
PLANO DE AÇÃO 2019
Na Universidade Federal de Rondônia–UNIR o instrumento que expressa às demandas das Unidades Gestoras de Recursos (UGR’s) para execução de curto prazo ou 
dentro do exercício financeiro é o PLANO DE AÇÃO, onde são estabelecidas pelas unidades as prioridades conforme o orçamento disponibilizado pelo Rateio Interno, 
rateio este baseado na Matriz aprovada pelos conselhos superiores e estabelecida para os anos de 2016 a 2018.
O Plano também está organizado conforme os eixos temáticos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade – PDI 2014-2018, conforme 
descrito abaixo:

Eixos –Plano de Desenvolvimento Institucional –PDI 2014-2018
1. Planejamento e Avaliação Institucional
2. Desenvolvimento Institucional
3. Políticas Acadêmicas
4. Políticas de Gestão
5. Infraestrutura Física

 As ações de cada Unidade Gestora para execução em 2019, deverão ser registradas de acordo com os eixos do PDI 2014-2018, considerando que a vigência do 
referido PDI encerra-se em Junho/2019,portanto as unidades deverão verificar quais ações ainda não foram finalizadas e ou iniciadas para continuidade em 
2019. 
Após a elaboração do Plano de Ação, cada Unidade Gestora deverá motivar as solicitações de demandas junto às Pró-Reitorias competentes para execução das ações 
previstas no Plano de Ação e conforme o orçamento  disponibilizado.

PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS
Os Formulários estão especificados com os valores rateados no orçamento para cada Unidade, distribuídos por despesas de custeio, capital e limite para diárias e 
passagens, onde serão inseridas as ações, os valores previstos e o período de realização.
Em virtude dos contingenciamentos que poderão ocorrer no decorrer do exercício de 2019, devem-se inserir as ações prioritárias da unidade.

 Formulário PDI – Citar os objetivos e metas da unidade vinculados a cada eixo do PDI com o respectivo objetivo e meta/PDI.

Formulário Despesas de Custeio – Atividades específicas da unidade. O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, 
serviços de terceiros, encargos de cursos e concursos, estagiários, despesas com publicações de editais para a contratação de professor substituto, entre 
outras despesas que “não sejam de capital (Obras, Equipamentos e livros)”

 Formulário Diárias e Passagens – O valor aqui disponibilizado refere-se aos limites permitidos à UNIR para execução. Sendo assim o valor rateado não poderá 
ser ultrapassado, devendo a unidade realizar o seu planejamento de acordo com o referido limite disponibilizado.

Formulário Despesas de Capital Rateado - São as despesas com “mobiliários em geral, livros e equipamentos”. Em caso de aquisição de equipamentos de TI, 
depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há 
recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.

OBSERVAÇÕES:

 Informamos que as despesas com Estagiários serão custeadas com o orçamento geral da UNIR,  administrado diretamente pela PRAD e de acordo com os 
dispositivos previstos na legislação, dessa forma não será necessário  a dedução do valor do custeio especìfico de cada unidade.

 Em relação às despesas com a Contratação de Professor Substituto, as mesmas são originadas na publicação dos Editais do Concurso no Diário Oficial da 
União (Impresa Nacional). Assim, esta despesa é custeada com o Orçamento previsto no “Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade”. Desta 
forma, ressaltamos que para cada Edital de Concurso por Área de Conhecimento publicado, será debitado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) da UGR 
solicitante.

 Despesas com Hospedagem e Alimentação serão debitadas diretamente no orçamento de custeio de cada Unidade, e sendo assim deverão ser previstas no 
“Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade”;

Quanto às despesas com Bolsas PIBIC  e PIBITI, Bolsa Monitoria e Auxílios do PNAES, as mesmas já foram previstas nas despesas obrigatórias de cada 
Campus não sendo necessário serem registradas no Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade;

Todo Material de Expediente retirado pelas Unidades no almoxarifado, mediante o controle realizado por aquela Coordenação, será debitado também no seu 
orçamento de custeio, devendo assim ser realizada a previsão no Plano de Ação, especificamente no “Formulário de Despesas de Custeio Específicas da 
Unidade”;

Informamos que é vedado o Remanejamento de despesas de Custeio para Capital, ou vice e versa conforme prevê a legislação: É vedado o remanejamento de 
valores entre grupos de despesas: custeio para capital ou capital para custeio, em observância ao art. 167, VI, da Constituição Federal: (dotações 
orçamentárias consignadas na LOA).

Para um melhor entendimento das Unidades segue abaixo lista com algumas despesas de custeio e capital auxílio no momento do preenchimento dos 
formulários:

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

 Despesas de Custeio

São aquelas despesas relativas à aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, passagens e de serviços prestados por pessoa física ou jurídica, 
por exemplo:



a) Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física - prestação de serviços por pessoal técnico ligado diretamente aos resultados pretendidos na pesquisa e que, 
por sua natureza, só possam ser executados por pessoas físicas;

b) Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica - instalação, adaptação, reparos e conservação de máquinas e equipamentos vinculados ao projeto, 
reprografia, impressos e serviços gráficos, passagens, seguro saúde, aluguéis para eventos, assinatura de revistas e periódicos, exposições, participação em 
conferências e congressos, software e outros;

c) Diárias;

d) Passagens;

e) Material de Consumo - material de uso em laboratórios, material de desenho e de expediente, combustível e lubrificante, embalagens, material fotográfico, de 
filmagens e gravações, produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos em geral, material de impressão, vidrarias de laboratório, peças de 
reposição para computadores e outros.

Outros exemplos:

Papel, cartolina, material de limpeza, pincel para quadro, tinta de parede, material para manutenção, pinturas em prédios, reparo das instalações elétricas, 
hidráulicas e sanitárias (fios, tomadas, interruptores, canos, conexões, etc.).

Despesas de Capital

São aquelas despesas relativas a aquisição de bens patrimoniais, equipamentos e material permanente para pesquisa, por exemplo: equipamentos de 
processamento de dados, de comunicação, máquinas e aparelhos gráficos, elétricos e eletrônicos, instrumentos técnicos e científicos, ferramentas, livros e 
outros.

Despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos laboratoriais e de medição, computadores, Datashow, mobiliários em geral, livros, 
realização de obras em geral, aquisição de imóveis, entre outras. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital, assim 
como para a expansão das atividades do órgão. (Manual da SOF sobre Orçamento Federal).



FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2019
         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.

PLANO DE  AÇÃO_2019 DA UNIDADE

UNIDADE: CAMPUS DE CACOAL                                                                                                                                                                               GESTOR RESPONSÁVEL:

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 tramitando1. 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 psicológicas.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 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 descentralização2. 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

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 acadêmica1. 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 rápido2. Melhorar as condições de acesso à internet no campus. 2. Melhora o fluco de informações / comunicação, principalemtne 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 extenção. 



FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2019
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

                                                 RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS
UNIDADE: CAMPUS DE CACOAL
                                                              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 100.000,00 Substituição da Caixa d´água tipo taça, construção de citerna. 2019
2 Serviço de Terceiros - PJ 40.000,00 Instalação de letreiros indicativos em todos os setores do campus 2019
3 Serviço de Terceiros - PJ 20.000,00 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 campus2019
6 Material de expediente e consumo 65.000,00 Manutenção das atividades no campus 2019
7 Material de construção e consumo para reparos diversos30.000,00 Prover a CSG de condições de realização das ações básicas de manutenção do campus2019
8 Serviço de Terceiros - PJ Manutenção de bens imóveis300.000,00 Reforma ou substituição de telhado das salas de aula (Blocos A, B, C e D)2019
9 Serviço de Terceiros – PJ Manutenção e reparos gerais50.000,00 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
5000

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 exrtensão para o fortalecimento. 2019
4353,51

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2019
DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

UNIDADE: CAMPUS DE CACOAL
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 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
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



FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2019
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

UNIDADE: CAMPUS DE CACOAL
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 pesquisa2019

TOTAL 74.890,46


