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1. Resumo da Gestão 2015
A Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (PROPPI) do Instituto Federal do Rio de
Janeiro é um órgão sistêmico, ligado à Reitoria. Esta Pró-Reitoria é a representante legal da pósgraduação, pesquisa e Inovação desta instituição, e tem como principais atribuições e competências:
planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de pesquisa,
inovação e pós-graduação, integradas ao ensino e a extensão, bem como, promover ações de
intercâmbio com Instituições e Empresas na área de fomento à pesquisa, ciência, tecnologia e inovação
tecnológica.
Em 2015, no âmbito da pesquisa, foram lançados editais de fomento à pesquisa (Prociência); de
publicação científica no exterior (Publique); de aquisição de equipamento permanente (Equipar); de
bolsas de iniciação científica e tecnológica (ICT) para os estudantes dos níveis médio e graduação
(PIBICT) e dois editais inéditos, a saber, o Programa de incentivo à apresentação de trabalhos em
eventos científicos, tecnológicos e artístico-culturais (PROATC) e o Programa de incentivo à
prospecção de mapa de oportunidades junto aos arranjos produtivos locais (PROSPECTAR).
Na área de inovação foi aprovado o Regulamento Geral do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT),
que regulamenta as atividades do NIT-IFRJ. Além disso, uma nova patente foi depositada e foram
firmados convênios com diversas empresas e instituições de ensino.
Na pós-graduação, foram criados nove grupos de trabalho, sendo sete deles para a criação de
projetos pedagógicos de cursos de especialização e dois para a criação de mestrados profissionais.

2. Pesquisa
A gestão da Pesquisa compete planejar, desenvolver, articular, acompanhar e avaliar a execução das
políticas de pesquisa. Trabalhar em consonância com os parceiros, listados a seguir: CNPq, CAPES,
FAPERJ e ANP/PETROBRAS, respeitando o princípio da autonomia autárquica do IFRJ.
A política do IFRJ para pesquisa e desenvolvimento tecnológico consiste no fortalecimento da
pesquisa através do estímulo a inovação e transferência de tecnologia articulada com os cursos de pósgraduação e, consequentemente, fortalecendo a integração da pesquisa com o ensino e a extensão.
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Quadro 1.
Processo finalístico - Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica PIBICT
Objetivos
Finalidade
1. Contribuir para a formação de recursos O programa tem como finalidade despertar o
humanos para a pesquisa.
interesse e incentivar vocações para as
2. Concessão de bolsas de iniciação científica atividades de pesquisa científica e tecnológica
para alunos do ensino médio e graduação.
entre
os
acadêmicos
regularmente
3. Propiciar à instituição um instrumento de matriculados no IFRJ.
formulação de política de iniciação à pesquisa,
pesquisa básica, do desenvolvimento da
pesquisa aplicada, da inovação e da
transferência de tecnologia para alunos de
graduação e/ou de ensino médio.
4. Estimular pesquisadores produtivos a
envolverem alunos de graduação e/ou do
ensino médio nas atividades de pesquisa
científica, tecnológica ou artístico-cultural.
5. Proporcionar ao bolsista, orientado por
pesquisador qualificado, a aprendizagem de
técnicas e métodos de pesquisa, bem como
estimular o desenvolvimento do pensar
cientificamente e da criatividade decorrentes
das condições criadas pelo confronto direto
com problemas de pesquisa.
Quadro 2.
Processo finalístico - Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e
Tecnológica - PIVICT
Objetivos
Finalidade
1. Contribuir para a formação de recursos O programa tem como finalidade proporcionar
humanos para a pesquisa.
ao voluntário, orientado por pesquisador
2. Propiciar à instituição um instrumento de qualificado, a aprendizagem de técnicas e
formulação de política de iniciação à pesquisa, métodos de pesquisa, bem como estimular o
pesquisa básica, do desenvolvimento da desenvolvimento do pensar cientificamente e
pesquisa aplicada, da inovação e da da criatividade decorrentes das condições
transferência de tecnologia para alunos de criadas pelo confronto direto com problemas
graduação e/ou de ensino médio.
de pesquisa.
3. Estimular pesquisadores produtivos a
envolverem alunos de graduação e/ou do
ensino médio nas atividades de pesquisa
científica, tecnológica ou artístico-cultural.
Quadro 3.
Processo finalístico - Programa Institucional de Incentivo à Produção Científica,
Tecnológica e artístico-cultural - Bolsa de Pesquisa Prociência
Objetivos
Finalidade
1. Institucionalizar as pesquisas científicas, O programa tem como finalidade contribuir
tecnológicas e artístico-culturais realizadas para a consolidação da pesquisa no IFRJ por
nos Campi do IFRJ;
meio de fomento ao pesquisador em itens de
2. Desenvolver os projetos de pesquisa que, custeio para pesquisa.
preferencialmente, estejam em articulação
com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão na Instituição, principalmente, com o
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programa institucional de iniciação científica e
tecnológica (PIBICT e PIVICT);
3. Aumentar a produção científica, tecnológica
e artístico-cultural;
4. Melhorar a qualificação de recursos
humanos em pesquisa criadas pelo confronto
direto com problemas de pesquisa.
Quadro 4.
Processo finalístico - Programa de Apoio à Aquisição de Equipamentos (EQUIPAR)
Objetivos
Finalidade
1. Fomentar a formação de redes intergrupos, O programa tem como finalidade contribuir
incluindo os intercampi;
para a consolidação da pesquisa no IFRJ por
2. Fomentar e induzir a pesquisa e a inovação meio da aquisição de equipamentos para
científica e tecnológica e, preferencialmente, a equipar laboratórios em implantação ou já
transferência de tecnologia ao setor produtivo. consolidados
Quadro 5.
Processo finalístico - Programa Publique Incentivo a Publicação no Exterior
Objetivos
Finalidade
1. Financiar a contratação de serviços de O programa tem como finalidade fomentar a
tradução/revisão de artigos científicos para divulgação científica no exterior, com fins de
língua estrangeira visando à publicação em estimular o crescimento da publicação
revistas internacionais.
qualificada
internacional
da
pesquisa
científica no IFRJ.
Quadro 6.
Processo finalístico – Programa de Incentivo à Apresentação de Trabalhos em Eventos
Científicos, Tecnológicos e Artístico - Culturais (PROATC)
Objetivos
Finalidade
1. Financiar cotas para auxiliar pesquisadores O programa tem como finalidade viabilizar a
a custear taxas de inscrição em eventos participação de servidores ativos do quadro
científicos, tecnológicos e artístico-culturais permanente do IFRJ em eventos científicos,
e
artístico-culturais
de
que ocorram em território nacional, bem como tecnológicos
passagens aéreas.
abrangência nacional, exclusivamente para
2. Contribuir para a difusão e acesso às apresentação de trabalhos (pôster ou
informações científicas, tecnológicas e comunicação oral ou palestras ou mesa
artístico-culturais
desenvolvidas
por redonda) de sua autoria ou coautoria.
servidores do IFRJ
Quadro 7.
Processo finalístico – Incentivo à prospecção de mapa de oportunidades junto aos
arranjos produtivos locais (PROSPECTAR)
Objetivos
Finalidade
1. Financiar pesquisas que visem identificar O programa tem como finalidade contribuir
os gargalos tecnológicos e sociais dos APLs para o desenvolvimento de estudos de
onde os Campi do IFRJ estão geograficamente prospecção tecnológica no IFRJ e à
situados e aproximar a comunidade na transferência de tecnologias inovadoras,
discussão crítica da pesquisa científica e da geradas a partir desta, para o setor produtivo
inovação tecnológica.
no entorno dos campi.

2.1. Indicadores de desempenho dos processos
Os indicadores de desempenho dos processos são obtidos através da supervisão, acompanhamento,
avaliação e orientação das políticas de pesquisa.
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2.1.1.- Grau de Envolvimento de Docentes com a Pesquisa
Esse índice tem o objetivo de identificar o grau de envolvimento de servidores docentes com a
pesquisa cadastrada no IFRJ, levando em consideração o número de pesquisadores e demais dados
registrados na base de dados baseados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP/CNPq).
Tabela 1: Envolvimento Docente com a Pesquisa. (Fonte: DP-Proppi)

Envolvimento Docente com a
Pesquisa
Número de Projetos de Pesquisa
(PIBICT, PROCIÊNCIA, PIVICT,
PFRH/ANP/Petrobras - IFRJ )
Número de Linhas de Pesquisa*
Número de Grupos de Pesquisa
certificado no CNPq
Docentes envolvidos na PQ(1)
Docentes envolvidos com
pesquisa(2)
Docentes em exercício(3)

2012

2013

2014

287

296

281

210

220

307

337

50

54

75

87

144

154

271

200

243

277

382

555

744

744

863

902

Envolvimento Docente com a
Pesquisa, interna e externa ao IFRJ %

32,7

37,2

44,3

61,5

Envolvimento Docente com a
Pesquisa (fomentada pela PROPPI)
no IFRJ %

19,4

20,7

31,4

22,2

2015
261#
(PIBICT/PROCIÊNCIA/PIVICT)

* Sítio do Diretório de Grupos de Pesquisa/ CNPq: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/index.jsp, extraído em
18/02/2016, às 11h38min
#
Em 2015 não foi contabilizado as bolsas do PFRH/ANP/Petrobras – IFRJ, pois os convênios estão terminando.
1) São considerados Docentes e demais servidores envolvidos com a pesquisa em algum dos programas da PROPPI
(PIBICT, PIVICT, Prociência)
2) São considerados Docentes envolvidos com a pesquisa, aqueles que são coordenadores de projeto de pesquisa interna
ou externa ao IFRJ. (Fonte: Sistema Stela Experta)
3) Docentes em exercício correspondem aos que são efetivos.
DADOS: Coordenação do Programa PFRH/ANP/Petrobras - IFRJ.

A partir da tabela 1 nota-se que aumentou em 68,8% os coordenadores de projeto de pesquisa
interna ou externa ao IFRJ, no entanto, devido ao término de projetos do Programa PFRH, observou-se
uma redução em 27% nos docentes e demais servidores envolvidos com a pesquisa em algum dos
programas da PROPPI, reduzindo também o envolvimento docente com a pesquisa (fomentada pela
PROPPI) em 30%.
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2.1.2. Capacidade de Orientação
Tabela 2: Capacidade de Orientação. (Fonte: DP – ProPPI)

Docentes Efetivos

2012

2013

2014

2015

Mestrado
388
380
435
428
Doutorado
216
248
309
361
Total
604
628
744
789
*Não foram computados os professores do quadro temporário e nem os professores com graduação ou especialização.
Os Dados correspondem aos relatórios de gestão de cada período avaliado com base no que foi usado para o relatório
básico do CNPq. (Fonte – Diretoria Gestão Pessoas – DGP - IFRJ).

Observou-se 6,0% de aumento no número de pesquisadores em relação ao ano de 2014.
2.1.3. Grau de Envolvimento Discente com a Pesquisa (EDIPQ)
Esse índice tem o objetivo de identificar o grau de envolvimento discente com a pesquisa,
levando em consideração o número de alunos matriculados e alunos envolvidos com programa PIBICT
e PFRH.
Tabela 3: Envolvimento Discente Total com a Pesquisa (EDIPQ). (Fonte: DP – ProPPI)
Envolvimento Discente com a Pesquisa
2012
2013
2014
2015
Número de Bolsas de PIBIC concedidas pela
105
78
123
136
Instituição
Número de Bolsas de PIBITI concedidas pela
69
2
4
-Instituição
Número de Bolsas de PIBIC Jr. Concedidas pela
36
33
58
77
Instituição
Número de Bolsas de PIBITI Jr. Concedidas pela
--92
67
98
Instituição
Número de Bolsas de PIBIC oferecidas pela CNPq
23
25
25
25
Número de Bolsas de PIBITI oferecidas pela CNPq
35
37
37
37
Número de Bolsas de PIBIC EM oferecidas pela
----30
30
CNPq
Número de Bolsas de PIBIC Jr. Oferecidas pela
101
34
19
-Faperj
Número de bolsas PFRH/ANP/Petrobras
588
916
779
256
Total de Bolsas aprovadas
951
1217
1142
659
Número de alunos PIVICT do IFRJ
29
38
24
19
Número de alunos do Ensino Técnico
6234
5483
5034
4804
Número de alunos da Graduação
2723
2873
2784
2154
Percentual de Discente de Ensino Técnico
11,6
19,6
18,9
9,6
envolvido com a Pesquisa considerando bolsas externas
(FAPERJ e PFRH)
Percentual de Discente de Ensino Técnico
0,6
2,3
3,1
3,6
envolvido com a Pesquisa desconsiderando bolsas
externas (FAPERJ e PFRH)
Percentual de Discente de Graduação envolvido
4,9
4,9
6,8
9,2
com a Pesquisa
Percentual de Discente Total envolvido com a
10,6
14,6
14,6
9,5
Pesquisa (EDIPQ) considerando bolsas externas
(FAPERJ e PFRH)

1) Iniciação Científica (PIBIC). O PIBIC é um programa dedicado ao aluno matriculado na Graduação.
2) Iniciação Tecnológica (PIBITI). O PIBITI é um programa dedicado ao aluno matriculado no Ensino Técnico e na
Graduação.
3) Iniciação Científica Júnior (PIBIC Jr). O PIBIC Jr é um programa dedicado ao aluno matriculado no Ensino Médio
ou Técnico.
4) Iniciação Tecnológica Júnior (PIBITI Jr). O PIBITI Jr é um programa dedicado ao aluno matriculado no Ensino
Médio ou Técnico envolvidos em desenvolvimento de inovação.
5) Iniciação Científica Voluntária (PIVICT): O PIVICT é um programa dedicado ao aluno matriculado nos Ensino
Médio-Técnico ou Graduação no qual o discente é voluntário.
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6) Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC EM). O PIBIC EM é um programa dedicado ao aluno matriculado
no Ensino Médio ou Técnico envolvidos em atividades científicas e tecnológicas básicas.
7) PFRH/ANP/Petrobras: Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo – ANP

A partir dos dados da Tabela 3 nota-se uma pequena diminuição no número de bolsas aprovadas
decorrente do decréscimo de bolsas concedidas pelo PFRH devido ao término de projetos. No entanto,
observa-se também a adição de uma nova modalidade de bolsas (PIBIC EM/CNPq) e um aumento no
número de bolsas nas modalidades PIBIC/IFRJ, PIBITI/IFRJ, PIBIC Jr./IFRJ, representando aumento
no investimento à pesquisa pelo IFRJ.
2.1.4. Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP/CNPq)
2.1.4.1. Indicadores gerais do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP/CNPq)
Esse índice tem o objetivo de identificar o grau correlação entre pesquisadores (P), Doutores (D),
Estudantes (E), Técnicos (T) e Linhas de Pesquisa com o número total de grupos de pesquisa
cadastrados na base de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

Stat
us do
grupo

Gru
pos (G)

Tabela 4: Status do Diretório de grupos de pesquisa (DGP/CNPq)
Pesq
Linha
Est
Téc
uiDout
us de
P/
-nicos
D/G
E/G
sadores ores (D)
dantes
Pesquisa
G
(T)
(P)
(E)
(L)

Cen
so
50
281
153
332
10
210
5,6
3,1
6,6
/2012
Cen
so
54
302
164
396
9
220
5,6
3,0
7,3
/201
3
Cen
so
75
400
182
536
10
307
5,3
2,4
7,2
/201
4
Cen
so
87
593
345
558
29
337
6,8
4,0
6,4
/2015
Fonte: Sítio do Diretório de Grupos de Pesquisa/ CNPq: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/index.jsp,
18/02/2016, às 11h38min

T/G

L/G

0,2

4,2

0,2

4,1

0,1

4,1

0,3

3,9

extraído em

A partir da Tabela 4 é possível visualizar um aumento em todos os quantitativos exceto o de
estudantes nos grupos, com uma diminuição das razões relativas ao número de grupos de pesquisa.
2.1.4.2. Distribuição dos Grupos de Pesquisa por área do conhecimento (DGP/CNPq)
No presente relatório serão utilizadas as seguintes abreviações para as áreas de conhecimento
existentes no IFRJ: Ciências Agrárias (CA), Ciências Biológicas (CB), Ciências Exatas e da Terra
(CET), Ciências Humanas (CH), Ciências da Saúde (CS), Ciências Sociais Aplicadas (CSA),
Engenharias (E), Lingüística, Letras e Artes (LLA).
Tabela 5: Número de grupos de pesquisa. (Fonte: DP – ProPPI)

2012
2013
2014
2015

CA
2
1
3
4

CB
8
10
9
9

CET
10
11
24
28

CH
14
14
17
21

CS
7
8
11
13

CSA
3
4
5
4

E
3
3
3
4

LLA
3
3
3
4

Total
50
54
75
87
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A partir da tabela 5 observa-se um aumento crescente dos grupos de pesquisa na maioria das áreas,
acumulando um aumento de 16% no quantitativo de grupos de pesquisa.
2.1.4.3. Total de pesquisadores e estudantes registrados nos Grupos de Pesquisa por área do
conhecimento
Tabela 6: Capacidade de Orientação 2015 (DGP/CNPq)

Capacidade de
Orientação
DGP
Total de
estudantes
Total de
pesquisadores
Total de Técnicos
Linhas de
Pesquisa
Relação
estudantes/pesquisad
ores

CA

CB

CET

CH

CS

CSA

E

LLA

Total

46

100

152

100

92

23

27

18

32

54

173

138

113

34

27

22

4

3

7

5

5

3

1

1

29

15

55

100

59

59

15

16

18

337

1,4

1,9

0,9

0,7

0,8

0,7

1,0

0,8

0,9

558
593

Fonte: Sítio do Diretório de Grupos de Pesquisa/ CNPq: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/index.jsp, extraído em
18/02/2016, às 17h.

A partir da Tabela 6 nota-se que a área de Ciências Biológicas é a que apresenta a maior relação
entre estudantes e pesquisadores/orientadores, enquanto Ciências Sociais Aplicadas e Ciências
Humanas apresentam as menores.
2.2. Programas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT e PIVICT)
2.2.1. Demandas observadas através dos processos seletivos
Tabela 7: Avaliação de Demandas processo seletivo PIBICT

Avaliação de Demandas processo seletivo

2012

2013

2014

2015

Total de bolsas demandadas pelos orientadores
Nº de projetos submetidos
Nº de projetos aprovados
Total de bolsistas
Total de orientadores
Nº médio de bolsistas por orientador (a)

283
215
200
268
136
1,97

378
233
195
267
148
1,80

379
229
212
344
162
2,12

500
284
247
379
194
1,95

Fonte: DP – PROPPI

A partir da Tabela 7 nota-se que apenas o Nº médio de bolsistas por orientador(a) diminuiu, enquanto
todos os outros itens aumentaram. Essa redução se deu devido ao aumento no total de orientadores ter sido
muito maior que o aumento no total de bolsistas.
2.2.2. Grau de Produtividade Bibliográfica e de Divulgação Científica dos Projetos aprovados
no PIBICT/PIVICT
Esse índice tem o objetivo de identificar o percentual de produções bibliográficas (artigos, capitulo
de livros, livros, resumos simples e completos em evento) com relação ao total de trabalhos produzidos
e cadastrados na base de dados dos Programas PIBICT/PIVICT.
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Tabela 8: Produtividade Bibliográfica – IFRJ. (Fonte: DP – ProPPI)
+
2014*
20142015
Produtividade Bibliográfica - IFRJ
2015
(PIBIC
(IFRJ)
T-PIVICT)
Número de artigos em revistas científicas e tecnológica
271
11
(publicações NACIONAIS)
Número de artigos em revistas científicas e tecnológica
227
13
(publicações INTERNACIONAIS)
Número de resumos simples publicados em anais de eventos
583
216
científicos e tecnológicos
Número de trabalhos completos em anais de eventos científicos
273
75
e tecnológicos
Número de livros publicados
54
12
Número de capítulos de livro publicados
112
28
Relatórios/Produção técnica
832
183
Produção cultural e artística
40
9
TOTAL
2392
547
% de artigos em função do total de produção
20,8
4,4
% de resumos simples em função do total de produção
24,4
39,5
% de trabalhos completos em função do total de produção
11,4
13,7
% de livros/capítulos em função do total de produção
6,9
7,3
Relação de trabalhos de divulgação científica em eventos
----1,2
(resumos) por total de projetos
Relação de produção bibliográfica (artigos, livros, cap) por total
----0,3
de projetos
Relação da produtividade bibliográfica por total de discentes
----1,44
envolvidos na pesquisa
Obs.: Em 2014-2015, foram custeados pelos Campi 247 projetos, totalizando R$ 1.094.400,00.
* Fonte: Sistema Stela – Experta.
+
Fonte: Formulário eletrônico de prestação de contas – PROPPI/IFRJ

% em relação
ao todo
4,1
5,7
37,0
27,5
22,2
25,0
22,0
22,5
22,9
-------------

Na edição 2014-2015 dos editais PIBICT/PIVICT, 247 projetos foram financiados e orientados por 194
pesquisadores do IFRJ gerando uma vasta gama de produções bibliográficas, artísticas e culturais. Esses
orientadores, que correspondem a 24,6% de pesquisadores mestres e doutores do IFRJ, foram
responsáveis, em conjunto com seus alunos e colaboradores, por 22,9% da produção do instituto. Esse
fator multiplicativo inferior a unidade pode ser explicado pela natureza da pesquisa inicial desenvolvida
em conjunto com os discentes e pela quantidade de projetos novos em relação as renovações de projetos já
em andamento. A partir da tabela 8 pode-se observar que ainda existe uma cultura de apresentação de
trabalhos em congressos em detrimento de publicações em revistas científicas.
2.3. Programa de Fomento ao Pesquisador (PROCIENCIA)
2.3.1. Grau de Produtividade Bibliográfica e de Divulgação Científica dos Projetos
aprovados com Prociência
Esse índice tem o objetivo de identificar o percentual de produções bibliográficas (artigos, capitulo
de livros, livros, resumos simples e completos em evento) com relação ao total de trabalhos produzidos
e cadastrados na base de dados do Programa Prociência.
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Tabela 9: Produtividade Bibliográfica – IFRJ. (Fonte: DP – ProPPI)
*
2014+
2014-2015
Produtividade Bibliográfica - IFRJ
2015
(PROCIÊNCIA)
(IFRJ)
Número de artigos em revistas científicas e tecnológica
271
9
(publicações NACIONAIS)
Número de artigos em revistas científicas e tecnológica
227
8
(publicações INTERNACIONAIS)
Número de resumos simples publicados em anais de eventos
583
110
científicos e tecnológicos
Número de trabalhos completos em anais de eventos científicos
273
49
e tecnológicos
Número de livros publicados
54
13
Número de capítulos de livro publicados
112
21
Relatórios/Produção técnica
832
173
Produção cultural e artística
40
6
TOTAL
2392
389
% de artigos em função do total de produção
20,8
4,3
% de resumos simples em função do total de produção
24,4
28,3
% de trabalhos completos em função do total de produção
11,4
12,6
% de livros/capítulos em função do total de produção
6,9
8,7
Relação de trabalhos de divulgação científica em eventos
----1,3
(resumos) por total de projetos
Relação de produção bibliográfica (artigos, livros, cap) por total
----0,5
de projetos
Obs.: Em 2014-2015, foram pagos 84 projetos, totalizando R$216.000,00
* Fonte: Sistema Stela – Experta.
+
Fonte: Formulário eletrônico de prestação de contas – PROPPI/IFRJ

% em
relação ao
todo
3,3
3,5
18,9
17,9
24,1
18,8
20,8
15,0
16,3
-----------

A partir da tabela 9 é possível observar que os 84 pesquisadores contemplados no PROCIÊNCIA,
que equivalem a 10,6% do total de docentes mestres/doutores do IFRJ, respondem por 16,3% do total
de produção bibliográfica do Instituto, demonstrando que os pesquisadores contemplados com o
Prociência são os principais responsáveis pela produção bibliográfica do IFRJ. Vale ressaltar que a
contabilidade da produção dos pesquisadores do IFRJ leva em consideração um período de tempo
superior ao da coleta de dados advindos do formulário eletrônico de prestação de contas do
PROCIÊNCIA 2014-2015.
2.3.2 Divulgação Científica e Tecnológica – JORNADA INTERNA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (JIT)
Evento, constitui-se, sobretudo, na apresentação de trabalhos que visem à divulgação de resultados
dos projetos de pesquisa aos quais estejam vinculados estudantes dos programas institucionais de
Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT (PIBIC, PIBITI, PIBIC Jr., PIBITI Jr., PIBIC EM,
PIVICT, Jovens Talentos FAPERJ e Jovens Talentos CAPES). Foi realizada concomitante ao IV
Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação (Fórum ITE) pela primeira vez em 2 (dois) dias.
Em 2015 com o apoio da FAPERJ garantimos recursos financeiros (projeto aprovado APQ2 no
valor de R$8.000,00 - oito mil reais) para custeio de materiais e prestação de serviços.
Adicionalmente, esta PROPPI foi contemplada em edital específico do CNPq com a importância de
R$18.520,00 (dezoito mil quinhentos e vinte reais) para o mesmo fim. A IX JIT foi realizada no
Campus São Gonçalo.
2.4. Programa Ciência sem Fronteiras (CSF)
Em 2012, O IFRJ aderiu ao Programa Ciência sem Fronteiras (CSF) através de assinatura do Termo
de Adesão. No ano de 2015 não houve processo de seleção e os alunos que participaram foram
aprovados no processo de 2014 viajando no segundo semestre. Como de praxe, todas as inscrições no
Programa são avaliadas e homologadas pelo IFRJ e posteriormente pela agência financiadora. Foram
encaminhados 4 (quatro) alunos pelo Programa CSF no ano de 2015. A distribuição histórica de alunos
por Campus pode ser visualizada na tabela a seguir:
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Tabela 10: Quantitativo de alunos que aderiram ao Programa CSF entre 2012–2015 (Fonte: DP – ProPPI)

Campus
Duque de Caxias
Nilópolis
Realengo
Rio de Janeiro
Volta Redonda
Total

Quantidade de
alunos
4
9
10
12
7
42

No gráfico da figura 1, pode-se visualizar a distribuição de Países que receberam os alunos do IFRJ
no período de 2012–2015.

Figura 1: Países que receberam os alunos do IFRJ no período de 2012–2015.

A partir da Figura 1 conclui-se que os Estados Unidos foi o País que mais recebeu os alunos do
IFRJ e que a América do Norte como um todo teve uma ampla vantagem em relação ao continente
europeu, recebendo 28 (vinte oito) estudantes ante a 9 (nove) discentes que foram selecionados para
estudar na Europa e 5 (cinco) na Austrália.
2.5. Programa Equipar
Desde 2012 o programa Equipar é ofertado anualmente, tendo disponibilizado ao longo de sua
existência um montante de R$ 1.134.581,46 e contemplando um total de 22 (vinte e dois) projetos
destinados à aquisição de equipamentos para os Campi do IFRJ. Um histórico deste programa pode ser
visualizado na tabela e no gráfico a seguir:
Tabela 11: Quantitativo de projetos e de recursos disponibilizados no Programa EQUIPAR entre 2012 –2015
(Fonte: DP – ProPPI)
Projetos
Projetos
Raz
Recurso
Recurso médio
Ano
submetidos (S) contemplados (C) ão S/C
disponível
por projeto
R$
R$
2012*
46
9
44.175,72
5,1
397.581,46
R$
R$
2013
5
5
1,0
300.000,00
60.000,00
R$
R$
2014
12
6
2,0
300.000,00
50.000,00
R$
R$
2015
5
2
2,5
137.000,00
68.500,00
11
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*No ano de 2012 foi a única edição onde pesquisadores podiam submeter projetos de maneira individual, daí a
distorção na demanda de projetos submetidos.

A partir da tabela 11 é possível concluir que houve uma diminuição no quantitativo de projetos
contemplados bem como uma aparente queda na procura pelo programa, vide a relação entre o
quantitativo de projetos submetidos em relação aos projetos contemplados. Porém, o valor médio de
recurso para cada projeto aumentou na edição de 2015, embora o recurso total disponibilizado neste
ano tenha sofrido uma redução considerável. Cabe ressaltar que no edital de 2015 foram oferecidas
menos faixas de recurso e as faixas que foram oferecidas eram de alto valor.

Figura 2: Distribuição de projetos contemplados por Campus do IFRJ no período de 2012–2015.

Observando o gráfico na figura 2 observa-se que o Campus Rio de Janeiro foi contemplado em
mais da metade dos 22 projetos aprovados no período entre 2012 e 2015 seguido pelo Campus
Realengo com 22,7% do total de projetos.
2.6. Programa PROATC
Em sua primeira edição, o programa contemplou 12 (doze) pesquisadores que apresentaram seus
trabalhos em reuniões científicas no País tendo suas passagens aéreas/rodoviárias bem como taxas de
inscrição limitadas a R$500,00. Foi disponibilizado um montante de R$ 7.239,53 para pagamento de
passagens aéreas e R$ 3.316,00 para pagamento de taxas de inscrição tendo esses recursos sido
provenientes da rubrica de pesquisa aplicada da Instituição.
Na figura 3 pode-se visualizar a distribuição de contemplados por Campus:

Figura 3: Distribuição de projetos contemplados por Campus do IFRJ no período na edição 2015 do PROATC.
12
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2.7. Programa PROSPECTAR
Em sua primeira edição, o programa contemplou 4 (quatro) pesquisadores que estão realizando
suas pesquisas de prospecção nas áreas do Grupo 1 (Economia Criativa, Tecnologias Sociais, Ensino
de Ciências), Grupo 2 (Saúde, Biotecnologia) e Grupo 3 (Química Aplicada/Industrial, Química de
Produtos Naturais, Ciência de Alimentos). Foram disponibilizados R$18.000,00 para este programa
que se estende no ano corrente com recurso já empenhado no ano de 2015.
2.8. Revistas Científicas
Atualmente o IFRJ possui duas revistas científicas: Revista Perspectivas da Ciência e Tecnologia ISSN: 1984-5693 e Revista Ciências&Ideias - ISSN: 2176-1477. A revista Perspectivas da Ciência e
Tecnologia foi avaliada pelo sistema Qualis-Capes-MEC com nota B1 em 2013, que significou uma
melhora substancial desde a última avaliação, B4, na sua qualificação. E a Ciências & Ideias com nota
B3, que também significou uma melhora substancial desde a última avaliação, B5, na sua qualificação.
3. Pós-graduação
A gestão da pós-graduação compreende a supervisão, acompanhamento, avaliação e orientação aos
cursos de Lato e Stricto sensu, aprovados pelo Conselho Superior para o funcionamento nos Campi do
IFRJ. O IFRJ oferece atualmente à comunidade nove cursos de especialização (Lato sensu) e quatro
cursos de mestrado (Stricto sensu). O Curso de Especialização em Ciências Ambientais em Áreas
Costeiras foi aprovado pelo CONSUP em setembro de 2015 e iniciará suas atividades no primeiro
semestre de 2016, sendo ofertado no Campus Arraial do Cabo. Na tabela 10 a seguir são demonstrados
os cursos distinguindo seus campi de funcionamento.
Tabela 12 - Lista de cursos de Pós-graduação oferecidos pelo IFRJ
Curso
Campus
Modalidade
Especialização em Ciências
Arraial do Cabo
Lato Sensu
Ambientais em Áreas Costeiras
Especialização em Educação de
Nilópolis
Lato Sensu
Jovens e Adultos – EJA
Especialização em Linguagens
Artísticas, Cultura e Educação
Nilópolis
Lato Sensu
(LACE)
Especialização em Gestão Ambiental
Nilópolis
Lato Sensu
Mestrado Profissional em Ensino de
Nilópolis
Stricto Sensu
Ciências
Mestrado Acadêmico em Ensino de
Nilópolis
Stricto Sensu
Ciências
Especialização em Educação e
Mesquita
Lato Sensu
Divulgação Científica
Mestrado Profissional em Ciência e
Rio de Janeiro
Stricto Sensu
Tecnologia dos Alimentos
Mestrado e Doutorado Multicêntrico
Rio de Janeiro
Stricto Sensu
em Bioquímica e Biologia Molecular
Especialização em Ensino de Ciências
Rio de Janeiro
Lato Sensu
com ênfase em Biologia e Química
Especialização em Segurança
Rio de Janeiro
Lato Sensu
Alimentar e Qualidade Nutricional
Especialização em Ensino de Ciências
Volta Redonda
Lato Sensu
e Matemática
Especialização Ensino de Histórias e
São Gonçalo
Lato Sensu
Culturas Africanas e Afro-brasileiras
(Fonte: Direção Geral de Pesquisa e Pós –Graduação - PROPPI)
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3.1. Supervisão, avaliação e indicadores de desempenho
3.1.1. Avaliação interna dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu
A consolidação dos resultados relacionada à avaliação do ano de 2015 está sendo realizada e em
maio de 2016 serão apresentados estes dados aos coordenadores dos cursos de pós-graduação com o
intuito de serem informados sobre o andamento geral de cada curso e com isso, tem-se a possibilidade
de ser avaliado qual parâmetro precisa ser melhorado. Estes resultados nos indicam a qualidade dos
cursos e fornecem informações que poderão ser utilizadas para a avaliação e acompanhamento pelo
MEC, uma vez que a partir de 2014, todos os cursos de especialização foram cadastrados através do eMec (Cadastro Nacional de Cursos de Especialização). A tabela 13 apresenta um resultado prévio e
estão indicados o número de questionários respondidos.
Curso

Tabela 13 - Retorno das avaliações realizadas por curso:
Egressos Discentes Docentes Secretaria
Campus

Especialização em
1
1
Educação de Jovens
Nilópolis
e Adultos
Especialização em
Linguagens
1
4
Nilópolis
Artísticas, Cultura e
Educação
Especialização em
1
2
Nilópolis
Gestão Ambiental
Mestrado
3
11
Profissional em
Nilópolis
Ensino de Ciências
Mestrado Acadêmico
0
5
em Ensino de
Nilópolis
Ciências
Especialização em
Educação e
3
2
Mesquita
Divulgação
Científica
Mestrado
Profissional em
Rio de
6
7
Ciência e Tecnologia
Janeiro
dos Alimentos
Mestrado
Multicêntrico em
Rio de
0
1
Bioquímica e
Janeiro
Biologia Molecular
Especialização em
Ensino de Ciências
Rio de
4
8
com ênfase em
Janeiro
Biologia e Química
Especialização em
Gestão da Segurança
Rio de
3
12
de Alimentos e
Janeiro
Qualidade
Nutricional
Especialização em
Volta
0
0
Ensino de Ciências e
Redonda
Matemática
Especialização
Ensino de Histórias e
São
0
0
Culturas Africanas e
Gonçalo
Afro-brasileiras
(Fonte: Direção Geral de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPI)

Coordenador

2

1

0

1

1

0

1

1

1

4

1

0

3

1

1

2

1

0

7

0

0

1

0

1

10

0

1

6

0

1

0

0

0

0

0

0
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De acordo com os formulários respondidos pelos egressos, discentes, docentes, secretários de pósgraduação e coordenadores, está relacionado abaixo, de maneira global, os gráficos dos principais
questionamentos realizados.
- Sobre os egressos, cada questão poderá receber uma nota de 0 a 5, onde cada nota representa o
seguinte conceito:
0: Não sabe avaliar ou não se aplica.
1: Muito insatisfeito.
2: Insatisfeito.
3: Neutro.
4: Satisfeito.
5: Muito satisfeito.
Foram destacados os seguintes questionamentos:
• Os questionamentos formulados pelos professores focalizaram, estimularam e desencadearam
novas ideias?

Figura 4: Distribuição das respostas através de notas.

• Os professores demonstraram domínio em relação aos assuntos abordados?

Figura 5: Distribuição das respostas através de notas

• Do ponto de vista global, qual nota você atribui ao curso?

Figura 6: Distribuição das respostas através de notas
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- Sobre os discentes, destacamos os seguintes questionamentos:
• Motivo da escolha do IFRJ para formação em nível de pós-graduação:

Figura 7: Distribuição das respostas por motivo da escolha do IFRJ

• A Home Page do curso possui todas as informações necessárias ao corpo discente?

Figura 8: Distribuição das respostas através de notas

• Qual sua avaliação da biblioteca, levando em consideração o seu acervo?

Figura 9: Distribuição das respostas através de notas
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- Sobre os docentes, destacamos os seguintes questionamentos:
• O Programa/Curso reflete e avalia a relevância e a pertinência do currículo e seu vínculo em
relação à pesquisa, aos impactos na instituição e na comunidade do entorno?

Figura 10: Distribuição das respostas através de notas

• Existe um sistema de comunicação que possibilite a disseminação das informações sobre o
Programa/Curso, isso é, a comunicação entre docente/alunos, docente/secretaria e
docente/coordenação oferece suporte necessário a execução das atividades?

Figura 11: Distribuição das respostas através de notas

• O Programa/Curso demonstra iniciativa para estabelecer parcerias, através de convênios e
acordos buscando fomento em órgãos de apoio e financiamento e/ou setores produtivos para o
desenvolvimento do ensino/pesquisa voltada para a comunidade?

Figura 12: Distribuição das respostas através de notas
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3.1.2. Políticas de Acesso
A política de acesso para todos os cursos de pós-graduação envolve um concurso público, com
lançamento de edital público. O oferecimento de vagas leva em consideração a capacidade do corpo
docente em orientar os estudantes e o número de aula/semana. Esta relação está em consonância com o
Termo de Metas SETEC/MEC – IFRJ, assinado em 2010. Neste
exercício
consolidou-se
a
normatização dos editais de acesso aos cursos, levando-se em consideração a especificidade de cada
curso. Os dados informados abaixo com relação aos indicadores e número de vagas oferecidas pela
PROPPI nos cursos de Pós-Graduação são finais.
Tabela 14: Número de vagas dos cursos de pós-graduação nos editais
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – VAGAS OFERECIDAS EM EDITAIS PÚBLICOS
Campus Nilópolis
2013 2014 2015
Especialização em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação
15
15
15
Especialização em Educação de Jovens e Adultos – EJA

15

15

15

Especialização em Gestão Ambiental
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências

15
10

10
15

10
12

Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências

10

12

10

20

15

15

15
10

15
13

15
13

Mestrado Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular

0

10

9

Campus Volta Redonda
Especialização em Ensino de Ciências e Matemática

15

15

15

Campus São Gonçalo
Especialização Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-brasileira

18

20

20

Campus Mesquita
Especialização em Ensino e Divulgação Científica

10

10

21

Campus Arraial do Cabo
Especialização em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras

--

--

25

Total de vagas para a Pós-graduação

143

165

195

Campus Rio de Janeiro
Especialização em Gestão da Segurança de Alimentos e Qualidade
Nutricional
Especialização em Ensino de Ciências
Mestrado Profissional em Ciências e Tecnologia dos Alimentos

(Fonte: Direção Geral de Pesquisa e Pós –Graduação - PROPPI)

3.1.3. Políticas de permanência
A política de permanência nos cursos de pós-graduação ocorre através de disciplinas de controles
de permanência e de acompanhamento do projeto do estudante. Cada aluno, semestralmente, apresenta
uma discussão sobre o andamento da redação do trabalho de conclusão de curso (TCC) e dissertação
de mestrado. Desta forma, o discente é permanentemente estimulado a finalizar o curso e o controle de
sucesso do projeto é acompanhado pelo orientador e fiscalizado pelo Coordenador de curso e pela
PROPPI.
Em 2015, a partir da atualização do Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu, espera-se que até o final do ano de 2016 todos os cursos de pós-graduação tenham as
suas Normas de Credenciamento e Descredenciamento de Docentes assim como a forma de
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso estabelecidas pelos seus Colegiados para aprovação
no CAPOG.
Neste mesmo ano, a PROPPI também participou de um grupo de trabalho (GT) para Diagnóstico e
Enfrentamento da Evasão no Âmbito do IFRJ que teve como objetivo principal realizar um
diagnóstico sobre a temática da “Evasão no IFRJ”, na perspectiva de suscitar políticas institucionais,
de modo a enfrentar esse problema que atinge os diferentes níveis e modalidades de ensino, a fim de
18
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diminuir os índices de evasão institucional e promover a necessidade de tornar público os dados
acadêmicos à comunidade, para consulta e pesquisa. Após o término deste GT, um represente de cada
Pró-Reitoria de Ensino e de Extensão (PROPPI, PROGRAD, PROET e PROEX) e das Direções de
Ensino dos Campi, além de um representante da Diretoria de Pesquisa Institucional, estão participando
atualmente da Comissão Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito dos
estudantes da rede federal para traçar políticas de permanência do aluno no IFRJ nas diferentes
modalidades de ensino.
3.1.4. Principais parceiros
A Capes, além de supervisionar o funcionamento dos cursos, estimula os programas de pósgraduação stricto sensu a partir da concessão de bolsas do Programa de Demanda Social (DS), que tem
como objetivo oferecer bolsa de estudos para o pós-graduando, garantindo ao programa condições
adequadas ao desenvolvimento de suas atividades. Neste ano de 2014, foram concedidas duas bolsas
ao Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências (PROPEC/MA). Um outro programa,
também financiado pela Capes, o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) concedeu uma bolsa
PNPD ao Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PROPEC/MP). Neste sentido,
verifica-se o amadurecimento do Curso em questão, uma vez que obtiveram bolsas a partir do aumento
do conceito do Curso, que passou pela avaliação na última trienal com conceito 4 na Capes em 2013.
A Embrapa Agroindústria de Alimentos permanece como parceira em associação permanente no
Curso de Mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PCTA), no campus Rio de
Janeiro. Seus funcionários atuam como professores e pesquisadores do curso, além de seção de espaço
físico para a realização de aulas e orientação dos alunos do curso. A partir da demanda de um projeto
de pesquisa do Curso, foi realizado um convênio com a empresa BENERA para a utilização de
insumos para o desenvolvimento de dissertações de alunos do curso.
3.2. Envolvimento dos docentes na Pós-graduação.
Tabela 15: Número de docentes envolvidos na Pós-graduação nos últimos quatro anos:
DOCENTES DA PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU E STRICTO SENSU
2012
2013
2014
ANOS

2015

Campus Nilópolis
Docentes envolvidos na PG

33

39

52

52

30

35

35

38

0

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

Campus Rio de Janeiro
Docentes envolvidos na PG
Campus Paracambi
Docentes envolvidos na PG
Campus Realengo
Docentes envolvidos na PG
Campus Duque de Caxias
Docentes envolvidos na PG
Campus Mesquita
Docentes envolvidos na PG

5

5

7

8

0

3

3

16

15

15

17

19

11

7

11

12

96

112

Campus Arraial do Cabo
Docentes envolvidos na PG
Campus Volta Redonda
Docentes envolvidos na PG
Campus São Gonçalo
Docentes envolvidos na PG
Total de docentes envolvidos com cursos de pósgraduação

130

150
19
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Docentes em exercício
Envolvimento Docente com a Pós-Graduação (EDPG)

744
12,90

744
15,05

863
15,06

902
16,63

(Fonte: Direção Geral de Pesquisa e Pós –Graduação - PROPPI)

4. Inovação
A gestão da Inovação compete apoiar e assessorar o IFRJ na interação com a sociedade,
promovendo a Inovação, o empreendedorismo e a transferência do conhecimento e das tecnologias
para o setor produtivo nacional ou internacional.
4.1. Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-IFRJ)
Seu objetivo geral é o de gerir a política institucional de Inovação do IFRJ, de acordo com o artigo
16 da Lei de Inovação (Lei 10.973 de 02/12/2004), regulamentada pelo Decreto nº 5.563 de
11/10/2005. Foi efetivamente implantado em 2015.
4.2. Depósitos de patentes
No âmbito da inovação as pesquisas desenvolvidas no IFRJ colaboraram para os seguintes
depósitos de patentes e convênios firmados:
Tabela 16: Patentes depositadas

Patente

Pesquisador responsável

01

Adriano Gomes da Cruz
(Rio de Janeiro)

Título
Processo para preparação de requeijão cremoso
reduzido de sódio adicionado de lactobacillus
acidophilus microencapsulado por spraychilling e requeijão cremoso

4.3. Convênios com empresas e instituições
A PROPPI busca a integração de diferentes níveis de ensino e o estímulo de nossos estudantes na
interação com empresas, com foco na inovação.
Tabela 17: Relação de convênios firmados pelo IFRJ e empresas parceiras.
Convênio

Empresa

Pesquisador responsável

01

Instituto Chico Mendes
de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
Instituto de Estudos do
Mar Almirante Paulo
Moreira
IEAPM
Instituto de Pesquisa
Jardim Botânico (JBRJ)

João Gilberto da Silva Carvalho
(Arraial do Cabo)

02

03

04

05

06

João Gilberto da Silva Carvalho
(Arraial do Cabo)

Área do
conhecimento
Ciências
Ambientais

Ano
2015

Ciências
Ambientais

2015

Ciências
Ambientais
Microbiologia

2015

Educação

2015

João Gilberto da Silva Carvalho
(Arraial do Cabo)

Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ)
Centro de
Investigaciones en
Antropología Filosófica y
Cultural (CIAFIC)

Aline dos Santos Garcia Gomes
(Rio de Janeiro)
Alcina Maria Testa Braz da
Silva
(Nilópolis)

Universidade Federal
Fluminense (UFF)

Paulo Roberto de Assis Passos

Ensino de
Ciências e
Tecnologia de
Alimentos

2015

2015
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5. Execução do Plano de Metas ou de Ações
METAS
Padronizar e integrar o sistema de gestão acadêmica
Disseminar a cultura de avaliação dos cursos tendo como padrão o modelo da
Capes
Desenvolver e aprimorar um sistema integrado de controle e avaliação dos cursos

Ampliar o acesso remoto do sistema acadêmico para os cursos de Pós-graduação

Ampliar o acervo das bibliotecas
Ampliar o acesso às bibliotecas
Disponibilizar o acesso remoto às bases de dados da biblioteca
Expandir e aprimorar os ambientes tecnológicos
Qualificar servidores: docentes e técnicos administrativos
Estimular as interações interinstitucionais

Estimular a socialização e divulgação interna e externa da produção científica

Desenvolver uma metodologia de prospecção do arranjo produtivo local, para
aproximar a pesquisa do IFRJ às demandas locais e possibilitar transferência de
tecnologia e geração de inovação.
Criar bolsas de pesquisa para alunos de pós-graduação
Incentivar a participação dos discentes nas ações de pesquisa e extensão
Implementar projetos conjuntos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica
Estimular a criação e a participação do corpo discente e docente em empresas
juniores

Mapear quali-quantitativamente as pesquisas;

Elaborar, testar, aprimorar e promover o uso dos indicadores;
Mapear os processos administrativos e pedagógicos da pós-graduação
Aprimorar a gestão dos cursos

EXECUÇÃO
•
Foram
disponibilizados
formulários digitais para serem
respondidos
pela
secretaria,
coordenação, alunos egressos, alunos
ativos e docentes, além do relatório de
gestão dos cursos.
•
Está sendo implantado o
sistema de gestão integrado, e as
informações referentes a graduação e a
pós-graduação serão as primeiras a
serem inseridas, com previsão para o
segundo semestre de 2016.
• Todos os campi estão interligados
ao Portal de Periódicos da Capes, e os
pesquisadores conseguem acessar o
portal de casa, não sendo sendo o
acesso restrito apenas através dos
computadores do IFRJ.
• Lançado edital interno Equipar
para aquisição de equipamentos.
• Lançado
do
edital
interno
Publique, que objetiva a divulgação de
trabalhos científicos para o exterior.
• Lançado
do
edital
interno
Prospectar, que objetiva contribuir
para o desenvolvimento de estudos de
prospecção tecnológica no IFRJ e à
transferência
de
tecnologias
inovadoras, geradas a partir desta, para
o setor produtivo no entorno dos
campi.
• Lançado
do
edital
interno
PROATC, que objetiva auxiliar
pesquisadores a custear taxas de
inscrição em eventos científicos,
tecnológicos e artístico-culturais que
ocorram em território nacional, bem
como passagens aéreas.
• A PROPPI adquiriu o sistema
Stela Experta, que permite localizar a
produção
bibliográfica,
técnica,
artística, projetos, orientações e
demais trabalhos registrados pelas
pessoas que atuam na sua instituição
usando uma busca por termos e/ou
filtros de pesquisa, que podem incluir
informações do autor fornecidas pela
própria instituição, como lotação
institucional, curso de atuação na
graduação/pós-graduação,
titulação
máxima reconhecida, enquadramento
e vínculo institucional, bem como
tipo, ano da produção, área do
conhecimento, entre outros.
• Estão
sendo
revisados
os
regulamentos de lato e stricto sensu, e
posteriormente serão submetidos para
aprovação no CAPOG.
Após a consolidação dos formulários
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de avaliação e gestão, serão propostos
indicadores para serem divulgados e
testados em 2016.
METAS
Incentivar a elaboração de projetos para atendimento a Editais para captação de
fomento
Normatizar orientações para abertura de novos cursos

EXECUÇÃO
• Onze projetos foram aprovados no
edital CNPq nº17/2014
• Foi proposto um calendário e para
abertura de cursos novos.

Levantar as demandas locais e as condições operacionais de cada Campus
Estimular a realização de acordos de cooperação técnica com ICTs

Em processo
Foram fechados convênios com:
Instituto
Chico
Mendes
de
Conservação
da
Biodiversidade
(ICMBio), Instituto de Estudos do
Mar Almirante Paulo Moreira IEAPM
e Insituto de Pesquisa Jardim Botânico
(JBRJ) para funcionamento do curso
de especialização em Arraial do Cabo;
Centro
de
Investigaciones
en
Antropología Filosófica y Cultural
(CIAFIC) para o curso de Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências;
Universidade Federal Fluminense
(UFF) para os mestrados profissionais
Ensino de Ciências e Tecnologia de
Alimentos.
O IFRJ em parceria com outras
instituições participou da submissão
de duas APCN para cursos de
mestrado profissional, PROFENSINO
e PROFEPT. Nesse momento estamos
aguardando a resposta da CAPES.

Incentivar a abertura de cursos em rede com outras ICTs

METAS
Rever o Plano de Qualificação Existente
Prospectar a demanda para oferta de cursos de qualificação
Estabelecer parcerias com ICTs para ofertas de cursos de qualificação
Organizar e coordenar o processo seletivo para as ofertas de qualificação

Definir procedimentos para acompanhamento do processo de qualificação
institucional e de sua avaliação.

EXECUÇÃO
• Esta etapa será realizada a partir de
2016, envolvendo a comunidade para
uma discussão mais ampla da política
de qualificação do IFRJ.
Estamos acompanhando os editais de
Minter e Dinter da CAPES, avaliando
nossas possibilidades de atuação e
participação.
• Foi criado um grupo de trabalho
para construir um curso de
capacitação docente em licenciatura.
• O curso de SGI será oferecido para
servidores do IFRJ e da UFRJ.

6. Conselho acadêmico de pesquisa, inovação e pós-graduação (CAPOG)
6.1 Descrições das estruturas de governança
O Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (CAPOG), tem caráter consultivo
em conjunto com os demais conselhos acadêmicos, traça as diretrizes para a orientação e normatização
das atividades acadêmicas e participa da elaboração e implementação das linhas de ação que visam à
qualidade de ensino, da pesquisa e inovação.
6.2 Informações sobre os dirigentes
O CAPOG é integrado pelo Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, como membro nato e
Presidente, e por 13 (treze) membros titulares e seus respectivos 13 (treze) membros suplentes que
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representam as áreas de conhecimento estabelecidas pelo CNPq, os docentes e discentes da pósgraduação Lato sensu e a pós-graduação Stricto sensu, e os Técnicos–administrativos que atuam no
processo pedagógico no âmbito da pós-graduação, a saber:
1. Membro consultivo, apenas com direito a voto de qualidade:
a) Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação;
2. Membros deliberativos:
a) dois representantes (titular e suplente) da área de ciências agrárias;
b) dois representantes (titular e suplente) da área de ciências biológicas;
c) dois representantes (titular e suplente) da área de ciências da saúde;
d) dois representantes (titular e suplente) da área de ciências exatas e da terra;
e) dois representantes (titular e suplente) da área de ciências humanas;
f) dois representantes (titular e suplente) da área de ciências sociais e aplicadas;
g) dois representantes (titular e suplente) da área de engenharias;
h) dois representantes (titular e suplente) da área de linguística, letras e artes;
i) dois representantes (titular e suplente) docentes da pós-graduação Lato sensu;
j) dois representantes (titular e suplente) docentes da pós-graduação Stricto sensu;
l) dois representantes (titular e suplente) discentes da pós-graduação Lato sensu;
m) dois representantes (titular e suplente) discentes da pós-graduação Stricto sensu;
n) dois representantes (titular e suplente) técnico-administrativos, que atuem diretamente no
processo pedagógico.
Na ausência ou impedimento do Pró-Reitor, o CAPOG é presidido pelo seu representante legal.
Na ausência ou impedimento de um membro titular, sua representação será constituída pelo
respectivo membro suplente.
Os membros suplentes podem participar das sessões, integrar câmaras e comissões, emitir
pareceres, participar das discussões, sendo-lhes vetado o voto quando os representantes efetivos
estiverem presentes.
Todos os representantes do CAPOG são indicados por seus pares, por eleição direta.
Os membros representantes das áreas de conhecimento indicadas, docentes e técnicoadministrativos, devem ser servidores do quadro ativo permanente do IFRJ em qualquer regime de
trabalho.
Os membros representantes devem ser registrados em, pelo menos, um grupo de pesquisa
devidamente cadastrado pelo IFRJ junto ao CNPq.
No caso de servidores técnicos administrativos que atuem na Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e
Pós-graduação, em Secretaria de Pós-Graduação, e/ou em Núcleos de Inovação Tecnológica podem
participar do processo eleitoral independente de registro em grupo de pesquisa.
Os candidatos a representantes de cada área do conhecimento são eleitos pelos membros dos grupos
de pesquisa cadastrados pelo IFRJ junto ao CNPq vinculados à respectiva área de conhecimento.
Membros de grupos de pesquisa cadastrados em mais de uma área do conhecimento podem
candidatar-se a uma única representação.
Membros de grupos de pesquisa cadastrados em mais de uma área do conhecimento tem direito a
um único voto.
Os candidatos a representantes discentes são eleitos pelos discentes regularmente matriculados em
cada um dos segmentos Lato sensu e Stricto sensu do IFRJ.
Os candidatos a representantes técnicos administrativos serão eleitos pelos técnicos administrativos.
Os candidatos a representantes dos cursos de pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu no CAPOG
devem ser docentes efetivos de, pelo menos, um dos cursos de pós-graduação Lato sensu e Stricto
sensu do IFRJ, respectivamente.
Os candidatos a representantes do corpo docente dos cursos de pós-graduação Lato sensu e Stricto
sensu podem candidatar-se a uma única representação, optando entre os cursos de Lato sensu ou
Stricto sensu, caso atuem nos dois segmentos.
Os docentes dos cursos de pós-graduação têm direito a um único voto, optando por votar para a
representação docente dos cursos de Lato sensu ou de Stricto sensu, caso atuem nos dois segmentos.
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Os docentes vinculados a grupos de pesquisa e que também atuam na pós-graduação só podem
candidatar-se a uma representação e tem direito a um único voto.
Os candidatos a representantes discentes do Lato sensu e do Stricto sensu devem estar,
respectivamente, matriculados em um dos cursos Lato sensu ou Stricto sensu do IFRJ, e não devem ser
docentes efetivos ou técnico-administrativos efetivos do IFRJ.
A composição do CAPOG, inclusive o detalhamento da duração dos mandatos de todos seus
membros, está sempre disponível a toda a comunidade acadêmica da IFRJ.
6.3 Papéis e funcionamento dos colegiados
O CAPOG tem por finalidade discutir e avaliar questões de natureza acadêmica, de pesquisa e de
inovação, visando, sobretudo, aprimorar o processo ensino-aprendizagem, subsidiando a Pró-Reitoria
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPPI), a Reitoria e o Conselho Superior nas discussões de
natureza didático-pedagógicas e regimentais, exarando pareceres.
Os pareceres do CAPOG são encaminhados ao Conselho Superior para apreciação e homologação,
sendo exaradas sob a forma de resoluções.
Nas questões que considerar pertinente, o Conselho Superior pode delegar competência ao CAPOG
para deliberação sobre questões de interesse.
O CAPOG tem as seguintes atribuições:
I Elaborar propostas de política acadêmica, fixando regulamentos e normas para o funcionamento
dos cursos de pós-graduação;
II Elaborar propostas de política de pesquisa, pós-graduação e inovação, fixando regulamentos e
normas para o fortalecimento e a qualidade dos programas institucionais;
III Fomentar políticas de integração das atividades de ensino, pesquisa e inovação, resguardando o
seu princípio de indissociabilidade;
IV Avaliar propostas de criação e extinção de cursos de pós-graduação, bem como sugerir medidas
de atualização e de reformulação curricular de cursos vigentes, encaminhando parecer didáticopedagógico ao Conselho Superior;
V Propor encaminhamentos relativos à construção, à execução e à atualização do Projeto Político
Pedagógico do IFRJ e do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRJ no seu âmbito de
competência.
São atribuições dos Conselheiros do CAPOG:
I. Comparecer às reuniões do Conselho;
II. Discutir e votar as proposições apresentadas, quando membro votante;
III. Contribuir com o debate e apresentar proposições, no âmbito dos assuntos tratados.
IV. Colaborar com comissões para as quais forem designados;
V. Relatar os processos que lhe forem atribuídos e sobre eles emitir parecer;
VI. Colher subsídios para as discussões do respectivo Conselho junto aos servidores do segmento
que representa, mantendo-os informados sobre os assuntos discutidos em reuniões e as deliberações
tomadas;
VII. Quando da sua ausência, notificar a presidência do Conselho e convocar seu suplente.
Perderá o mandato o representante do Conselho:
I que deixar de pertencer ao quadro de pessoal ativo permanente do IFRJ;
II que passar à inatividade;
III que deixar de exercer, na Instituição, função no segmento que representa;
IV quando extinguir-se o segmento correspondente à sua representação;
V que faltar, sem motivo justificado, a três reuniões no mesmo mandato;
VI que se licenciar da instituição por período igual ou superior a 60 dias. Consecutivos;
VII que seja cedido ou transferido a outra instituição.
VIII que, quando aluno, cancelar a matrícula ou concluir o curso antes do fim do mandato.
Considera-se justificada a ausência do conselheiro à reunião por motivo de:
I doença, inclusive de pessoa da família;
II afastamento a serviço da Instituição;
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III falecimento de pais, filhos, irmãos ou respectivos afins, e cônjuges;
IV de força maior, a juízo do próprio CAPOG.
justificativa de que trata este artigo deverá ser apresentada à consideração do Conselho até a reunião
seguinte em que ocorrer a falta.
Cabe ao CAPOG deliberar sobre o afastamento e a perda de mandato de um membro.
6.4 Formas de participação cidadã nos processos decisórios
A participação cidadã no CAPOG é contemplada apenas com a comunidade interna, pois não há
participação de pessoas externas ao IFRJ. Tal participação se dá pela presença dos alunos no conselho
e através de consultas públicas dos documentos que são construídos.
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