capacidades de gestão 
para docentes, técnicos e 
conselheiros. 

1. Estabelecer critérios voltados para a 
gestão administrativa objetivando a 
eleição e nomeação de gestores, 
detentores de conhecimentos e 
habilidades 
necessárias para o desenvolvimento das 
atividades inerentes ao cargo (Lei 
8112/90, Código de Ética – Decreto nº 
1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB, 
legislação interna da UNIR); 
2. Oferecer capacitação para 
servidores/gestores e conselheiros, como 
forma de melhoria no desenvolvimento 
das atividades inerentes ao cargo (Lei 
8112/90, Código de Ética – Decreto nº 
1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, 
legislação interna da UNIR); 
3. Promover alteração estatutária e 
regimental para permitir a ampliação da 
participação dos técnicos nos conselhos 
universitários. 

Melhorar o sistema 
de registro de 
controle acadêmico, 
estrutura física, 
equipamentos, 
aquisições/contrata
ções e capacitação 
de pessoal. 

1. Normatizar os procedimentos de registro acadêmico, 
até 2015; 
2. Implantar a expedição de atestados, matrículas e 
histórico com certificação eletrônica; 
3. Adquirir equipamentos compatíveis com a demanda 
visando à informatização completa, até o início de 
2016. 

Melhorar o sistema de registro de 
controle acadêmico, estrutura física, 
equipamentos, 
aquisições/contratações e 
capacitação de pessoal. 

1. Normatizar os procedimentos de 
registro acadêmico, até 2015; 
2. Implantar a expedição de atestados, 
matrículas e histórico com certificação 
eletrônica; 
3. Ajustar o SINGU para atender 
qualitativamente as demandas 
acadêmicas, até 2016; 
4. Adquirir equipamentos compatíveis 
com a demanda visando à informatização 
completa, até o início de 2016. 

Descentralizar o 
orçamento por 

1. Efetivar o planejamento orçamentário participativo, 
até dezembro de 2014; 

Descentralizar o orçamento por 
Campus. 

1. Efetivar o planejamento orçamentário 
participativo, até dezembro de 2014; 
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Campus. 2. Capacitar pessoal para executar o orçamento nos 
Campi, a partir de 2015; 

2. Contratar e capacitar pessoal para 
executar o orçamento nos Campi, a partir 
de 2015; 
3. Reformular o Regimento Interno, a fim 
de melhorar o sistema de gestão, até 
dezembro 2016; 
4. Dar tratamento isonômico na 
remuneração das funções de coordenação 
aos gestores das unidades criadas com a 
descentralização. 

OBJETIVOS DA 
UNIDADE 

META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Términos de obras 1. Finalizar prédio do DENGEA até junho de 2019;  
2. Urbanização do campus até junho de 2019;  
3. Entrega da área administrativa e gabinetes de grupos 
de pesquisa, até junho de 2019. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
VALOR TOTAL: R$ 80.359,97  

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO  

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Hospedagem e alimentação 3.071,99 Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados 
decorrentes da realização de eventos, reuniões de trabalho, etc. 

2019 

2 Manutenção e conservação de 
equipamentos e bens móveis  

17.647,90 Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos laboratoriais do Departamento 
de Engenharia de Alimentos - DENGEA e outras demandas do Campus. 

2019 

3 Contratação de professor substituto 7.000,00 Gastos com a publicação de editais de seleção de professor substituto no Diário 
Oficial da União para atender demandas dos departamentos acadêmicos do Campus 
de Ariquemes. 

2019 

4 Material de expediente 20.100,00 Atender demandas gerais do Campus e atividades específicas do DECED em 
atividades desenvolvidas em escolas públicas em ações de prática pedagógica e 
estágios supervisionados. (caneta, capa de processo, cartolina, clipe, cola, impressos 
e formulário em geral, lápis, papéis, régua e afins) 

2019 

5 Material químico 2.000,00 Aquisição de material químico para atender demandas do Departamento de 
Engenharia de Alimentos: ácidos, produtos químicos para tratamento de água, 
reagentes químicos, sais, solventes e afins. 

2019 

6 Gêneros de alimentação 2.800,00 Aquisição de gêneros alimentícios para atender demandas do Campus de Ariquemes: 
açúcar, café e afins. 

2019 

7 Animais para pesquisa e abate 
material Biológico e outros para 
pesquisa e ensino 

2.332,09 Animais para Pesquisa e Abate, Material Biológico, Alimentos e outros materiais 
perecíveis para utilização de aulas práticas, ensino e pesquisa para atender demanda 
do Departamento de Engenharia de Alimentos - DENGEA. Alimentos perecíveis, 
carnes, leite, meios de cultura, etc. 

2019 

8 Material elétrico e eletrônico e para 
manutenção de bens imóveis 

2.000,00 Aquisição de material elétrico, hidráulico, tintas e outros materiais pertinentes para 
manutenção, ajustes e reforma de bens imóveis, especialmente para preparação do 
laboratório de informática do campus. 

2019 

9 Material de copa e cozinha, de 100,00 Aquisição de material de consumo básico para desenvolvimento das atividades do 2019 
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Limpeza e outros básicos para 
laboratório. 

laboratório do curso de Engenharia de Alimentos: detergente, água sanitária, papel 
alumínio, filme PVC, papel Kraft, fósforo e afins. 

10 Materiais e serviços gráficos e de 
divulgação 

1.100,00 Aquisição de material gráfico ou contratação de serviços gráficos para divulgação de 
eventos e outras demandas do campus. Cartões de visita, certificados, banners, 
panfletos, etc. 

2019 

11 Serviços Terceirizados 15.207,99 Manutenção, conservação e reparos do campus. 2019 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Hospedagem e alimentação 200,00 Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados 
decorrentes da realização de eventos, reuniões de trabalho, etc. 

2019 

2 Fornecimento de Alimentação 900,00 Coffee Break para atender demandas do DENGEA, especialmente a Semana 
Acadêmica de Engenharia de Alimentos. 

2019 

3 Materiais e serviços gráficos e de 
divulgação 

1.000,00 Aquisição de material gráfico ou contratação de serviços gráficos para divulgação de 
eventos do Campus e outras demandas. Cartões de visita, certificados, banners, 
panfletos, etc. 

2019 

4 Material de Consumo 1.000,00 Para atender demandas do Curso de Pedagogia do DECED em seminários, ações 
educativas nas escolas, palestras na comunidade etc. 

2019 

5 Material de Expediente 100,00 Atender demandas do Campus em Extensão e para confecção de material para 
minicursos e oficinas pelo DECED. Aquisição de pendrive, CDs, pastas, canetas, 
papeis, materiais escolares diversos, tecidos, e outros materiais concernentes aos 
temas desenvolvidas nas atividades. 

2019 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

VALOR TOTAL R$ 33.344,51 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Diárias para atividades administrativas, inclusive para servidores de outros campus que venham prestar 
serviço em Ariquemes 

58 2019 13.100,00 

2 Diárias para participação em congressos, seminários, eventos acadêmicos, etc. 51 2019 10.816,00 

VALOR TOTAL 23.916,00 

 PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Passagens para atividades administrativas 14 2019 1.540,00 

2 Passagens para participação em congressos, seminários, eventos acadêmicos. 18 2019 7.888,51 

VALOR TOTAL 9.428,51 
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FORMULÁRIO 4– DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 41.680,64 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Livros e outros Materiais 
Bibliográficos 

10.000,00 Aquisição de livros e outros materiais bibliográficos para atender as demandas de cursos 
do Campus de Ariquemes. 

2019 

2 Mobiliário em Geral 10.290,16 Aquisição de mobiliário para equipar novo laboratório de informática do Campus, 
brinquedoteca do Departamento de Educação - DECED e outras demandas do Campus: 
Armários, mesas, cadeiras, estantes, sofás, bancadas, gaveteiros, e afins. 

2019 

3 Equipamentos de 
Processamento de Dados (TI) 

11.826,20 Aquisição de equipamentos de TI para atender demandas do Campus, inclusive do 
laboratório de informática e da brinquedoteca do DECED: computadores, notebooks, 
nobreaks, estabilizadores, lousa interativa, Datashow, leitores de códigos de barras e 
afins.  

2019 

4 Aparelhos e Equipamentos 
Laboratoriais 

5.000,24 Aquisição de equipamentos de laboratoriais para atender demanda do Departamento de 
Engenharia de Alimentos - DENGEA e equipar os laboratórios do curso 

2019 

5 Aparelhos Domésticos e 
Equipamentos para Áudio e 
Vídeo. 

4.564,04 Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo para atender demandas 
do Campus: Geladeiras, frigobar, caixa de som e afins 

2019 
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
CAMPUS DE VILHENA 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: CAMPUS DE VILHENA                                         

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

Fortalecer a imagem do 
Campus por meio da 
divulgação de ações 
implementadas bem como 
divulgar os cursos da UNIR / 
Vilhena nas escolas de 
Educação Básica. 

Reorganização do Campus, a 
partir das propostas geradas 
na organização do novo PDI. 

Fortalecer a imagem institucional por 
meio da divulgação de ações 
implementadas. 

Apresentar no novo PDI as propostas geradas nas 
reuniões temáticas sobre o Campus. 

 Garantir a disponibilização 
de modo acessível e 
transparente de todas as 
informações do Campus, de 
modo permanente. 

Fortalecer a imagem institucional por 
meio da divulgação de ações 
implementadas. 

Assegurar a apreciação e discussão do orçamento 
e planos de ação das unidades nas instâncias 
deliberativas, dentro dos prazos legais e 
regimentais. 

  Estabelecer, implantar e monitorar 
ações efetivas do desenvolvimento 
dos PPC. 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

Implementar meios de 
comunicação e informação que 
garantam os princípios 
democráticos e de 

- Programar metodologia de 
divulgação das informações 
por meio das tecnologias 
apropriadas e eficazes. 

Objetivo 7.1 - Criar políticas de 
comunicação pautadas no princípio 
da transparência, democratização da 
informação, divulgação do 

· Incorporar e difundir Tecnologias de 
Informação e Comunicação apropriadas para 
democratização da informação. Fortalecendo o 
trabalho no site a nos projetos Rádio e TV UNIR 
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transparência para valorização 
institucional 

conhecimento e valorização 
institucional. 

Melhorar a qualidade no 
ensino de graduação 

-criar um grupo de 
acolhimento e assistência 
docente aos professores 
ingressantes; 

Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade 
no ensino de graduação e pós-
graduação. 

· Finalizar a atualização dos Projetos Pedagógicos 
de Curso (PPC) da graduação até 2019; · 
Identificar e reduzir a evasão e a repetência nos 
cursos de graduação em 30%, até 2019; · 
Fomentar a formação continuada do corpo 
docente e técnico-administrativo, objetivando a 
melhoria do ensino de graduação até 2019; 

Objetivo 7.7 - Consolidar os cursos 
já existentes. 

Manter o quadro de professores e pessoal técnico-
administrativo, até 2019; 

Objetivo 7.8 - Fortalecer e consolidar 
a estrutura administrativa dos Campi 
proporcionando condições para 
terem autonomia acadêmica. 

Descentralizar a estrutura administrativa, 
orçamentária e financeira, até 2018; · 
Descentralizar a estrutura acadêmica dos Campi, 
até 2019. 

Implantar curso de doutorado 
e mestrado (DINTER) no 
campus 

Estabelecer parcerias entre 
UNIR e universidade 
mantenedora para oferta de 
DINTER; 

Objetivo 7.10 - Consolidar e 
expandir programas de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) acadêmico e profissional, 
até 2019. 

· Ampliar a oferta de doutorados para os Campi. 

 Objetivo 7.13 - Fortalecer e ampliar 
a política de extensão. 

· Garantir recursos humanos e infraestrutura 
física para o desenvolvimento das ações de 
extensão; · Criar canais permanentes de difusão e 
avaliação das ações de extensão. 

-Garantir a realização de 
eventos de extensão que 
integre a comunidade 
externa à interna; 

Objetivo 7.21 - Propiciar a execução 
de projetos de extensão como 
fundamento do desenvolvimento 
curricular e de contribuição para o 
desenvolvimento regional e melhoria 
das condições sociais. 

· Estimular o envolvimento de professores, alunos 
e técnicos em atividades de extensão; 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Consolidar os cursos de 
graduação 

Reformular os PPC dos 
cursos do campus até 2019; 

Objetivo 8.1- Consolidar e criar 
cursos de graduação. 

Atualizar os PPC, até 2019, segundo as diretrizes 
das áreas e da legislação vigente; 
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 · Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais 
ambientes didáticos pedagógicos, até 2019; 

Buscar parcerias para 
promover qualificação de 
todo o quadro de servidores, 
até 2019; 

· Capacitar o quadro de servidores existentes, até 
2019; 

 · Contratar docentes e técnicos, até suprir as 
especificidades e demandas de cada curso, 
anualmente, até 2018; 

 · Promover a qualificação de todo o quadro de 
servidores, até 2019. 

 · Promover a substituição do curso de Jornalismo 
para o Campus até 2019. 

Criar cursos de pós-graduação 
lato sensu 

Implementar os cursos de 
pós-graduação lato sensu até 
o final de 2019; 

Objetivo 8.3 - Criar Cursos de Pós-
Graduação institucionais Lato Sensu. 

Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em cada Campus, conforme demanda 
local, até 2019. 

Planejar a criação de um espaço 
próprio destinado a arte e 
cultura; 

Solicitar recursos para 
criação de espaço próprio 
para cultura e arte; 

Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar 
Ações acadêmicas administrativas 
para a pesquisa, arte e cultura. 

Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e 
Centros de Pesquisa existentes, até 2019; 
· Implantar uma Política de Arte e Cultura da 
UNIR, até 2019; 

Incentivar a política de fomento 
às atividades de extensão 

Destinar recursos para a 
consolidação das atividades 
de extensão; 

Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de 
Extensão na UNIR. 

Adequar a Política de Extensão da UNIR às 
demandas da comunidade, até 2019; 
· Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a 
atividade de extensão como componente 
curricular para fins de integralização de créditos, 
até 2019; 

Melhorar e ampliar as ações de 
comunicação interna do campus 

Criar e consolidar 
mecanismo de divulgação da 
comunicação interna, 
garantindo o alcance de 
todos os servidores, com 
ruído mínimo; 

Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar 
Ações de Comunicação com a 
Comunidade Interna 

· Promover a tramitação eletrônica de 
documentos administrativos, até 2019; 
· Padronizar a expedição e tramitação de 
documentos, até 2019; 

Implementar a semana de 
acolhida aos ingressantes; 

Garantir a participação dos 
discentes na composição dos 
órgãos da universidade que 

Objetivo 8.9 - Consolidar e ampliar 
Programas de atendimento aos 
estudantes 

· Consolidar e ampliar o Programa de Assistência 
Estudantil; 

 · Implantar uma política de acolhimento aos 
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lhes permitam tal 
participação 

ingressantes; 

Fortalecer a inserção de 
discentes nos órgãos colegiados 
do campus 

 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Estabelecer parcerias com 
universidades para implantação 
de novos DINTER. 

Promover programas de 
DINTER 

Objetivo 9.2 - Estabelecer políticas 
de capacitação docente e formação 
continuada. 

Meta: · Ampliar programas de DINTER para 
capacitação docente. 

Fortalecer a política de 
capacitação do quadro de 
servidores do campus 

Realizar capacitação 
profissional; 

Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação 
e qualificação dos servidores 
técnicos administrativos 

· Realizar o dimensionamento do quadro de 
pessoal técnico-administrativo, organizando 
informações que antecipam a elaboração do plano 
de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos, até julho de 2015 
(Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º); 

  Objetivo 9.4 - Promover a 
valorização dos servidores técnicos 
administrativos. 

· Assegurar a ocupação dos cargos de direção e 
funções gratificadas da área administrativa por 
servidores técnico-administrativos do quadro 
permanente, detentores de conhecimentos e 
habilidades necessárias para o desenvolvimento 
das atividades inerentes ao cargo; 
· Ampliar a participação dos representantes dos 
servidores técnico administrativos nos conselhos 
superiores; 

Criar mecanismos de política de 
avaliação de desempenho e 
institucional; 

Fortalecer a comissão de 
avaliação de desempenho; 

Objetivo 9.6 - Estabelecer 
mecanismos de avaliação de 
desempenho institucional, visando 
aferir os resultados alcançados. 

· Criar indicadores para que permitam avaliar o 
desempenho institucional periodicamente; 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Planejar, arquitetar e buscar 
recursos para construção de um 
espaço destinado à arte e cultura. 

Construir espaço destinado à 
arte e cultura; 

Objetivo 10.21 - Construir Espaço 
Cultural/Artístico. 

1. Construir o espaço cultural e artístico em todos 
os Campi. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 
 

VALOR TOTAL: R$ 183.583,72  

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de Expediente e 
Consumo 

41.389,33 Aquisição de Material de expediente, tais como: alfinete de aço, almofada para carimbos, 
apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para 
rascunho, bobina para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa de processo, cartolina, 
classificador, clipe, cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estilete, extrator de 
grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, 
impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de 
ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas 
de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, tesoura, tintas, tonner, transparências 
e aquisição de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, água mineral, bebidas, café e afins. 

2019 

2 Licenças de Software 5.000,00 Desenvolver e fortalecer os grupos de pesquisa existentes no Campus através da aquisição 
de licenças de programas de processamento de dados (softwares). 

2019 

3 Material Gráfico 19.000,00 Aquisição e confecções de banners, folders, crachás, impressão de marcador de página, 
certificados, anais de evento, impressão de CDs e DVDs, encadernação de livros, jornais e 
revistas, impressão de jornais, boletins, encartes e materiais gráficos em geral. 

2019 

4 Coffee Break 41.291,87 Atender às demandas relativas à Coffee Break referentes à realização de eventos, cursos 
de Extensão, atividades de graduação e demais seminários. 

2019 

5 Hospedagem e 
alimentação 

21.000,00 Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados 
decorrentes da realização de eventos. 

2019 

6 Material Pedagógico 7.858,37 Aquisição de materiais pedagógicos para uso na brinquedoteca do Campus e demais 
departamentos acadêmicos. 

2019 

7 Professor Substituto 14.000,00 Recurso de Custeio disponibilizado especificamente para pagamento de editais para 
contratação de professor substituto. 

2019 

8 Reprografia 2.000,00 Atender às despesas com reprografia (fotocópia, heliografia, xerografia, microfilmagem) 
que se fizerem necessárias. 

2019 

9 Manutenção de 3.000,00 Atender às despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de 2019 
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equipamentos eletrônicos 
e cabos 

equipamentos eletrônicos e cabos. 

10 Assinatura de periódicos 2.500,00 Atender às despesas com assinatura de jornais, revistas, publicações de legislação 
atualizáveis, para atender aos cursos e a biblioteca do Campus. 

2019 

 Total 157.039,57   

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de Expediente e 
Consumo 

276,14 Aquisição de Material de expediente, tais como: alfinete de aço, almofada para carimbos, 
apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para 
rascunho, bobina para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa de processo, cartolina, 
classificador, clipe, cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estilete, extrator de 
grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, 
impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de 
ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas 
de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, tesoura, tintas, tonner, transparências 
e aquisição de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, água mineral, bebidas, café e afins. 

2019 

2 Hospedagem e 
alimentação 

3.600,00 Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados 
decorrentes da realização de eventos. 

2019 

3 Material Gráfico 500,00 Aquisição e confecções de banners, folders, crachás, impressão de marcador de página, 
certificados, anais de evento, impressão de CDs e DVDs, encadernação de livros, jornais e 
revistas, impressão de jornais, boletins, encartes e materiais gráficos em geral. 

2019 

 Total 4.376,14   

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de Expediente e 
Consumo 

2.452,27 Aquisição de Material de expediente, tais como: alfinete de aço, almofada para carimbos, 
apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para 
rascunho, bobina para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa de processo, cartolina, 
classificador, clipe, cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estilete, extrator de 
grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, 
impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de 
ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas 
de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, tesoura, tintas, tonner, transparências 

2019 
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e aquisição de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, água mineral, bebidas, café e afins. 

2 Material Gráfico 3.000,00 Aquisição e confecções de banners, folders, crachás, impressão de marcador de página, 
certificados, anais de evento, impressão de CDs e DVDs, encadernação de livros, jornais e 
revistas, impressão de jornais, boletins, encartes e materiais gráficos em geral. 

2019 

3 Coffee Break 2.358,37 Atender às demandas relativas à Coffee Break referentes à realização de eventos, cursos 
de Extensão, atividades de graduação e demais seminários. 

2019 

4 Hospedagem e 
alimentação 

14.357,37 Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados 
decorrentes da realização de eventos. 

2019 

 TOTAL 22.168,01   

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
VALOR TOTAL R$ 38.350,37 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Realizar pagamento de diárias provenientes da realização de cursos de capacitação para os servidores, 
transportes de materiais, acompanhamento de demandas, atendimento de convocações de reuniões, 
viabilizarem diárias para recebimento de servidores para prestar serviços ao Campus, tais como: 
eletricistas e técnicos de informática e demais demandas que necessitarem de diárias. 

90 2019 18.350,37 

2 Viabilizar passagens e diárias para os departamentos do Campus utilizar no âmbito administrativo e/ou 
disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. 
Prioridades a serem definidas pelo departamento. 

20 2019 8.000,00 

VALOR TOTAL 26.350,37 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Aquisição de passagens provenientes da realização de cursos de capacitação para os servidores, 
transportes de materiais, acompanhamento de demandas, atendimento de convocações de reuniões, 
viabilizarem passagens para recebimento de servidores para prestar serviços ao Campus, tais como: 
eletricistas e técnicos de informática e demais demandas que necessitarem de passagens. 

45 2019 9.000,00 

2 Viabilizar passagens para os departamentos acadêmicos dos Campus utilizar no âmbito administrativo 
e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. 
Prioridades a serem definidas pelo departamento. 

7 2019 3.000,00 

VALOR TOTAL 12.000,00 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 47.937,96 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Mobiliário 3.000,00 Aquisição de Mobiliário para atender às demandas do Campus. Tais como: Armários, mesas, 
cadeiras, estantes, sofás, bancadas, gaveteiros, apoio para os pés, arquivo de aço ou madeira, 
balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, cadeira, cama, carrinho fichário, carteira e banco 
escolar, quadro-negro, criado-mudo, cristaleira, escrivaninha, espelho emoldurado, estante de 
madeira ou aço, estofado, guarda-louça, guarda-roupa, mesa, penteadeira, poltrona, porta-
chapéus, prancheta para desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro para editais e 
avisos, relógio de mesa/parede/ponto, sofá, suporte para TV e vídeo, suporte para bandeira 
(mastro), vitrine e afins. 

2019 

2 Livros 17.881,37 Aquisição de Acervo para atender os cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Jornalismo, Letras e Pedagogia. 

2019 

3 Equipamentos de 
Informática 

4.000,00 Aquisição de computadores, notebooks, nobreaks, lousa interativa, antenas, leitores de 
códigos de barras para biblioteca, caneta óptica, computador, controladora de linhas, data 
show, fitas e discos magnéticos, impressora, kit multimídia, leitora, mesa digitalizadora, 
modem, monitor de TV fragmentadora de papel, entre outros equipamentos para atender os 
setores administrativos e acadêmicos do Campus. 

2019 

4 Eletroeletrônicos 1.293,79 Aquisição de Eletroeletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, 
chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, 
diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, 
fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, 
placas de baque lite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomadas de correntes 
e afins. 

2019 

5 Áudio e Vídeo 21.762,80 Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo. Tais como: amplificador de som, caixa acústica, 
data show, equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, 
máquina fotográfica, micro filmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, 
retroprojetor, sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, lousa interativa, 
televisor, tela para projeção, toca-discos, videocassete alto-falantes, antenas, artigos para 

2019 
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gravação em acetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo, lâmpadas especiais, 
material para radiografia, microfilmagem e cinematografia, molduras, papel para revelação de 
fotografias, pegadores, reveladores e afins. 

 TOTAL: 47.937,96   
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 

UNIDADE: CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI                                                                

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

1.1 - Auxiliar na reformulação 
estatutária, ter membros da comissão 
estatutária do Campus de Presidente 
Médici. 

1.1 - Fazer a inserção do Campus 
de Presidente Médici e dos seus 
cursos no estatuto da Universidade 
Federal de Rondônia, no ano de 
2019. 

6.1– Promover a reorganização 
institucional com base na 
reformulação estatutária. 

1- Produzir estudos técnicos sobre 
modelos de gestão administrativa e 
acadêmica para subsidiar a 
reformulação estatutária, até novembro 
de 2014. 

1.2 - Elaborar os PPCs dos cursos a 
ser implantados no Campus. 

1.2 - Ter o PPC do Curso de 
Engenharia de Agrícola ou 
Engenharia de Agrimensura, 
elaborado e aprovado em 2019. 

6.4 - Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento dos PPCs. 

3- Consolidar os Núcleos Docentes 
Estruturantes, até agosto 2014. 

1.3 - Criar no Campus o espaço para 
CPAv e implantar o sistema de 
avaliação dos cursos. Possuir 
comissão local da CPAv. 

1.3 - Destinar local especifico para 
CPAv e realizar a auto avaliação 
dos cursos em 2019. CPAv local 
nomeada em 2019. 

6.5- Consolidar a auto avaliação da 
UNIR. 

4- Descentralizar a CPAv, até março 
de 2015. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
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OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

2.1 –  Contratar professores e 
técnicos para atender a demanda dos 
Cursos de  Zootecnia e Licenciatura 
em Ciências Biológicas. Técnicos 
para o curso de Engenharia de Pesca. 

2.1 Realizar concurso público para 
contratar docentes e técnicos pra 
ampliar o quadro de servidores em 
2019 

7.6 Promover a ampliação do 
ensino superior público e gratuito, 
no interior da Amazônia, por meio 
do desmembramento da 
universidade. 

6 - Contratar docentes e técnico-
administrativos para atender a 
demanda. 
7 - Implantar novos cursos que 
atendam a demanda social. 

2.2 Contratar servidores técnicos para 
atender as demandas administrativas 
do Campus 

2.2 Realizar concurso público para 
contratar técnicos pra ampliar o 
quadro de servidores em 2019 

7.6 Promover a ampliação do 
ensino superior público e gratuito, 
no interior da Amazônia, por meio 
do desmembramento da 
universidade. 

6 - Contratar docentes e técnico-
administrativos para atender a 
demanda. 
7 - Implantar novos cursos que 
atendam a demanda social. 

2.3 Fazer o processo seletivo para o 
curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas 

2.3 Iniciar o curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas em 2020 

7.6 Promover a ampliação do 
ensino superior público e gratuito, 
no interior da Amazônia, por meio 
do desmembramento da 
universidade. 

6 - Contratar docentes e técnico-
administrativos para atender a 
demanda. 
7 - Implantar novos cursos que 
atendam a demanda social. 

2.4 Elaborar o PPC do Curso de 
Engenharia Agrícola 

2.4 Aprovar o PPC do curso de 
Engenharia Agrícola em todas as 
instâncias da UNIR em 2019.                                                        
2.5 Receber a autorização do MEC 
em 2020. 

7.6 Promover a ampliação do 
ensino superior público e gratuito, 
no interior da Amazônia, por meio 
do desmembramento da 
universidade. 

6 - Contratar docentes e técnico-
administrativos para atender a 
demanda. 
7 - Implantar novos cursos que 
atendam a demanda social. 

2.5 Reduzir a evasão dos cursos. Aumentar a divulgação dos cursos, 
principalmente nas redes públicas 
de ensino. Contratar os professores 
e técnicos referentes Pactuação 
UNIR-MEC. Reformar os setores 
zootécnicos. Reformar os telhados 

7.5 Melhorar a qualidade do ensino 
de graduação e pós-graduação. 

4 - Identificar e reduzir a evasão dos 
cursos de graduação em 30%, até 
2019. 
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do bloco de sala de aulas. 

2.6 Atualizar e aumentar o acervo 
bibliográfico 

Fazer a aquisição dos livros para os 
cursos de Engenharia de Pesca, 
Zootecnia e Licenciatura em 
Ciências Biológicas em 2019. 

7.5 Melhorar a qualidade do ensino 
de graduação e pós-graduação. 

5 - Atualizar e ampliar o acervo das 
bibliotecas, com adequação, baseado 
nas referências bibliográficas indicadas 
nos planos de cursos que são partes 
integrantes dos PPC. 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

3.1 Planejar  e executar mais eventos 
de extensão para os Cursos de 
Engenharia de Pesca e Zootecnia. 

3.1 Realizar o 3º Workshop de 
Zootecnia no 1º semestre de 2019 e, 
2ª Semana Acadêmica de 
Engenharia de Pesca 
(Comemoração dos 10 anos do 
Curso de Engenharia de Pesca no 2º 
semestre de 2019), nas respectivas 
semanas acadêmicas.  

8.5 Consolidar as ações de 
Extensão na UNIR. 

5- Implantar nos Projetos Políticos 
Pedagógicos a atividade de extensão 
como componente curricular para fins 
de integralização de créditos, até 2019. 

3.3 Consolidar os trabalhos de 
iniciação científica aumentando 
propostas encaminhadas para a 
Propesq no ciclo 2019/2020.  

3.3 Aumentar o número de 
bolsistas/voluntários PIBIC, nos 
cursos de Engenharia de Pesca e 
Zootecnia no Ciclo 2019/2020.  

8.4 Consolidar e implantar Ações 
acadêmicas administrativas para a 
pesquisa, arte e cultura. 

4- Dobrar o número de bolsas de 
iniciação científica, até 2019. 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 
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4.1 Divulgar as ações e trabalhos 
desenvolvidos no Campus de 
Presidente Médici. 

4.1.1Apoiar a realização da II 
Semana Acadêmica de Engenharia 
de Pesca (Comemoração dos 10 
anos do Curso de Engenharia de 
Pesca) a ser realizado em 
2019.4.1.2 Apoiar a realização do 
III Workshop Rondoniense de 
Zootecnia a ser realizado em 2019 
ou Dia de Campo sobre 
Forrageiras. 4.1.3 Participar de 
Congressos, Simpósios, Seminários 
e Feiras e outros. 

9.1 Promover a cultura de 
participação e divulgação das ações 
docentes. 

 

 

1. Definir um plano de incentivo à 
participação em eventos, baseados em 
critérios definidos pelos Campi e 
núcleos, até o primeiro semestre de 
2015. 

4.2 Incentivar o ingresso de 
professores do quadro em programas 
de Pós-Graduação Doutorado e Pós-
Doutorado. 

4.2 Possibilitar a saída de mais 
docentes para cursar o doutorado ou 
pós-doutorado em 2019. 

9.2 Estabelecer políticas de 
capacitação docente e formação 
continuada. 

2. Criar e ampliar programas de Minter 
e Dinter para capacitação docente, até 
2018. 

4.3 Inserir o Campus de Presidente 
Médici no Estatuto e Regimento 
Geral da UNIR. 

4.3 Participar da Estatuinte com 
membros do Campus e passar a 
existir no Estatuto e Regimento 
Geral da UNIR em 2019. 

9.7 Redimensionar os instrumentos 
de regulação normativa da gestão. 

4. Atualizar e aprovar o Estatuto da 
UNIR, até Dezembro/2015. 
5. Atualizar e aprovar o Regimento 
Geral da UNIR, até Dezembro/2015. 
6. Atualizar os regimentos internos das 
unidades, consolidando-os num 
regimento interno geral. 

 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 
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5.1 Inaugurar o Bloco Administrativo 
e Biblioteca setorial. 

5.1 Inaugurar a Biblioteca e Bloco 
Administrativo que possui um 
auditório para cerca de 80 pessoas, 
no primeiro semestre de 2019. 

10.1 Construir centrais 
administrativas nos Campi, 
modernas, funcionais e 
Sustentáveis. 
10.3 Dotar cada Campus com 
estrutura para evento de colação de 
grau e outras atividades 
acadêmicas, artísticas e culturais. 

1.Construir 20% das necessidades dos 
Campi, anualmente, até 2018. 
3. Construir auditórios com capacidade 
mínima de 300 pessoas sentadas, 
modernos, funcionais e sustentáveis, 
até 2018. 

5.2 Inaugurar a Biblioteca no 
Campus de Presidente Médici. 

5.2 Inaugurar a Biblioteca no 
primeiro semestre de 2019. 

10.9 Construir e/ou reformar 
bibliotecas nos Campi. 

4. Realizar a construção de (2) duas 
bibliotecas nos Campi de Guajará-
Mirim e Presidente Médici; e reformar 
as demais, conforme as necessidades 
dos Campi, até 2016. 

5.3 Concluir e Inaugurara o Bloco de 
laboratórios, para atender os cursos 
de Engenharia de Pesca, Zootecnia e 
Licenciatura em Ciências Biológicas. 

5.3 Concluir a construção do Bloco 
de Laboratórios no primeiro 
semestre de 2019. Reformar o 
curral para manejo de bovinos. 
Melhorar as instalações dos setores 
de Agrostologia, Ovinocultura, 
Bovinocultura de Corte, 
Bovinocultura Leiteira e Centro de 
Estudo em Sanidade Animal, 
Laboratório de Estudos em Peixes 
Ornamentais e Carcinocultura. 

10.18 Atender às demandas de 
construção dos laboratórios 
didáticos em consonância com o 
PPC de cada curso. 

5. Construir os laboratórios didáticos, 
atendendo em 33% por ano, de 2016 a 
2018. 

5.4 Construir Bloco de Laboratórios 
na Base de Piscicultura (640 metros 
quadrados) 

5.4 Elaborações do Projeto, 
licitação e iniciar a construção de 
01 (um) bloco de laboratórios na 
Base de Piscicultura em 2019. Uso 
de recursos de emenda parlamentar 

10.18 Atender às demandas de 
construção dos laboratórios 
didáticos em consonância com o 
PPC de cada curso. 

5. Construir os laboratórios didáticos, 
atendendo em 33% por ano, de 2016 a 
2018. 
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para licitar o laboratório. 

5.5 Reformar o antigo Alojamento 
Masculino e Instalações Zootécnicas. 

5.5 Elaborações dos Projetos, 
conseguir recursos, realizar 
licitações e iniciar a construção em 
2019. 

10.18 Atender às demandas de 
construção dos laboratórios 
didáticos em consonância com o 
PPC de cada curso. 

5. Construir os laboratórios didáticos, 
atendendo em 33% por ano, de 2016 a 
2018. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
VALOR TOTAL: R$ 34.608,71 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

2.1.1 Manutenção das instalações do 
Campus 

10.000,00 Aquisição de material de consumo elétrico e hidráulico 
para manutenção das instalações físicas do Campus 

2019 1º e 2º Semestre 

2.1.2 Manutenção de rebanho bovino, 
aves, ovino e peixes.  

16.608,71 Aquisição materiais de consumo para rebanhos bovinos, 
aves, ovinos e peixes (rações, sal mineral para animais, 
medicamentos, vacinas, hormônios dentre outros). 

2019 1º e 2º Semestre 

2.1.3 Manutenção de laboratórios 5.000,00 Aquisição de material de consumo (reagentes, vidrarias 
dentre outros). 

2019 1º e 2º Semestre 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

2.3.1 Apoio a evento de extensão I R$1.500,00 III Workshop Rondoniense de Zootecnia 2019-1 

2.3.2 Apoio a evento de extensão II R$1.500,00 II Semana Acadêmica de Engenharia de Pesca 2019-2 

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
VALOR TOTAL R$ 25.190,48 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

3.1.1 Diárias para o Campus 56 2019- 1º e 2º 
Semestre 

10.000,00 

3.1.2 Diárias DAEPA 28 2019- 1º e 2º 
Semestre 

5.000,00 

3.1.3 Diárias DZO 28 2019- 1º e 2º 
Semestre 

5.000,00 

VALOR TOTAL   

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

3.2.1 Passagens Terrestres   2019- 1º e 2º 
Semestre 

1.190,48 

3.2.2 Passagens Aéreas   2019- 1º e 2º 
Semestre 

4.000,00 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 

 
VALOR TOTAL: R$ 31.488,10 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

4.1 Aquisição de livros 7.000,00 Aquisição de Livros para os Departamentos de 
Engenharia de Pesca e Zootecnia 

2019 1º e 2º Semestre 

4.2 Aquisição de Equipamentos 
Agrícolas 

10.244,05 Compra de equipamentos necessários para os setores 
zootécnicos dos cursos de Engenharia de Pesca e 
Zootecnia 

2019 1º e 2º Semestre 

4.3 Aquisição de Equipamentos 
laboratoriais 

10.244,05 Aquisição de equipamentos laboratoriais necessários 
para os laboratórios cursos de Engenharia de Pesca e 
Zootecnia 

2019 1º e 2º Semestre 

4.4 Aquisição de bens 
administrativos 

4.000,00 Aquisição de bens móveis para os setores 
administrativos do Campus 

2019 1º e 2º Semestre 
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FORMULÁRIO 5 – DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS FONTES 

 
VALOR TOTAL: R$ 1.000.000,00* 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL (Construção de infraestrutura)  

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

4.5 Construção de Bloco de 
Laboratórios de Aquicultura na 
Base de Piscicultura 

1.000.000,00 Elaboração de Projeto e licitação da construção Bloco 
de Laboratórios para Engenharia de Pesca e Zootecnia 

2019 1º e 2º Semestre 

* Recurso de Emenda Parlamentar Senador Acir Gurgacz. 
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
CAMPUS DE PORTO VELHO 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: CAMPUS DE PORTO VELHO 

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 
1 PDI 

META DO OBJETIVO 
PDI 

Garantir a manutenção (elétrica, 
hidráulica, alvenaria, marcenaria, 
etc.) nas instalações prediais dos 
imóveis do campus de Porto 
Velho. 

Ampliar o número de atendimento de ordens de serviços 
relacionadas à manutenção predial, com aquisição dos 
materiais necessários para utilizar na realização do serviço, 
visando apoiar a reforma, ampliação e manutenção predial para 
atender às crescentes  
demandas por espaços para fins acadêmicos e administrativos 
com adequação para as  
pessoas com deficiência. (pinturas; adequações rede elétrica, 
climatização, acessibilidade). 

6.3 - Fortalecer a 
imagem institucional por 
meio da divulgação de 
ações  
implementadas. 

Assegurar a apreciação e 
discussão do orçamento e 
planos de ação das  
unidades nas instâncias 
deliberativas, dentro dos 
prazos legais e 
regimentais.  

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 
2 PDI 

META DO OBJETIVO 
PDI 

Melhorar o espaço físico para as 
condições de trabalho acadêmico e 
administrativo. 

Melhoras as condições das instalações prediais dos imóveis do 
campus de Porto Velho, a fim de propor um ambiente mais 
confortável e agradável aos usuários da instituição. 

7.8 - Fortalecer e 
consolidar a estrutura 
administrativa dos 
Campi  
proporcionando 
condições para terem 
autonomia acadêmica.  

Descentralizar a estrutura 
administrativa, 
orçamentária e 
financeira, até 2018;  Ampliar a manutenção e melhorar os espaços físicos utilizados 

pelos usuários, promovendo a interação com os acadêmicos e 
servidores em busca de solucionar os problemas relacionados à 
manutenção da instituição, tornando o ambiente propício para 
o desenvolvimento de suas atividades. 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 
PDI 

META DO OBJETIVO 
PDI 

Adequar a infraestrutura de apoio para 
melhorar as condições de trabalho 
acadêmico. 

Aumentar o número de atendimento das requisições 
realizadas pelos acadêmicos, voltadas para 
manutenção predial. 

Objetivo 4 - Consolidar e 
implantar ações 
acadêmicas 
administrativas para a 
pesquisa, arte e  
cultura. 

4. Implantar uma Política 
de Arte e Cultura da UNIR  

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 
PDI 

META DO OBJETIVO 
PDI 

Reformar e modernizar a estrutura física 
vigente para proporcionar condições 
físicas e ambientais para a execução da 
política de educação pesquisa e 
extensão. 

Ampliar e melhorar os espaços físicos utilizados 
pelos usuários, promovendo a interação com os 
acadêmicos em busca de solucionar os problemas 
relacionados a manutenção da instituição, tornando o 
ambiente propício para o desenvolvimento de suas 
atividades. 

9.12 - Descentralizar o 
orçamento por Campus. 

Efetivar o planejamento 
orçamentário participativo, 
até dezembro de 2014;  

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 
PDI 

META DO OBJETIVO 
PDI 

Melhorar o espaço físico do campus 
propiciando tratamento paisagístico, 
bem estar e segurança. 

Ampliar o investimento em segurança, conserto da 
cerca do campus, bem como contratar adquirir 
sistema de segurança eletrônica com Câmeras de 
Vigilância nas áreas externas e internas, tanto do 
campus de Porto Velho como da unidade da Unir 
Centro. 

10.4 - Construção e/ou 
reforma de espaços de 
convivência para os 
professores.  

Construir/Reformar 
espaços físicos para  
atendimento aos alunos, até 
2018. 

Dotar de infraestrutura básica de apoio 
logístico e de tratamento paisagístico, a 
área do campus, externa aos blocos, com 
foco no bem-estar dos usuários e na 
segurança pessoal e patrimonial. 

10.8 - Construir e 
reformar banheiros dos 
Campi. 
10.19 - Estabelecer 
diretrizes de manutenção 
dos laboratórios didáticos.  

2. Construir e reformar os 
banheiros, conforme 
levantamentos até 2016. 
3.Contratar serviço de 
manutenção, até 2018 
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FORMULÁRIO 2– DESPESAS DE CUSTEIO 
 

VALOR TOTAL: R$ 120.000,00 

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA DIRETORIA DO CÂMPUS DE PORTO 
VELHO 

ITEM AÇÕES PREVISTAS VALOR R$ PERÍODO 

1 Reparos das três cisternas, Castelos d’água (troca das escadas corroídas pela ferrugem, 
verificação e retirada de possíveis vazamentos ou infiltrações, impermeabilização, reforma do 
sistema hidráulico); 

10.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

2 Reparos no muro e alambrado da parte da frente do campus José Ribeiro Filho; 5.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

3 Recuperação e manutenção predial; 50.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

4 Aquisição de EPI 4.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

5 Aquisição de sistema para acionamento automático de lâmpadas e equipamentos 7.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

6 Aquisição de massa asfáltica para manutenção da pavimentação do Campus. 6.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

7 Aquisição de material para manutenção na central telefônica 10.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

8 Readequação da instalação elétrica no prédio da engenharia civil 5.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

9 Aquisição de grades para portas e janelas 7.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

10 Aquisição de recarga para extintores 5.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

11 Serviços de podar, cortar e extração de tocos de árvores, com limpeza e retirada de resíduos. 6.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

12 Contratação de serviço de lavagem a seco, higienização, impermeabilização, reforma e 
recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas e sofás. 

5.000,00 01/01/19 a 
31/12/19 

TOTAL 120.000,00 

 
 

Plano de Ação - 2019 (0110380)         SEI 99955412.000001/2019-08 / pg. 219



154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO 3– DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

VALOR TOTAL R$ 20.000,00 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Participação em capacitação, treinamento, 
instrução. 

40 01/01/19 a 
31/12/19 

R$ 8.000,00 

2 Realização de atividades de apoio 
administrativo 

10 01/01/19 a 
31/12/19 

R$ 1.000,00 

VALOR TOTAL R$ 9.000,00 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Participação em capacitação, treinamento, 
instrução. 

10 01/01/19 a 
31/12/19 

R$ 10.000,00 

2 Realização de atividades de apoio 
administrativo 

10 01/01/19 a 
31/12/19 

R$ 1.000,00 

VALOR TOTAL R$ 11.000,00 

TOTAL GERAL R$ 20.000,00 
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PLANO DE AÇÃO 2019 
 

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 
 

FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 
 
UNIDADE: CAMPUS DE ROLIM DE MOURA                                                                                    

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 
1 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

AGRONOMIA – Aumentar, em 
5% ao ano, a taxa de sucesso no 
curso e índices de conclusão. 

Reduzir no mínimo, 10% da retenção de 
discentes, até o final de 2019. 

6.4 - Estabelecer, 
implantar e monitorar 
ações efetivas do 
desenvolvimento dos 
PPC. 

- Articular os diversos programas de 
formação nos quais a UNIR atua suas 
propostas pedagógicas e científicas dos 
cursos; 
- Efetivar a articulação entre graduação e 
pós-graduação. 

EDUC. CAMPO – Divulgar o 
curso de Licenciatura em 
Educação do Campo. 

- Visitar pelo menos 10 (dez) localidades rurais 
no Estado de Rondônia para divulgar o curso e 
forma de ingresso; 
- Utilizar as mídias sociais para divulgar as ações 
do curso; 
- Confeccionar material gráfico para divulgação 
do curso. 

6.3 - Fortalecer a 
imagem institucional por 
meio da divulgação de 
ações implementadas. 

Garantir a disponibilização de modo 
acessível de todas as informações 
institucionais no site da UNIR e do SIC, 
de maneira permanente. 

FLORESTAL – Antecipação do 
planejamento e elaboração do 
plano de ação, plano diretor e 
orçamento, além de outras 
atividades fundamentais ao bom 
desempenho do curso de 
engenharia florestal. 

Divulgar e solicitar periodicamente 
(trimestralmente) prazos e procedimentos, bem 
como orientações tanto na elaboração quanto na 
execução. 

6.3 Fortalecer a imagem 
institucional por meio da 
divulgação de ações 
implementadas. 

Assegurar a apreciação e discussão do 
orçamento e planos de ação das 
unidades nas instâncias deliberativas, 
dentro dos prazos legais e regimentais. 

PEDAGOGIA – Divulgar e 
estimular os acadêmicos a 

Conscientizar os acadêmicos da importância de 
realizar a avaliação de modo a obter 70% de 

6.5 - Consolidar a auto 
avaliação da UNIR. 

Sensibilizar 70% da comunidade 
acadêmica sobre a importância da 

Plano de Ação - 2019 (0110380)         SEI 99955412.000001/2019-08 / pg. 221



156 
 

preencherem a avaliação 
institucional. 

participação da comunidade acadêmica. avaliação. 

    

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 
2 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

PGCA – Restruturação do 
regimento da PGCA na busca do 
conceito 4 da avaliação da Capes. 

- Oferecer as disciplinas obrigatórias em regime 
especial e as optativas em regime regular; 
- Extinção de disciplinas com conteúdos 
semelhantes e P vincula a área de concentração 
do programa; 
- Criação de 2 disciplinas em conjunto com 
outros programas; 
- Aquisição de acervo bibliográfico. 

7.5 - Melhorar a 
qualidade no ensino de 
graduação e pós-
graduação. 

- Atualizar em 100% os Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC) da 
graduação e pós-graduação, até 2015; 
- Atualizar e ampliar o acervo das 
bibliotecas, com adequação, baseado nas 
referências bibliográficas indicadas nos 
planos de cursos que são partes 
integrantes dos PPC. 

AGRONOMIA – Aumentar o 
quadro de docentes e técnicos 
administrativos do curso. 

- Requerer códigos de vagas emprestados para 
curso de medicina veterinária; 
- Solicitar mais 3 códigos de vaga para professor 
do magistério superior para atender demanda 
especificas do curso; 
- Solicitar mais três códigos de vagas para 
técnicos administrativos para os setores de 
laboratório e administrativo. 

7.7 - Consolidar os 
cursos já existentes. 

Expandir o quadro de professores e 
pessoal técnico-administrativo, até 
meados de 2019. 

EDUC. CAMPO – Criar o 
Mestrado Profissional em 
Educação do Campo. 

Elaboração e aprovação da proposta de Mestrado 
Profissional em Educação do Campo até maio de 
2019. 

7.4 - Criar cursos de 
graduação e pós-
graduação. 

Expandir em 30% o quadro de professores 
para atender a graduação e a pós-
graduação, até 2018. 

FLORESTAL – Consolidar a 
grade curricular do curso 
conforme o perfil profissional 
atual do Engenheiro Florestal no 
Mercado de Trabalho no contexto 
sócio econômico da Região e à 
legislação vigente. 

Realizar 3 reuniões por semestre letivo com 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) e docentes 
do curso de Engenharia Florestal. 

7.5 Melhorar a qualidade 
no ensino de graduação e 
pós-graduação. 

Atualizar em 100% os Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC) da 
graduação e pós-graduação, até 2015. 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 
3 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

PEDAGOGIA – Estruturar os 
laboratórios do departamento. 

- Institucionalizar o Laboratório “Amigos da 
Gente em rodas de História”; 
- Adquirir móveis e equipamentos. 

8.1 - Consolidar e criar 
cursos de graduação. 

Dotar e estruturar todos os laboratórios e 
demais ambientes didáticos pedagógicos. 

PGCA – Elevar o conceito, do 
PGCA de 3 para 4. 

- Elevar a produção cientifica do corpo docente 
em 60%; 
- Aumentar em 30% o número de artigos em 
língua inglesa ou espanhol; 
- Aumentar em 70% o número de docentes 
pertencentes ao quadro da UNIR; 
- Aumentar em 50% a interdisciplinaridade dos 
docentes do programa; 
- Descredenciar docentes improdutivos. 

8.2 – Consolidar e criar 
cursos de Pós-Graduação 
institucionais Stricto 
Sensu. 

Elevar o conceito de todos os cursos de 
Pós-Graduação existentes, com nota 3, até 
2018. 

AGRONOMIA – Consolidar o 
curso de mestrado interdisciplinar 
em agros ecossistemas 
Amazônicos. 

Iniciar as atividades do mestrado em Agro 
ecossistema Amazônico. 

8.2 – Consolidar e criar 
cursos de Pós-Graduação 
institucionais Stricto 
Sensu. 

- Criar e implantar um curso de Mestrado 
por área naquelas que ainda não estejam 
implantadas, até 2018; 
- Dotar e estruturar todos os laboratórios e 
demais ambientes de pesquisa, até 2018; 
- Contratar docentes e técnicos até suprir 
as especificidades e demandas de cada 
curso. 

EDUC. CAMPO – Adequar a 
prática docente às ações de 
extensão propostas pelo PPC 
vigente. 

Cumprir as 50 horas de extensão estabelecidas 
no PPC vigente. 

8.5 - Consolidar as ações 
de Extensão na UNIR. 

Implantar nos Projetos Políticos 
Pedagógicos a atividade de extensão 
como componente curricular para fins de 
integralização de créditos, até 2018. 

FLORESTAL – Criar laboratórios 
e grupos de pesquisa para 
fomentar a difusão de tecnologia e 
de serviços à comunidade externa 
e acadêmica. 

Institucionalizar regimentos internos dos 
laboratórios com fins de pesquisa e 
experimentação e promover a produção 
acadêmica em no mínimo 1 evento 
técnico/científico. 

8.4 – Consolidar e 
implantar Ações    
acadêmicas 
administrativas para a 
pesquisa, arte e cultura. 

Implementar política de fomento à 
pesquisa e inovação tecnológica. 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 
4 PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

PEDAGOGIA – Promover 
divulgação de pesquisas 
científicas dos docentes. 

- Incentivar a participação dos professores e 
acadêmicos em eventos científicos nacionais e 
internacionais; 
- Elaborar projeto de extensão com a finalidade 
de promover a divulgação das pesquisas. 

9.1 - Promover a cultura 
de participação e 
divulgação das ações 
docentes. 

Ampliar verbas orçamentárias que 
propiciem a participação dos docentes e 
divulgação de pesquisas. 

PGCA – Credenciamento e 
descredenciamento de docentes 
pelo indprod e inserção social. 

- Reenquadrar 4 docentes pior qualificados no 
indprod e inserção social como Colaborador; 
- Docentes que forem reenquadrados à 
Colaborador terão dois anos para se reajustar, 
podendo ascender a Permanente novamente ou 
descredenciados; 
- Docentes que não atenderem no mínimo dois 
quesitos de Inserção Social serão penalizados na 
pontuação do indprod. 

9.6 - Estabelecer 
mecanismos de 
avaliação de 
desempenho 
institucional, visando 
aferir os resultados 
alcançados. 

Criar indicadores para que permitam 
avaliar o desempenho institucional 
periodicamente. 

EDUC. CAMPO – Promover a 
participação docente em eventos 
científicos. 

- Disponibilizar passagens para participação dos 
docentes em eventos; 
- Solicitar recursos específicos para aquisição de 
passagens. 

9.1 - Promover a cultura 
de participação e 
divulgação das ações 
docentes. 

Ampliar verbas orçamentárias que 
propiciem a participação dos docentes e 
divulgação de pesquisas. 

FLORESTAL – Melhorar a gestão 
institucional no Departamento de 
Engenharia Florestal. 

- Solicitar capacitação dos 09 servidores lotados 
no departamento de Engenharia Florestal no que 
diz respeito ao planejamento da contratação, 
elaboração de termos de referência, processos 
licitatórios, gestão patrimonial, organização de 
documentação oficial, e ainda, para subsidiar a 
tomada de decisão pelo Conselho Departamental 
e promover eficiência no uso de recursos 
financeiros; 
- Criar e Institucionalizar o Regimento Interno 
do Departamento Acadêmico de Engenharia 
Florestal. 

9.8 – Desenvolver 
capacidades de gestão 
para docentes, técnicos e 
conselheiros. 

Oferecer capacitação para 
servidores/gestores e conselheiros, como 
forma de melhoria no desenvolvimento 
das atividades inerentes ao cargo (Lei 
8112/90, Código de Ética – Decreto nº 
1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, 
legislação interna da UNIR). 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 

5 PDI 
META DO OBJETIVO PDI 

PEDAGOGIA – Equipar os 
laboratórios do curso de 
Pedagogia. 

- Adquirir uma impressora para atender aos 
laboratórios; 
- Adquirir material pedagógico; 
- Adquirir material de papelaria. 

10.25 - Construir 
Laboratórios e aquisição 
de equipamentos. 

Adquirir equipamentos para os 
laboratórios, até 2018. 

PGCA – Aquisição de acervo 
bibliográfico para contemplar as 
referências bibliográficas dos 
planos de ensino das disciplinas 
ministradas na PGCA. 

Compra de 50% da literatura utilizada durante as 
aulas da PGCA. 

10.15 - Adquirir acervo 
bibliográfico atualizado 
em consonância com o 
PPC dos Cursos. 

Adquirir livros para o acervo, conforme 
levantamento realizado, observando-se a 
existência do PPC de 2014 a 2018. 

AGRONOMIA – Dar condições 
mínimas de trabalho, para um bom 
desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão. 

Construção de um bloco de gabinetes individual 
para os docentes do Curso de Agronomia. 

10.9 - Construir 
gabinetes de trabalho, 
conforme o quantitativo 
de docentes de cada 
curso. 

- Levantar a necessidade do quantitativo 
de gabinetes de trabalho para cada curso; 
- Efetuar a construção de gabinetes de 
trabalho, ao longo dos 5 (cinco) anos, de 
acordo com o respectivo quantitativo 
levantado. 

EDUC. CAMPO – Criar o 
Laboratório de Física. 

Destinar recursos para equipar os laboratórios 
didáticos e de tecnologia que atendam o curso. 

10.18 - Atender às 
demandas de construção 
dos laboratórios 
didáticos em 
consonância com o PPC 
de cada curso. 

Construir os laboratórios didáticos, 
atendendo em 33% por ano, de 2016 a 
2018. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 
 

VALOR TOTAL: R$ 620.736,14 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

001 3.3.90.30.44 40.000,00 ADMINISTRAÇÃO – COMUM – Aquisição de materiais de sinalização visual e outros. 2019 

002 3.3.90.39.16 120.000,00 ADMINISTRAÇÃO – COMUM – Contratação de empresa para manutenção e conservação de 
bens imóveis – Cercamento. 

2019 

003 3.3.90.30.26 118.304,59 ADMINISTRAÇÃO – COMUM – Aquisição de materiais para manutenção da rede elétrica. 2019 

004 3.3.90.39.23 23.878,80 ADMINISTRAÇÃO – COMUM – Contratação de empresa para prestação de serviços de 
coffee break. 

2019 

005 3.3.90.39.16 16.031,00 ADMINISTRAÇÃO – COMUM – Contratação de empresa para manutenção e conservação de 
bens imóveis – Limpeza de fossas e esgotamento. 

2019 

006 3.3.90.30.16 67.052,96 ADMINISTRAÇÃO – COMUM – Aquisição de materiais de expediente. 2019 

007 3.3.90.30 3.500,00 ADMINISTRAÇÃO – COMUM – Contratação de professor substituto 2019 

008 3.3.90.30.56 130,00 ADMINISTRAÇÃO – DIRETORIA – Aquisição de materiais de consumo relativos à TIC 
(Tecnologia da Informação e Comunicação) – Bateria para nobreaks. 

2019 

009 3.3.90.39.20 1.520,83 ADMINISTRAÇÃO – DIRETORIA – Contratação de empresa responsável por manutenção e 
conservação de bens móveis - Reforma de sofá. 

2019 

010 3.3.90.30.56 1.500,00 ADMINISTRAÇÃO – LAB. INFORMÁTCA – Aquisição de materiais de consumo relativos à 
TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) – Bateria para nobreaks. 

2019 

011 3.3.90.30.26 2.000,00 ADMINISTRAÇÃO – LAB. INFORMÁTCA – Aquisição de materiais para manutenção da 
rede elétrica. 

2019 

012 3.3.90.30.42 377,97 ADMINISTRAÇÃO – CSG – Aquisição de ferramentas – Carro de transporte. 2019 

013 3.3.90.30.11 18.272,09 AGRONOMIA – Aquisição de Material químico: reagentes ou compostos químicos destinados 
analises laboratoriais: Para laboratório de solos: reagentes químicos para determinação de 
atributos químicos do solo usados em aula e pesquisa tais como: determinar nitrogênio, 
fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, manganês, acidez potencial, acidez, matéria 

2019 
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orgânica, ferro, zinco, boro, cobre e demais nutrientes. Serão utilizados nas disciplinas de 
fertilidade do solo, manejo e conservação do solo, morfogênese e classificação do solo, 
experimentos de Entomologia e pesquisas de pibic. 

014 3.3.90.30.31 1.000,00 AGRONOMIA – Aquisição de Sementes, Mudas de Plantas e Insumos: utilizados para aulas 
práticas das disciplinas que demandem experimentos. E defensivos agrícolas usados para tratos 
culturais nas disciplinas de olericultura e II, agricultura I e II, controle de plantas invasoras, 
adubos e adubação, Entomologia, Fitopatologia e manejo e conservação do solo. 

2019 

015 3.3.90.30.35 2.000,00 AGRONOMIA – Material Laboratorial: vidrarias em geral e outros para utilização em aulas 
das disciplinas de fertilidade do solo, adubos e adubação e manejo e conservação do solo assim 
como para equipar e reestruturar os laboratórios de solos, fitotecnia e Controle de Plantas 
Invasoras, Tecnologia e Produção de Sementes, Entomologia, Fitopatologia para 
desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão do departamento de agronomia. 

2019 

016 3.3.90.36.18 3.000,00 AGRONOMIA – Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações: Instalação e aferição 
de equipamento de espectrofotômetro de absorção atômica no laboratório de solos. 

2019 

017 3.3.90.39.17 2.000,00 AGRONOMIA – Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos, dar manutenção 
nos implementos agrícolas que são usados em aula da disciplina de mecanização agrícola. 

2019 

018 3.3.90.36.59 1.000,00 AGRONOMIA – Serviços de comunicação e audiovisual: confecção de material p/ 
comunicação visual do departamento de agronomia, criação de um vídeo institucional do curso 
de agronomia. 

2019 

019 3.3.90.30.07 4.000,00 EDUC. CAMPO – Aquisição de itens alimentícios. 2019 

020 3.3.90.39 4.500,00 EDUC. CAMPO – Contratação de professores substitutos nas áreas de Química e História. 2019 

021 3.3.90.39 700,00 EDUC. CAMPO – Aquisição de kits de laboratório para estruturação de um espaço para a 
realização de aulas práticas de Física. 

2019 

022 3.3.90.39 1.550,00 EDUC. CAMPO – Aquisição de reagentes e materiais para as aulas práticas de Química e 
Biologia. 

2019 

023 3.3.90.39.22 1.550,00 EDUC. CAMPO – Realização de exposições, congressos e conferências. 2019 

024 3.3.90.39.63 750,00 EDUC. CAMPO – Serviços gráficos e editoriais. Registra o valor das despesas com serviços 
de artes gráficas prestadas por pessoa jurídica, bem como com serviços editoriais diversos, tais 
como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais e revistas, impressão 
de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados, plasticizar impressos, serviços de 
identificação de livros editados usando código de barras, serviços editoriais diversos. 

2019 

025 3.3.90.39 790,13 EDUC. CAMPO – Aquisição de material didático para as aulas durante o Tempo Universidade 
e Tempo Comunidade. 

2019 

026 3.3.90.39.80 1.000,00 EDUC. CAMPO – Hospedagens e alimentação. 2019 
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027 3.3.90.30.11 2.000,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Material Químico - reagentes e compostos químicos 
destinados às análises laboratoriais, combate de pragas e doenças em vegetais (ácidos, 
inseticidas, produtos químicos para tratamento de água, reagentes químicos, sais, solventes, 
substâncias utilizadas para combater insetos, fungos e bactérias), para atender as demandas das 
disciplinas de química, recuperação de áreas degradadas, sementes e viveiros florestais, 
química da madeira, paisagismo e entomologia florestal, em aulas práticas ou teóricas no 
decorrer do ano letivo. 

2019 

028 3.3.90.30.31 1.032,34 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - sementes 
destinadas ao plantio e mudas de plantas frutíferas, essências florestais ou ornamentais, assim 
como todos os insumos utilizados para fertilização (adubos, argila, plantas ornamentais, 
borbulhas, bulbos, enxertos, fertilizantes, mudas envasadas ou com raízes nuas, sementes, 
terra, tubérculos, xaxim e afins), para atender as demandas das disciplinas de fruticultura, 
recuperação de áreas degradadas, sementes e viveiros florestais e paisagismo, em aulas práticas 
ou teóricas no decorrer do ano letivo. 

2019 

029 3.3.90.30.35 2.000,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Material Laboratorial - utensílios usados em análises 
laboratoriais (almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, 
frascos, funis, garra metálica, lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, luvas de 
borracha, metais e metaloides para análise, pinças, rolhas) e vidrarias (balão volumétrico, 
becker, conta-gotas, erlemeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins), para 
atender as demandas em aulas práticas ou teóricas no decorrer do ano letivo das disciplinas de 
química, manejo de solos florestais, entomologia florestal, sementes e viveiros florestais, 
propriedades da madeira, anatomia da madeira, química da madeira, produtos florestais não 
madeireiros, proteção florestal e hidrologia. 

2019 

030 3.3.90.30.17 1.000,00 ENG. FLORESTAL – Manutenção e Conservação de Equipamentos - despesas com serviços 
de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos de processamento de 
dados e periféricos, aparelhos de medição e aferição, e aparelhos laboratoriais. 

2019 

031 3.3.90.39.49 1.500,00 ENG. FLORESTAL – Produções Jornalísticas - Serviços de produção audiovisual de vídeo 
institucional; serviço de clipping, produção e transmissão de programas de TV e rádio. 

2019 

032 3.3.90.39.99 7.000,00 ENG. FLORESTAL – *Contratação de Serviços – Despesas com serviços relacionados a 
publicação e divulgação de Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de 
Professor Substituto no Diário Oficial da União (DOU). 

2019 

033 3.3.90.39.63 5.850,00 MED. VETERINÁRIA – Aquisição de material gráfico – Divulgação da II Semana Acadêmica 
de Medicina Veterinária e livro profa. Evelyn 

09/2019 

034 3.3.90.30.28 2.000,00 MED. VETERINÁRIA – Aquisição de material de proteção e segurança - Viabilização de 
aulas práticas e manutenção dos laboratórios de ensino de Parasitologia, Clínica Médica, 

2019 
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Suinocultura, Cirúrgica e Reprodução Animal, permitindo ao aluno a aplicação prática dos 
conhecimentos obtidos em sala de aula. 

035 3.3.90.39.23 5.000,00 MED. VETERINÁRIA – Contratação de coffee break – II Semana Acadêmica de Medicina 
Veterinária. 

2019 

036 3.3.90.30.35 30.000,00 MED. VETERINÁRIA – Aquisição de material laboratorial – Viabilização de aulas práticas e 
manutenção dos laboratórios de ensino de Microscopia, Imunologia, Semiologia, Reprodução 
Animal, bovinocultura de leite e corte suinocultura, ovinos e caprinos, gestão em agronegócios 
permitindo ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. 

2019 

037 3.3.90.30.11 29.346,55 MED. VETERINÁRIA – Aquisição de material químico – Viabilização de aulas práticas e 
manutenção dos laboratórios de ensino de Microscopia e Imunologia, Semiologia, do 
Laboratório de Parasitologia e Biologia Molecular e Reprodução Animal, permitindo ao aluno 
a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. 

2019 

038 3.3.90.30.09 7.000,00 MED. VETERINÁRIA – Aquisição de material farmacológico - Viabilização de aulas práticas 
de ensino das Doenças Parasitárias (para algumas espécies de animais que necessitam de 
contenção química), Clínica Médica e Clínica Cirúrgica de Grandes Animais, na necessidade 
de aplicações de anestésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, cicatrizantes e vitaminas 
(aplicação parenteral), permitindo ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em 
sala de aula. 

2019 

039 3.3.90.39.63 1.500,60 PEDAGOGIA – Serviços gráficos e editoriais. Registra o valor das despesas com serviços de 
artes gráficas, prestados por pessoa jurídica, bem como com serviços editoriais diversos, tais 
como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais e revistas, impressão 
de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados, plasticizar impressos, serviços de 
identificação de livros editados usando código de barras, serviços editoriais diversos. 

2019 

040 3.3.90.39.59 1.500,00 PEDAGOGIA – Serviços de áudio, vídeo e foto. Registra o valor das despesas com serviços de 
filmagens, gravações, revelações, ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como: 
confecção de álbuns, confecção de crachás funcionais por firmas especializadas, encaixilhar 
fotografias, imagens de satélites, revelação de filmes, microfilmagem e outros. 

2019 

041 3.3.90.39.80 1.000,00 PEDAGOGIA – Despesa com hospedagem e alimentação. 2019 

042 3.3.90.30.16 1.535,00 PEDAGOGIA – Aquisição de Materiais pedagógicos, de papelaria e bibliográfico para os 
Laboratórios de Prática de Ensino e Brinquedoteca. 

2019 

043 3.3.90.39.22 6.560,00 PEDAGOGIA – Exposições, congressos e conferências - Registra o valor das despesas com 
serviços utilizados na instalação e manutenção de: conferências - reuniões técnicas - 
congressos - exposições - feiras - festejos populares - festivais - e outros. 

2019 
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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

044 3.3.90.39.63 500,00 PEDAGOGIA – Serviços gráficos e editoriais. Registra o valor das despesas com serviços de 
artes gráficas prestadas por pessoa jurídica, bem como com serviços editoriais diversos. - 
confecção de impressos em geral - encadernação de livros jornais e revistas - impressão de 
jornais - boletins - encartes - folders e assemelhados - plastificarão de impressos - serviços de 
identificação de livros editados usando código de barras - serviços editoriais diversos. 

2019 

045 3.3.90.39.63 4.303,28 PGCA – Contratar serviços de tradução e revisão de textos científicos. 2019 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

046 3.3.90.39.99 3.000,00 AGRONOMIA - Contratação de Serviços – Despesas com tradução, editoração e revisão de 
textos da língua portuguesa para língua inglesa, com objetivo de viabilizar a publicação das 
pesquisas desenvolvidas em periódicos científicos internacionais com extrato Qualis B1, A2 e 
A1. 

2019 

047 3.3.90.30.14 500,00 EDUC. CAMPO – Despesas com materiais de consumo utilizado pelos projetos de pesquisas 
em andamento e que serão propostos. 

2019 

048 3.3.90.30.35 2.000,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Material Laboratorial - utensílios usados em análises 
laboratoriais (almofarizes, bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, 
frascos, funis, garra metálica, lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, luvas de 
borracha, metais e metaloides para análise, pinças, rolhas) e vidrarias (balão volumétrico, 
becker, conta-gotas, erlemeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins), para 
atender as demandas em aulas práticas ou teóricas no decorrer do ano letivo das disciplinas de 
química, manejo de solos florestais, entomologia florestal, sementes e viveiros florestais, 
propriedades da madeira, anatomia da madeira, química da madeira, produtos florestais não 
madeireiros, proteção florestal e hidrologia. 

2019 

049 3.3.90.30.11 16.500,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Material Químico - reagentes e compostos químicos 
destinados à análises laboratoriais, combate de pragas e doenças em vegetais (ácidos, 
inseticidas, produtos químicos para tratamento de água, reagentes químicos, sais, solventes, 
substâncias utilizadas para combater insetos, fungos e bactérias), para atender as demandas das 
disciplinas de química, recuperação de áreas degradadas, sementes e viveiros florestais, 
química da madeira, paisagismo e entomologia florestal, em aulas práticas ou teóricas no 
decorrer do ano letivo. 

2019 
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050 3.3.90.30.31 1.200,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - sementes 
destinadas ao plantio e mudas de plantas frutíferas, essências florestais ou ornamentais, assim 
como todos os insumos utilizados para fertilização (adubos, argila, plantas ornamentais, 
borbulhas, bulbos, enxertos, fertilizantes, mudas envasadas ou com raízes nuas, sementes, 
terra, tubérculos, xaxim e afins), para atender as demandas das disciplinas de fruticultura, 
recuperação de áreas degradadas, sementes e viveiros florestais e paisagismo, em aulas práticas 
ou teóricas no decorrer do ano letivo. 

2019 

051 3.3.90.39.99 3.000.00 ENG. FLORESTAL – Contratação de Serviços – Despesas com tradução, editoração e revisão 
de textos da língua portuguesa para língua inglesa, com objetivo de viabilizar a publicação das 
pesquisas desenvolvidas em periódicos científicos internacionais com extrato Qualis B1, A2 e 
A1. 

2019 

052 3.3.90.39.63 6.000,00 MED. VETERINÁRIA – Serviços de Editoração/Tradução - Divulgar as Pesquisas nas áreas 
de Higiene e Inspeção Animal de Produção, Parasitologia, Forragicultura e Pastagens, 
Toxicologia, Reprodução Imunologia Celular e Biotecnologia. 

2019 

053 3.3.90.30.11 26.000,00 MED. VETERINÁRIA – Material Químico - Viabilização de projetos de pesquisa nas áreas de 
Imunologia, Parasitologia e Biologia Molecular e Reprodução Animal. 

2019 

054 3.3.90.39.92 2.250,00 PEDAGOGIA – Contratação de empresa para serviços de publicidade institucional. 2019 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

055 3.3.90.39.41 3.000,00 AGRONOMIA – Aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares para coffee 
break que serão utilizados nas atividades de projetos de extensão e nos eventos organizados 
pelo departamento de agronomia. 

2019 

056 3.3.90.39.22 2.000,00 AGRONOMIA – Exposições, congressos e conferências: será utilizado para despesas de 
serviços prestados na realização do simpósio de agricultura e pecuária, semana acadêmica de 
agronomia. 

2019 

057 3.3.90.39.80 2.000,00 AGRONOMIA – Hospedagem: Destinado aos palestrantes que participarem de projetos de 
extensão e pesquisa do departamento de agronomia. 

2019 

058 33.90.30.14 500,00 EDUC. CAMPO – Despesas com materiais utilizados ou consumidos diretamente nas 
atividades educativas e esportivas de crianças e adultos dos projetos de extensão. 

2019 

059 3.3.90.32.09 2.000,00 ENG. FLORESTAL – Material para Divulgação - Despesa com formulário de divulgação 
institucional com impressão sobre encomenda, de acordo com os desenhos fornecidos pela 
instituição para distribuição gratuita. A gráfica fornece todo o material e mão de obra. Convites 
para eventos, adesivos, banner, botons, faixa de divulgação, kit universitário para distribuição 

2019 
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em projeto. 

060 3.3.90.30.15 1.500,00 ENG. FLORESTAL – Material p/ Festividades e Homenagens - Despesas com materiais de 
consumo utilizados em festividades e homenagens, incluindo artigos para decoração e Buffet, 
arranjos e coroas de flores, bebidas, doces e salgados. Além disso, pode-se considerar a 
aquisição de coffee break. 

2019 

061 3.3.90.30.06 3.000,00 MED. VETERINÁRIA – Ração animal, vermífugos, vacinas animais - Manutenção do Projeto 
de Extensão “Controle de Doenças Reprodutivas em propriedades leiteiras de Rondônia”, 
sobre coordenação da Prof. Evelyn Rabelo Andrade Manutenção do Projeto de Extensão 
“Capacitação de produtores em tecnologias na criação de bovinos de leite em Rolim de 
Moura”, sobre coordenação da Prof. Nadino Carvalho Execução do Projeto de Extensão 
“Atendimentos clínicos e cirúrgicos emergências de grandes animais” aos criadores e 
produtores dos municípios círculo vizinho do município de Rolim de Moura pelo docente 
(Prof. Dr Alex Cicinato P. de Oliveira, acompanhado pelos discentes). 

2019 

062 3.3.90.30.14 2.250,00 PEDAGOGIA – Aquisição de materiais educativos e esportivos. 2019 

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

VALOR TOTAL R$ 99.429,45  

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

001 ADMINISTRAÇÃO - COMUM: Diária para viagens administrativas e de capacitação  2019 24.857,43 

002 AGRONOMIA – Concessão de diárias - despesas com diárias, fora e no país, pagamento a prestadores 
de serviços, de caráter eventual, com ou sem vínculo com a administração pública, bem como aos 
servidores lotados no Departamento de Agronomia. Sendo que a prioridade de aplicação do saldo de 
recurso orçamentário para esta finalidade dar-se-á mediante a escala de prioridade elencada pelo 
Conselho do Departamento de Agronomia da seguinte maneira, da maior para menor: atividades 
pedagógicas (aulas práticas e visitas técnicas); atividades administrativas (comparecimento a reuniões 
em outros campi, treinamentos, viagens de trabalho com vistas a visitação em órgãos da administração 
superior e representação do curso em eventos técnico-científicos) e participação em eventos científicos 
(congressos, seminários, simpósios e afins). 

 2019 9.942,92 

003 EDUC. CAMPO: Diárias para o Tempo Comunidade.  2019 2.000,00 

004 EDUC. CAMPO: Diárias para acompanhamento do Estágio Supervisionado.  2019 3.942,92 

005 EDUC. CAMPO: Diárias para participação em eventos científicos.  2019 2.000,00 

006 EDUC. CAMPO – Diárias para trabalho de campo dos projetos de pesquisa e extensão.  2019 2.000,00 

007 ENG. FLORESTAL – Concessão de diárias - despesas com diárias, no país, pagas a prestadores de 
serviços, de caráter eventual, com ou sem vínculo com a administração pública, bem como aos 
servidores lotados no Departamento de Engenharia Florestal. Sendo que a prioridade de aplicação do 
saldo de recurso orçamentário para esta finalidade dar-se-á mediante a escala de prioridade elencada 
pelo Conselho do Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal da seguinte maneira, da maior para 
menor: atividades pedagógicas (aulas práticas e visitas técnicas); atividades administrativas 
(comparecimento a reuniões em outros campi, treinamentos, viagens de trabalho com vistas a visitação 
em órgãos da administração superior e representação do curso em eventos técnico-científicos) e 
participação em eventos científicos (congressos, seminários, simpósios e afins). 

 2019 9.942,92 
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008 MED. VETERINÁRIA – Despesas com viagens administrativas e participação de professores em 
eventos nacional e internacional. 

 2019 4.971,46 

009 PEDAGOGIA - Despesas com viagens administrativas e participação de professores em eventos 
nacional e internacional. 

 2019 9.942,92 

010 PGCA – Realização das atividades técnico-cientifico-acadêmico no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais e garantir a presença de examinadores externos nos processos de 
avaliação e defesa de dissertações dos alunos do programa (PGCA). 

 2019 9.942,92 

VALOR TOTAL 79.543,49 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

001 ADMINISTRAÇÃO - COMUM – Passagens para viagens administrativas e de capacitação  2019 14.914,50 

002 MED. VETERINÁRIA – Despesas com viagens administrativas e participação de professores em 
eventos nacional e internacional. 

 2019 4.971,46 

VALOR TOTAL 19.885,96 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 124.286,82 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO 
DA DESPESA 

VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

001 4.4.90.52.55 4.000,00 ADMINISTRAÇÃO – DIRETORIA – Aquisição de equipamentos de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) 

2019 

002 4.4.90.52.42 3.800,00 ADMINISTRAÇÃO – DIRETORIA – Aquisição de mobiliário em geral 2019 

003 4.4.90.52.42 20.731,07 ADMINISTRAÇÃO – LAB. INFORMÁTICA – Mobiliário – Aquisição de mobiliário em geral 2019 

004 4.4.90.52.55 6.951,00 ADMINISTRAÇÃO – SERCA – Aquisição de equipamentos de TIC (Tecnologia da Informação 
e Comunicação) 

2019 

005 4.4.90.52.42 12.756,00 ADMINISTRAÇÃO – SERCA – Mobiliário – Aquisição de mobiliário em geral 2019 

006 4.4.90.52.55 4.000,00 ADMINISTRAÇÃO – CCGC – Aquisição de equipamentos de TIC (Tecnologia da Informação e 
Comunicação) 

2019 

007 4.4.90.52.42 2.000,00 ADMINISTRAÇÃO – CCGC – Mobiliário – Aquisição de mobiliário em geral 2019 

008 4.4.90.52.04 3.000,00 AGRONOMIA – Aquisição de aparelhos de medição e orientação – phmetro, balanças em geral, 
cronômetro, medidores de umidade de grãos e solo, mira-falante, níveis topográficos, trenas, 
paquímetro, teodolito e afins, para atender as disciplinas de química, topografia I e topografia II, 
Tecnologia e Produção de sementes, Controle de Plantas Invasoras, Fertilidade do Solo. 

2019 

009 4.4.90.52.42 1.000,00 AGRONOMIA – Aquisição de Mobiliário em Geral - armários, arquivo de aço ou madeira, 
banqueta, cadeira, escrivaninha, estante de madeira ou aço, mesa, para atender às necessidades 
dos laboratórios e departamento de Agronomia, no que diz respeito ao armazenamento e 
organização das vidrarias, reagentes e equipamentos, além dos documentos oficiais. 

2019 

010 4.4.90.52.46 1.000,00 AGRONOMIA – Aquisição de Coleções e Material Bibliográfico – jornais, revistas (periódicos 
em geral), anuários estatísticos, normalização técnica, livros em geral e outros. 

2019 

011 4.4.90.52.35 2.000,00 AGRONOMIA – Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados – Microcomputadores 
e notebooks, para utilização no expediente do Departamento de Agronomia, bem como para 
aplicação em atividades de docência em todas as disciplinas do curso. 

2019 

012 4.4.90.52.08 3.530,05 AGRONOMIA – Aparelhos, equipamentos, utensílios laboratoriais - despesas com qualquer 2019 
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aparelho, utensílio ou equipamento de uso laboratorial (estufa de circulação forçada de ar, estufas 
de esterilização, câmaras de germinação do tipo B.O.D. (Biochemical Oxigen Demand), 
destiladores de água, deionizadores de água, centrífugas, mesas agitadoras, agitadores mecânico e 
magnético, bombas de vácuo, mufla, extrator soxhlet, banho maria, capelas exaustoras, capela 
com fluxo laminar, câmara contagem, tipo:neubauer, microscópio, estereoscópio, blocos 
aquecedores, mesas aquecedoras, barrilhetes e pipetador semi-automático e outros equipamentos 
que se fizerem necessários), para atender os laboratórios de solos, entomologia, Fitopatologia e 
afins. 

013 4.4.90.52.51 1.000,00 AGRONOMIA – Peças não incorporáveis a imóveis - divisória de eucatex, para ser feitas 
divisões em uma sala grande onde será instalada a coordenação/secretaria do mestrado em 
Agroecossistemas Amazônicos, que também será compartilhada com outros programas de pós-
graduação. 

2019 

014 4.4.90.52.42 3.220,11 EDUC. CAMPO – Aquisição de mobiliário em geral para estruturar o Departamento. 2019 

015 4.4.90.52.33 1.680,00 EDUC. CAMPO – Aquisição de equipamento para áudio, vídeo e foto. 2019 

016 4.4.90.52.04 3.000,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de aparelhos de medição e orientação – fotômetros de chama, 
espectrofotômetros, potenciômetro, balanças em geral, bússola, cronômetro, hidrômetro, 
medidores de umidade da madeira, máquina universal de ensaios de resistência e rigidez dos 
materiais, mira-falante, níveis topográficos, trenas, fitas dendrométricas, paquímetro, teodolito e 
afins, para atender as disciplinas de química, topografia I e topografia II, sementes e viveiros 
florestais, dendrometria, inventário florestal, ecologia florestal, manejo de florestas plantadas e 
manejo de florestas nativas. 

2019 

017 4.4.90.52.42 672,42 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Mobiliário em Geral - armários, arquivo de aço ou madeira, 
banqueta, cadeira, escrivaninha, estante de madeira ou aço, mesa, para atender às necessidades 
dos laboratórios e departamento de engenharia florestal, no que diz respeito ao armazenamento e 
organização das vidrarias, reagentes e equipamentos, além dos documentos oficiais. 

2019 

018 4.4.90.52.46 500,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Coleções e Material Bibliográfico – jornais, revistas 
(periódicos em geral), anuários estatísticos, normalização técnica, livros em geral e outros. 

2019 

019 4.4.90.52.35 500,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados – 
Microcomputadores e notebooks, para utilização no expediente do Departamento de Engenharia 
Florestal, bem como para aplicação em atividades de docência em todas as disciplinas do curso. 

2019 

020 4.4.90.52.28 1.000,00 ENG. FLORESTAL – Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial – betoneira para 
homogeneização de substratos (solo, adubos, argila expansiva) na disciplina de sementes e 
viveiros florestais. Além de outros equipamentos que se fizerem necessários. 

2019 

021 4.4.90.52.08 1.000,00 ENG. FLORESTAL – Aparelhos, equipamentos, utensílios laboratoriais - despesas com qualquer 
aparelho, utensílio ou equipamento de uso laboratorial (estufa de circulação forçada de ar, estufas 

2019 
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de esterilização, câmaras de germinação do tipo B.O.D. (Biochemical Oxigen Demand), câmaras 
climáticas, destiladores de água, deionizadores de água, centrífugas, mesas agitadoras, bombas de 
vácuo, mufla, extrator soxhlet, banho maria, capelas exaustoras, blocos aquecedores, mesas 
aquecedoras, barrilhetes e pipetador semi-automático e outros equipamentos que se fizerem 
necessários), para atender os laboratórios de química, manejo de solos florestais, entomologia, 
propriedades da madeira e afins. 

022 4.4.90.52.42 5.000,00 ENG. FLORESTAL – Aquisição de mobiliário – mesas, cadeiras, armários, prateleiras e outras 
mobílias necessárias para estruturação de laboratórios e ambientes de trabalho. 

2019 

023 4.4.90.52.08 30.000,00 MED. VETERINÁRIA – Aquisição de equipamentos – Estruturação do Laboratório de 
Fisiologia e Reprodução Animal, do Laboratório de Parasitologia e Biologia Molecular, do 
Laboratório de Imunologia Celular e Biotecnologia, Laboratório de produção Animal e 
Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal. 

2019 

024 4.4.90.52.42 5.326,47 MED. VETERINÁRIA – Aquisição de mobiliário – Estruturação do Laboratório de Fisiologia e 
Reprodução Animal, do Laboratório de Imunologia Celular e Biotecnologia, Laboratório de 
produção Animal e Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal. 

2019 

025 4.4.90.52.18 1.788,49 PEDAGOGIA – Coleções e materiais bibliográficos 2019 

026 4.4.90.52.42 1.000,00 PEDAGOGIA – Mobiliário em geral. Registra o valor das despesas com móveis destinados ao 
uso ou decoração interior de ambientes. - abajur - aparelho para apoiar os braços - armário - 
arquivo de aço ou madeira - balcão (tipo atendimento) - banco - banqueta - base para mastro - 
cadeira - cama - carrinho fichário – carteira e banco escolar - charter negro - cinzeiro com 
pedestal – colchão criado mudo - cristaleira - escrivaninha - espelho moldura de estante de 
madeira ou aço - estofado - flipsharter - guarda louca - guarda roupa - mapoteca - mesa - 
penteadeira - poltrona - porta-chapeu - prancheta para desenho - quadro de chaves - quadro 
imantado - quadro para editais e avisos - relógio de mesa/parede/ponto - roupeiro - sofá - suporte 
para TV e vídeo - suporte para bandeira (mastro) - vitrine e outros. 

2019 

027 4.4.90.52.55 1.000,00 PEDAGOGIA – Aquisição de equipamentos de TIC (Tecnologia da informação e comunicação). 2019 

028 4.4.90.52.99 1.500,00 PEDAGOGIA – Aquisição de divisórias 2019 

029 4.4.90.52.42 1.331,21 PGCA – Aquisição de mobiliário em geral 2019 
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: CAMPUS DE GUAJARÁ MIRIM                                                                                              

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

        

Realizar ações didáticas e 
pedagógicas, para o 
desenvolvimento e a ampliação dos 
objetivos e ações presentes nos 
PPC’s. 

Desenvolver encontros científicos, 
didáticos e pedagógicos, voltados 
para a discussão, reflexão e 
problematização dos PPC’s e suas 
relações com as perspectivas, no 
contexto contemporâneo, de 
formação profissional.  

Estabelecer, implantar e 
monitorar ações efetivas do 
desenvolvimento dos PPC. 

· Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, 
até agosto de 2014; 
· Elaborar e implantar as políticas de estágios, 
até junho de 2015; 
· Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso 
nos curso e índices de conclusão; 
· Garantir as condições didático-pedagógicas 
para consolidação dos PPC, até 2018; 
· Articular os diversos programas de formação 
nos quais a UNIR atua suas propostas 
pedagógicas e científicas dos cursos; 
· Efetivar a articulação entre graduação e pós-
graduação. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

        

Criar curso de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Estudos 
Fronteiriços (Mestrado 
Acadêmico/Profissional) 

Implantar curso de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Estudos 
Fronteiriços (Mestrado 
Acadêmico), em dezembro de 
2018. 

Criar cursos de graduação e 
pós-graduação. 

· Criar 30% de vagas na graduação e pós-
graduação, até 2018; 
· Estabelecer cronograma com divulgação 
mensal dos cursos da UNIR para aumentar a 
visibilidade junto à sociedade; 
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· Expandir em 30% o quadro de professores para 
atender a graduação e a pós-graduação, até 
2018; 
· Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal 
técnico-administrativo, até 2018; 
· Criar instrumento que viabilizem estudos de 
demanda para criação de novos cursos, até 2018. 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Implantar Política e ações de 
acompanhamento dos egressos do 
Campus de Guajará-Mirim. 

Indicar os membros do Campus 
para compor a comissão de Política 
de Acompanhamento de Egressos. 

Implantar Política e ações de 
acompanhamento dos egressos. 

Criar e implantar Política de Acompanhamento 
de Egressos 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Estabelecer parcerias entre 2016 e 
2018 com as IFES, para a realização 
de DINTER 

Realizar DINTER, para ampliar a 
formação docente strictu sensu.  

Estabelecer políticas de 
capacitação docente e formação 
continuada. 

Criar e ampliar programas de Minter e Dinter 
para capacitação docente, até 2018. 

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

Construir uma nova biblioteca com 
mais acessibilidade para melhor 
atender, não somente aos usuários da 
Unir, como de toda a comunidade de 
Guajará-Mirim. 

Finalizar a obra até 2018. Construir e/ou reformar 
bibliotecas nos Campi. 

Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos 
Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e 
reformar as demais, conforme as necessidades 
dos Campi, até 2016. 

Ampliar e melhorar a qualidade do 
acervo. 

Atrair acadêmicos e comunidade 
em geral para o hábito da leitura e 
pesquisa. 

Adquirir acervo bibliográfico 
atualizado em consonância com 
o PPC dos Cursos. 

Adquirir livros para o acervo, conforme 
levantamento realizado, observando-se a 
existência do PPC de 2014 a 2018. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 

 
VALOR TOTAL: R$ 327.219,21 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Suprimento de bens 6.000,00 Aquisição de água mineral e gás de cozinha 12 meses 
2 Serviço terceirizado 30.000,00 Manutenção de Ar-Condicionado 12 meses 
3 Aquisição de Combustível: 

Diesel - Micro-ônibus 
5.000,00 Transporte dos discentes e docentes do curso de Administração, Pedagogia, Letras-

Português e Gestão Ambiental em atividades de campo, dentro e fora da sede do município. 
12 meses 

4 Aquisição de Combustível: 
Diesel - Caminhonetes 

4.000,00 Transporte de docentes e técnico-administrativos da UNIR vinculados ao DACA, DACSA, 
DACE e DACL em atividades de campo, acadêmica, bem como, em atividades 
administrativas, dentro e fora da sede do município. 

12 meses 

5 Aquisição de Combustível: 
Diesel - Caminhonetes 

4.000,00 Transporte dos Técnicos-Administrativos em Educação – TAE do Campus de Guajará-
Mirim para outros campi em atividades administrativas, técnicas, tecnológicas e 
operacionais, bem como para capacitação técnica. 

12 meses 

6 Aquisição de material de 
consumo 

18.000,00 Aquisição de papel A4, canetas, pincéis para quadro branco de diferentes cores, pincéis 
atômicos de diferentes cores, estiletes, pranchetas, café, açúcar, envelopes de diferentes 
tamanhos, marcador de texto, clipes de diferentes tamanhos, grampeador, poste it, álcool, 
pastas de arquivos, lápis, borracha, papel couchê, papel de flip chart, fita adesiva, cola, 
grampeador de diferentes tamanhos, furador de diferentes tamanhos, fita gomada, durex, 
papel madeira, apagadores para quadro branco, bastão de cola quente, grampos para pistola 
de grampo, dentre outros.  

12 meses 

7 Aquisição de material de 
consumo 

6.000,00 Aquisição de cargas para extintores de incêndio. 12 meses 

8 Serviço terceirizado 8.000,00 Contratação de serviços de Buffet e coffee Break 12 meses 

9 Serviço terceirizado 4.000,00 Contratação de serviços de dedetização. 12 meses 
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10 Serviço terceirizado 4.100,00 Contratação de serviços de poda de árvores. 12 meses 

11 Aquisição de material de 
consumo 

8.000,00 Aquisição de vidrarias e reagentes para viabilização de aulas práticas para os alunos do 
Curso de Gestão Ambiental: Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos 
obtidos em sala de aula. 

12 meses 

12 Serviço terceirizado 56.500,00 Contratação de Serviços continuados de Manutenção Predial. 12 meses 
13 Serviço terceirizado 30.000,00 Contratação de serviços de telefonia fixa. 12 meses 
14 Serviço terceirizado 1.200,00 Confecção de chaves e carimbos. 12 meses 

15 Serviço terceirizado 80.789,88 Aditivo ao contrato de limpeza e conservação, em virtude da iminente inauguração do prédio 
novo da Biblioteca/Setores Administrativos (Bloco K) 

12 meses 

16 Suprimento de bens  15.000,00 Aquisição de materiais elétricos. 12 meses 

17 Suprimento de bens 15.000,00 Aquisição de materiais hidráulicos. 12 meses 

18 Aquisição de material de 
consumo 

5.000,00 Aquisição de vidro, espelho e película.   

19 Aquisição de material de 
consumo 

3.000,00 Jogos educativos e brinquedos para o Laboratório de Estudos e Práticas Pedagógicas. 12 meses 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Aquisição de material de 
consumo 

3.000,00  Aquisição de reagentes e vidrarias para pesquisa. Instalação e Manutenção de Equipamentos 
do Laboratório de Biologia/Química. 

12 meses 

2 Aquisição de Combustível: 
Diesel - Micro-ônibus 

3.000,00  Transporte de alunos vinculados ao DACE, DACL, DACA e DACSA, em atividades de 
pesquisa, devidamente aprovadas pelo CONDEP, em comunidades indígenas, ribeirinhas, 
rurais e dentro ou fora do município. 

12 meses 

3 Aquisição de Combustível: 
Diesel - Caminhonetes 

3.000,00  Transporte de servidores em atividades de  pesquisas, em comunidades indígenas, 
ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do município. 

12 meses 

4 Aquisição de material de 
consumo 

7.129,33  Aquisição de materiais de consumo para atender aos grupos de pesquisas do DACA, DACE, 
DACL e DACSA. 

12 meses 
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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Aquisição de material agrícola 1.500,00  Atender o projeto institucionalizado da “Vitrine Tecnológica do Cacaueiro no Campus da 
UNIR, Guajará-Mirim: Modelo SAF e Sem Uso do Fogo”, vinculado ao GEPCAP/DACSA. 

12 meses 

2 Aquisição de material de 
consumo 

1.500,00  Atender o projeto institucionalizado Amigos dos Catadores da Ascanov. 12 meses 

3 Aquisição de material de 
consumo 

1.500,00  Atender o projeto institucionalizado da Educação, Meio Ambiente e Cidadania. 12 meses 

4 Aquisição de material de 
consumo 

3.000,00  Atender aos projetos de extensão do DACA, DACE, DACL e DACSA. 12 meses 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 
 

VALOR TOTAL R$ 37.891,02 

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Atividades administrativas, técnicas e tecnológicas; serviços de 

infraestrutura; despesas com técnicos de outros campi; capacitação 
de servidores. Valor da diária considerada no cálculo: R$ 200,60. 

135 12 meses 27.081,00 

VALOR TOTAL   
PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Passagens Aéreas - Participação de servidores do Campus em 
atividades administrativas, técnicas e operacionais fora da sede, 
assim como em capacitação/treinamento. 

A depender dos 
destinos 

12 meses  10.810,02  

VALOR TOTAL 37.891,02 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL DE RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 47.363,77 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Aquisição de Bens Permanentes 17.363,77 Aquisição de equipamentos de informática, tais como: computadores de mesa, 
notebook's, nobreak's, tablet's, Switch's, Projetores de Imagem. A aquisição de tais 
equipamentos visa atender as demandas do novo prédio (Bloco K), onde será instalada a 
nova biblioteca e setores administrativos, além de atender outros blocos e setores. 

12 meses 

2 Aquisição de Bens Permanentes 18.000,00 Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e mobiliários para atender as demanda do 
prédio novo (Bloco K). 

 

3 Aquisição de Bens Permanentes 5.000,00 Aquisição de central telefônica. 12 meses 

4 Aquisição de Bens Permanentes 5.000,00 Aquisição de material bibliográfico  

5 Aquisição de Bens Permanentes 2.000,00 Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Estudos e Práticas Pedagógicas. 12 meses 
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
CAMPUS DE JÍ-PARANÁ 

 
   FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: CAMPUS DE JI-PARANÁ                                                                                                       

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

        

Contribuir para o fortalecimento da imagem 
institucional por meio da divulgação de ações 
implementadas. 

Dar continuidade e pedir apoio 
a DIREA e iniciar o processo 
de elaboração do o Plano 
Diretor do Campus alinhado 
ao PDI e PPI, até dezembro de 
2019; 

Objetivo 6.3 - Fortalecer a 
imagem institucional por 
meio da divulgação de 
ações implementadas. 

Plano Diretor dos Campi alinhado ao 
PDI e PPI, até junho de 2018; 

Apresentação do orçamento ao CONSEC Promover a discussão do 
orçamento e plano de ação da 
unidade junto aos 
Departamentos Acadêmicos e 
Setores Administrativos, até 
fevereiro de 2019. 

  Assegurar a apreciação e discussão do 
orçamento e planos de ação das 
unidades nas instâncias deliberativas, 
dentro dos prazos legais e regimentais. 

Consolidar o Serviço de Apoio Técnico do Campus Avaliar a Reorganização e a 
atuação dos técnicos do 
Campus, até dezembro de 
2019. 

Objetivo 6.4 - Estabelecer, 
implantar e monitorar ações 
efetivas do 
desenvolvimento dos PPC. 

Melhorar a atuação dos Núcleos 
Docentes Estruturantes, até julho de 
2018; 

Consolidar as ações dos NDE´s Dar continuidade a Revisar 
todos os PPC´s do campus até 
dezembro de 2019, de acordo 
com a legislação vigente. 

  Garantir as condições didático-
pedagógicas para consolidação dos 
PPC, até 2018; 

 

Plano de Ação - 2019 (0110380)         SEI 99955412.000001/2019-08 / pg. 245



180 
 

 
EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Utilizar ferramentas para difusão da informação e 
conhecimento. 

Garantir acesso à comunidade 
acadêmica, pautado no 
princípio da transparência, 
informações de interesse 
público. 

Objetivo 7.1 - Criar 
políticas de comunicação 
pautadas no princípio da 
transparência, 
democratização da 
informação, divulgação do 
conhecimento e valorização 
institucional. 

Incorporar e difundir Tecnologias de 
Informação e Comunicação apropriadas 
para democratização da informação 

Contribuir com o fortalecimento das políticas de 
acesso e permanência discente à Universidade. 

Elaborar e implantar projeto de 
extensão para garantir o acesso 
aos cursos do Campus. 

Objetivo 7.3- Fortalecer 
políticas de acesso e 
permanência discente à 
Universidade. 

Criar cursos preparatórios nos Campi, a 
partir de 2018, para ingresso à 
Universidade de estudantes oriundos da 
rede pública de ensino. 

Elaborar Projetos para a criação dos cursos de 
graduação e pós-graduação. 

Solicitar códigos de vagas para 
contratação de pessoal técnico-
administrativo e docente, até 
de dezembro 2019. 

Objetivo 7.4 - Criar cursos 
de graduação e pós-
graduação. 

Aumentar em 50% o quantitativo de 
pessoal técnico-administrativo, até 
2018; 

Ampliação do acervo bibliográfico Realizar a aquisição de acervo 
bibliográfico, com adequação, 
baseado nas referências 
bibliográficas indicadas nos 
planos de cursos que são partes 
integrantes dos PPC, conforme 
orçamento de 2019. 

  Atualizar e ampliar o acervo das 
bibliotecas, com adequação, baseado 
nas referências bibliográficas indicadas 
nos planos de cursos que são partes 
integrantes dos PPC; 

 
EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Elaborar propostas de pós-graduação stricto sensu para 
atender chamada interna PROPESQ 

Submeter duas propostas 
stricto sensu do campus, até 
maio de 2019. 

Objetivo 8.2 – Consolidar e 
criar cursos de Pós-
Graduação institucionais 
Stricto Sensu 

Consolidar os cursos de Pós-Graduação 
existentes, até 2018; 
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Contribuir para a promoção e consolidação das ações 
de Extensão no Campus. 

Consolidar o serviço de apoio 
a Extensão, até dezembro de 
2019. 

Objetivo 8.5 - Consolidar 
as ações de Extensão na 
UNIR. 

Adequar a Política de Extensão da 
UNIR às demandas da comunidade, até 
2018; 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 
PDI 

META DO OBJETIVO PDI 

Gerir com foco no diagnóstico do campus e 
indicadores de referencia. 

Analisar o Mapeamento das 
competências dos servidores 
baseado na matriz de 
conhecimento, habilidades e 
atitudes (CHA), até julho de 
2019. 

Objetivo 9.8 - Desenvolver 
capacidades de gestão para 
docentes, técnicos e 
conselheiros. 

Estabelecer critérios voltados para a 
gestão administrativa objetivando à 
eleição e nomeação de gestores, 
detentores de conhecimentos e 
habilidades 
necessárias para o desenvolvimento das 
atividades inerentes ao cargo (Lei 
8112/90, Código de Ética – Decreto nº 
1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDB, 
legislação interna da UNIR); 

Capacitar servidores docentes, técnicos e conselheiros, 
dentro de suas áreas de atuação. 

Implementar o processo de 
melhoria da imagem da 
instituição, diante do público 
interno e externo, através de 
prestação de serviço ágil e 
eficiente, até dezembro de 
2019.  

  Oferecer capacitação para 
servidores/gestores e conselheiros, 
como forma de melhoria no 
desenvolvimento das atividades 
inerentes ao cargo (Lei 8112/90, 
Código de Ética – Decreto nº 1171/94, 
Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB, 
legislação interna da UNIR) 

Utilizar diversas ferramentas de divulgação nas 
chamadas dos processos seletivos. 

Manter o processo de busca 
pela redução em 30% às vagas 
ociosas ofertadas pelo 
Campus, até dezembro de 
2019. 

Objetivo 9.10 - Aperfeiçoar 
o ingresso discente. 

Estabelecer que o ingresso de discente 
ocorresse até a 3ª chamada do processo 
seletivo; Realizar a 3ª chamada, por 
meio de reunião pública, entre os 
candidatos classificados para 
manifestação de interesse. 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 

PDI 
META DO OBJETIVO PDI 

Acompanhar a fase final da construção das centrais 
administrativas no Campus. 

Readequar a infraestrutura 
para atender as necessidades 
administrativas e acadêmicas 
do campus. 

Objetivo 10.1 - Construir 
centrais administrativas nos 
Campi, modernas, 
funcionais e sustentáveis. 

Construir 10% das necessidades dos 
Campi, anualmente, até 2018. 

Instalar os equipamentos e mobílias da Sala de Vídeo 
Conferência 

Reduzir despesas com diárias e 
passagens para treinamento e 
reuniões 

    

Compor comissão para planejar a acessibilidade do 
campus. 

Promover as adequações de 
infraestrutura para garantir a 
acessibilidade, em aspectos 
físicos e acadêmicos, para 
pessoas portadoras de 
necessidades especiais, até 
junho de 2019. 

Objetivo 10.5 - Construir 
espaço para atendimento 
dos alunos possibilitando 
suporte e assistência direta 
referente aos cursos; 

Construir espaços físicos para 
atendimento aos alunos, até junho de 
2018. 

Garantir a bibliografia básica dos PPCs. Adquirir livros para o acervo, 
conforme os PPCs. 

      Adquirir livros para o acervo, conforme 
levantamento realizado, observando-se 
a existência do PPC de 2014 a 2018. 
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 
 

VALOR TOTAL: R$ 137.807,64 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

  Manutenção predial 64.000,00 Manutenção dos Laboratórios e salas de aula instalados no Campus, para 
atender ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

Jan/Dez 

  Divisórias 35.000,00 Aquisição de divisórias com a finalidade de readequar espaços acadêmicos Jan/Dez 

  Placas de identificação  15.000,00 Aquisição de placas de identificação dos espaços administrativos e 
acadêmicos, placas para os pátios. 

Jan/Dez 

  Tinta e papel para plotter 3.807,64 Aquisição de tinta e papel para plotter, para impressão de mapas e outras 
demandas relacionadas. 

Jan/Dez 

  Encargos de cursos e concursos 6.000,00 Realização de concurso para professor efetivo do magistério superior Jan/Dez 

  Edital Professor Substituto 7.000,00 Contratação de professor substituto Jan/Dez 

     

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

  Sem demandas       

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

  Manutenção de Nobreak  7.000,00 Aquisição de baterias de nobreak para substituição nos nobreaks Jan/Dez 

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras. 
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FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 

 
 DIARIAS    

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Diárias destinadas aos departamentos acadêmicos, para atividades de pesquisa e 
extensão. 

  Fevereiro 
a dezembro 

21.968,52 

2 Diárias destinadas a cursos de aperfeiçoamento de servidores técnicos e gestão 
administrativa do Campus 

  Fevereiro 
a dezembro 

21.968,52 

VALOR TOTAL R$ 43.937,04 

PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 
1 Passagens destinadas aos departamentos acadêmicos para atividades de 

pesquisa e extensão 
  Fevereiro 

a dezembro 
 8.500,00 

2 Passagens destinadas a cursos de aperfeiçoamento de servidores técnicos e 
gestão administrativas dos Campus. 

  Fevereiro 
a dezembro 

 8.500,00 

VALOR   R$ 17.000,00  

VALOR TOTAL  R$ 60.937,04  
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL RATEADO 
 

VALOR TOTAL R$ 76.171,30  

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)  

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Energia Fotovoltaica  76.171,30  Aquisição de sistema fotovoltaico para atender parte da demanda de 
energia do Campus. 

Jan/Dez 
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PLANO DE AÇÃO 2019 

 
                                                                                         CAMPUS DE CACOAL 

 
FORMULÁRIO 1 – AÇÕES PDI 

 
UNIDADE: CAMPUS DE CACOAL  

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

1. Propor um modelo de estrutura para a unidade. 1. Propor adaptações e 
ampliações necessárias 

1. Propor um modelo de estrutura para a 
unidade. 

1. Propor adaptações e 
ampliações necessárias. 

2. Desenvolver a cultura da participação na gestão 
do campus. 

2. Promover debate sobre a 
gestão do campus 

2. Desenvolver a cultura da participação 
na gestão do campus. 

2. Realizar Reuniões – após 
descentralização da gestão. 

3. Criar mecanismos de ampla divulgação das 
principais decisões e ações do campus. 

3. Estabelecer os meios e 
métodos de divulgação 

3. Criar mecanismos de ampla 
divulgação das principais decisões e 
ações do campus. 

3. Tornar público e 
transparente o modelo de 
gestão do campus, 
continuamente. 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI 

    

1. Implantar cursos de graduação previstos no 
PDI, conforme cronograma estabelecido no 
mesmo. 

1. Obter aprovação dos 3 
projetos de novos cursos que 
estão tramitando 

1. Implantar cursos de graduação 
previstos no PDI, conforme cronograma 
estabelecido no mesmo. 

1. Acompanhar tramitação 
dos processos dos cursos 
propostos (Arquitetura e 
Urbanismo; Eng. Mecânica e 
Ciência da Computação). 

2. Subsidiar os departamentos na implementação 
de especializações nas áreas dos cursos ofertados 
no campus. 

2. Fomentar a formação 
continuada dos alunos 
egressos. 

2. Subsidiar os departamentos na 
implementação de especializações nas 
áreas dos cursos ofertados no campus. 

2. Fomentar a formação 
continuada dos alunos 
egressos. 

3. Propor uma política de acompanhamento aos 
alunos com necessidades consideradas especiais 
ou delicadas. 

3. Levantar o grupo de alunos 
com problemas de 
aprendizagem devido a 
variáveis físicas e 

3. Propor uma política de 
acompanhamento aos alunos com 
necessidades consideradas especiais ou 
delicadas. 

3. Levantar o grupo de alunos 
com problemas de 
aprendizagem devido a 
variáveis físicas e 
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psicológicas. psicológicas. 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI 

1. Criar mecanismos de amplo debate interno 
sobre os PPCs dos departamentos do campus, 
com participação da comunidade local. 

1. Criar mecanismos de 
amplo debate interno sobre os 
PPCs dos departamentos do 
campus, com participação da 
comunidade local. 

1. Levar a comunidade acadêmica, 
técnica e local a interagir com o 
currículo dos cursos e acompanhar e 
sugerir alterações e inovações. 

1. Dar continuidade ao 
processo realizado em 2018. 

2. Estruturar um instrumento de avaliação do 
curso, pelo aluno. 

2. Estruturar um instrumento 
de avaliação do curso, pelo 
aluno. 

2. Capturar, semestralmente, a opinião 
do aluno de último período sobre a 
formação recebida e a contribuição para 
a formação humana e profissional. 

2. Dar continuidade ao 
processo realizado em 2018. 

5. Identificar os alunos e dificuldades de 
permanência no curso ao qual está vinculado. 

5. Levantar os principais 
problemas que levam os 
alunos a desistirem da 
formação acadêmica. 

 3. Dar continuidade ao 
processo com esta finalidade. 

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI 

1. Buscar parceria para criação de um DINTER. 1. Manter a política de 
capacitação de docentes com 
mestrado e doutorado. 

1. Dar continuidade ao processo de 
busca de parcerias para viabilizar 
DINTER. 

1. Dar continuidade ao 
processo de busca de 
parcerias para viabilizar 
DINTER. 

2. Inserir pessoal técnico em processos de 
trabalho da UNIR, visando aprendizagem de 
novas tarefas e operações. 

2. Capacitar pessoal técnico 
em processos licitatórios e de 
gestão de recursos, com 
vistas a descentralização 

2. Nomear pessoal técnico para atuar em 
processos licitatórios e buscar parcerias 
de outras entidades governamentais para 
que desenvolva aprendizagens e 
habilidades em processos licitatórios e 
de gestão de recursos. 

1. Dar continuidade à busca 
de capacitação dos servidores. 

3. Inserir pessoal técnico e a comunidade nas 
discussões acerca da gestão administrativa e 
financeira do campus. 

3. Desenvolver a cultura da 
participação do quadro 
técnico e da comunidade na 
gestão do campus. 

3. Realizar, pelo menos, uma reunião 
semestral com todo pessoal. 

3. Realizar reunião semestral 
com os servidores. 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA 
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OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI 

1. Favorecer a permanência do aluno no campus, 
particularmente os oriundos de outros municípios, 
com oferta de alimentos de qualidade e preço 
acessível. 

1. Concluir a construção do 
restaurante universitário com 
capacidade para atendimento 
da comunidade acadêmica 

1. Concluir a obra.  1. Pleitear mudança de 
destinação para espaço de 
convivência e pesquisa. 

2. Ampliar e melhorar o acesso à internet do 
campus 

2. Ter um sistema de internet 
com mais qualidade e mais 
rápido 

2. Melhorar as condições de acesso à 
internet no campus.  

2. Melhora o fluco de 
informações / comunicação, 
principalmente via sistemas. 

3. Construir um centro de tecnologia da 
informação moderno, funcional e sustentável. No 
PDI foi previsto nos Campi de Rolim de Moura, 
Ji-Paraná e Cacoal. Porém, até 2016 em Cacoal, 
devido a insuficiência de recursos, priorizou-se a 
conclusão dos projetos de urbanização e 
acessibilidade. 

3. Dotar os cursos de 
melhores condições de 
trabalho na formação dos 
acadêmicos. 

3. Elaborar projeto (DIREA). Demanda 
destinação de recursos (PROPLAN) 

3. Dotar os docentes de 
melhores condições de 
trabalho no que tange ao 
ensino, pesquisa e extensão.  
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FORMULÁRIO 2 – DESPESAS DE CUSTEIO 
 

VALOR TOTAL: R$ 525.323,51 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Serviço de Terceiros - PJ 80.000,00 Substituição da Caixa d´água tipo taça, construção de cisterna. 2019 

2 Serviço de Terceiros - PJ 20.000,00 Instalação de letreiros indicativos em todos os setores do campus 2019 

3 Serviço de Terceiros - PJ 15.000,00 Instalação de suportes para projetores de imagens 2019 

4 Contratação de Professores 
Substitutos 

21.000,00 Publicação de editais 2019 

5 Hospedagem e Alimentação 10.000,00 Viabilizar a contratação de empresas fornecedoras para atender as necessidades do 
campus 

2019 

6 Material de expediente e consumo 65.000,00 Manutenção das atividades no campus 2019 

7 Material de construção e consumo 
para reparos diversos 

20.000,00 Prover a CSG de condições de realização das ações básicas de manutenção do 
campus 

2019 

8 Serviço de Terceiros - PJ 
Manutenção de bens imóveis 

245.000,00 Reforma ou substituição de telhado das salas de aula (Blocos A, B, C e D) 2019 

9 Serviço de Terceiros – PJ 
Manutenção e reparos gerais 

20.000,00 Reforma ou adequação diversos, tanto em bens móveis quanto imóveis, de acordo 
com a necessidade. 

2019 

10 Serviço de Terceiros - PJ ou PF 10.000,00 Construção de Cerca (conclusão da instalação de alambrados) 2019 

11 Encargos de Cursos e Concursos 10.000,00 Fazer frente ao pagamento de dos encargos respectivos. 2019 

  516.000,00   

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de consumo ou serviço 3º 5000 Dotar os cursos de material. 2019 
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AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA 
ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 

DESPESA 
VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de consumo ou serviço 3º 0 Os valores disponibilizados não nos permitem prever. 2019 

  0 Caso algum dos recursos previstos para a graduação não for utilizado, pode ser 
remanejado.  

 

     

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA 
DESPESA 

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Material de consumo ou serviço 3º 4353,51 Viabilização de atividades de extensão para o fortalecimento. 2019 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMULÁRIO 3 – DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS 
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VALOR TOTAL R$ 59.912,37  

DIÁRIAS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Diárias para deslocamentos para questões administrativas da Direção e demais setores, exceto 
Departamentos (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) 

A ser definido 2019 19.000,00 

2 Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Administração utilizar no âmbito administrativo 
e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. 
Prioridades a serem definidas pelo Departamento. 

A ser definido 2019 4.750,00 

3 Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Ciências Contábeis utilizarem no âmbito 
administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação 
de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento. 

A ser definido 2019 4.750,00 

4 Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de direito utilizar no âmbito administrativo e/ou 
disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. 
Prioridades a serem definidas pelo Departamento. 

A ser definido 2019 4.750,00 

5 Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Engenharia de Produção utilizar no âmbito 
administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação 
de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento. 

A ser definido 2019 4.750,00 

VALOR TOTAL 38.000,00 
PASSAGENS 

ITEM AÇÕES PREVISTAS QUANTIDADE PERÍODO VALOR 

1 Passagens para deslocamentos Direção e demais setores administrativos, exceto Departamentos (Cacoal x 
Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários). 

A ser definido 2019 11912,37 

2 Passagens para deslocamentos Departamentos de Administração (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x 
Cacoal e demais que se fizerem necessários) 

A ser definido 2019 2.500,00 

3 Passagens para deslocamentos Departamentos de Ciências Contábeis (Cacoal x Porto Velho e Porto 
Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) 

A ser definido 2019 2.500,00 

4 Passagens para deslocamentos Departamentos de Direito (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e 
demais que se fizerem necessários) 

A ser definido 2019 2.500,00 

5 Passagens para deslocamentos Departamentos de Engenharia de Produção (Cacoal x Porto Velho e Porto 
Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) 

A ser definido 2019 2.500,00 

VALOR TOTAL 21.912,37 
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FORMULÁRIO 4 – DESPESAS DE CAPITAL DE RATEADO 
 

VALOR TOTAL: R$ 74.890,46 

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) 

ITEM CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 
R$ 

AÇÕES PREVISTAS PERÍODO 

1 Aquisição de computadores, projetores ou 
outros equipamentos ou mobiliário, de 
acordo com a necessidade. 

35.998,40 Dotar as salas de aulas, laboratórios didáticos e grupos de pesquisa de 
melhores condições de trabalho aos docentes e condições de aprendizagem 
aos acadêmicos, bem como o s setores administrativos de condições de 
trabalho. 

2019 

2 Aquisição dos livros para atualizar acervo da 
biblioteca (uma média de 30 mil por 
Departamento) 

38.892,06 Dotar a biblioteca de condições para atender os cursos e propiciar 
melhores condições de ensino, bem como viabilizar a pesquisa. 

2019 

   TOTAL 74.890,46 
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