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1.2 INTRODUÇÃO  

 
O presente relatório visa apresentar aos órgãos de controle interno e externo a prestação 

de contas ordinária anual a que esta Unidade se obriga, nos termos do art. 70 da Constituição 

Federal, elaborada de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da 

Decisão Normativa TCU nº 134/2013, da Decisão Normativa TCU nº 143/2015 e da Portaria 

TCU nº 90/2014 e das orientações do órgão de controle interno. 

 
Informamos que não houve ocorrência na UJ:  

(1) Ação/Subtítulos – OFSS (Quadro A.5.2.3.2, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, 
de 04/12/2013); 

(2) Ações do Orçamento de Investimento (Quadro A.5.2.3.4, parte A, do anexo II da 
DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(3) Despesa com Publicidade (Quadro A.6.2, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, 
de 04/12/2013); 

(4) Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos (Quadro 
A.6.3, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(5) Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de 
referência (Quadro A.6.5.1, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(6) Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios (Quadro 
A.6.5.2, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(7) Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na 
modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse (Quadro A.6.5.3, parte 
A, do Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(8) Visão geral da análise das prestações de contas de convênios e contratos de repasse 
(Quadro A.6.5.4, parte A, do Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(9) Requisições e Precatórios – Administração Direta (Quadro A,6.8.1, parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(10) Requisições e Precatórios – Administração Indireta (Quadro A.6.8.2, parte A, do 
Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(11) Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade 
jurisdicionada (Quadro A.7.1.4.2, parte A, do Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(12) Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ, (Quadro 
A.8.2.2.2, parte A, do Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(13) Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ, 
(Quadro A.8.2.3, parte A, do Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(14) Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014, (Quadro A.11.4, parte A, 
do Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(15) Declaração do contador com ressalvas sobre a fidedignidade das demonstrações 
contábeis, (Quadro A.12.4.2, parte A, do Anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 
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 Informamos que a informação/quadro a seguir foi suprimida do presente Relatório, 
por constar do Relatório de Gestão da Secretaria Executiva 

 
 (1) Objetivo Fixado pelo PPA (Quadro A.5.2.2, parte A, do anexo II da DN TCU nº 

134, de 04/12/2013). 
 

Informamos que não se aplicam à natureza da UJ: 
(1) Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal (Quadro A.2.5.2, parte A, 

do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 
(2) Síntese da Remuneração dos Administradores (Quadro A.2.5.3, parte A, do anexo II 
da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

       (3) Detalhamento de itens da Remuneração Variável dos Administradores (Quadro 
A.2.5.4, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(4) Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios Financeiros e 
Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ (Quadro A.6.7.1.1, parte A, do anexo II da DN 
TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (5) Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ – Renúncias Tributárias Estimadas e 
Quantificadas pela UJ (Quadro A.6.7.2.1, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 
04/12/2013); 

(6) Valores renunciados e respectiva contrapartida (Quadro A.6.7.2.2, parte A, do anexo 
II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (7) Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário – 2014-2012 (Quadro 
A.6.7.2.3, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (8) Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas (Quadro A.6.7.2.4.1, 
parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (9) Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas (Quadro A.6.7.2.4.2, 
parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (10) Beneficiários da Contrapartida Renúncia – Pessoas Físicas (Quadro A.6.7.2.5.1, 
parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (11) Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas (Quadro 
A.6.7.2.5.2, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (12) Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ (Quadro A.6.7.2.6, 
parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (13) Prestações de Contas de Renúncia de Receitas (Quadro A.6.7.2.7, parte A, do 
anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (14) Comunicações à RFB (Quadro A.6.7.2.8, parte A, do anexo II da DN TCU nº 134, 
de 04/12/2013); 

 (15) Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas (Quadro A.6.7.2.9, parte A, do 
anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(16 ) Declaração de Situação Fiscal (Quadro A.6.7.2.10, parte A, do anexo II da DN 
TCU nº 134, de 04/12/2013); 

 (17) Ações de Fiscalização da RFB (Quadro A.6.7.2.1.1, parte A, do anexo II da DN 
TCU nº 134, de 04/12/2013); 
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(18) Composição Acionária do Capital Social (Quadro A.12.7.1, parte A, do anexo II 
da DN TCU nº 134, de 04/12/2013); 

(19) Investimentos Permanentes em outras sociedades (Quadro A.12.7.2, parte A, do 
anexo II da DN TCU nº 134, de 04/12/2013;  
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1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES 
JURISDICIONADA CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO 

 
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 
QUADRO 1 (A.1.1.1) – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código 
SIORG: 244 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro 

Denominação abreviada: IFRJ 

Código SIORG: 100930 Código LOA: 26433 
Código SIAFI: 
158157 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Autarquia Federal 

Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Tecnológico 
Código CNAE: 
8542-2/00 

Telefones/Fax de contato:  (021)3293-6000 (021)3293-6001 
(021)3293-
6002  

Endereço Eletrônico: gr@ifrj.edu.br 

Página na Internet: http://www.ifrj.edu.br 

Endereço Postal: Rua Pereira de Almeida, 88 – Praça da Bandeira – CEP: 20.260-100 – Rio 
de Janeiro – RJ 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, criada nos termos da 
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
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 Regimento Geral – aprovado pela Resolução nº 16 do Conselho Superior do IFRJ em 10 de 
agosto de 2011. 

 Estatuto – aprovado pela Resolução do Conselho Superior do IFRJ, publicado no Diário 
Oficial da União em 21 de agosto de 2009. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 Reportar ao site institucional. 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

158157 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

158482 IFRJ - Campus Duque de Caxias 

158483 IFRJ - Campus Nilópolis 

158484 IFRJ - Campus Paracambi 

158485 IFRJ - Campus Pinheiral 

158486 IFRJ - Campus Realengo 

158487 IFRJ - Campus São Gonçalo 

158488 IFRJ - Campus Volta Redonda 

158502 IFRJ - Campus Rio de Janeiro 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

26433 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

158157, 158482, 158483, 158484, 158485, 158486, 
158487, 158488, 158502 26433 

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
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158482 IFRJ - Campus Duque de Caxias 

158483 IFRJ - Campus Nilópolis 

158484 IFRJ - Campus Paracambi 

158485 IFRJ - Campus Pinheiral 

158486 IFRJ - Campus Realengo 

158487 IFRJ - Campus São Gonçalo 

158488 IFRJ - Campus Volta Redonda 

158502 IFRJ - Campus Rio de Janeiro 

Fonte: DIEx 
 
 
1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE  

 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ, foi 

criado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a transformação do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química de Nilópolis-RJ) 

e a integração do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, até então vinculado à Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

O IFRJ está organizado em uma estrutura multicampi, e atualmente possui 13 (treze) 

unidades: a Reitoria, com sede no Rio de Janeiro e os Campi: Rio de Janeiro, Realengo, 

Nilópolis, Duque de Caxias, Nilo Peçanha/Pinheiral, São Gonçalo, Paracambi, Volta 

Redonda, Mesquita, Arraial do Cabo, Engenheiro Paulo de Frontin e Campus Avançado 

Resende. É uma autarquia do Poder Executivo, administração indireta, vinculada à Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC). 

A atuação do Instituto se dá em todos os níveis de ensino, de maneira alinhada aos 

seus princípios norteadores emanados por seus referenciais maiores: a Lei Nº 11.892, de sua 

criação; Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2009-2013, atualizado no exercício 

2011), o Estatuto (Portaria N.º 759 do Diário Oficial da União, de 19/08/09) e, o Regimento 

Geral (Resolução do Conselho Superior do IFRJ Nº 16, de 10/08/11). Essa atuação se dá em 

consonância ao Plano Plurianual do Governo Federal (PPA/MP 2012-2015), ao Termo de 

Metas e Compromissos (SETEC/MEC 2010-2022), ao Planejamento Estratégico do IFRJ 

(2012-2018) e à legislação educacional vigente.  
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O IFRJ atua nos vários níveis e modalidades de educação profissional, desde a 

qualificação inicial para o trabalho, passando pelo Ensino de Nível médio, Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. Realiza, ainda, ações de inclusão social nos 

campos da educação de jovens e adultos, de populações marginalizadas e pessoas com 

necessidades educacionais específicas; desenvolve pesquisa científica em vários campos do 

saber visando à inovação tecnológica, a divulgação e popularização da ciência. 

Em decorrência da história, perfil e vocação institucional, o IFRJ configura-se como 

um centro de reconhecida competência na formação inicial e continuada de profissionais, 

contando com aproximadamente 14 mil alunos matriculados em cursos de pequena, média e 

longa duração: cursos técnicos, cursos de graduação (superior de tecnologia, licenciaturas, 

bacharelados), cursos de pós-graduação (especializações, mestrados profissionais e 

doutorado) e cursos de formação de jovens e adultos. 

A oferta de cursos vai ao encontro da crescente demanda por trabalhadores 

qualificados para os setores produtivos e de serviços do Estado do Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, o IFRJ, com base na perspectiva educacional voltada à pesquisa aplicada e à inovação 

tecnológica, aproxima-se do setor produtivo e estimula o desenvolvimento tecnológico em 

articulação ao mundo do trabalho, buscando atender aos arranjos produtivos locais, em uma 

estrutura integrada e verticalizada. 

A Pró-Reitoria de Ensino Médio e Técnico (PROET), no ano de 2014, focou suas 

atividades na ampliação da participação da comunidade do IFRJ em processos decisórios 

ligados à Pró-Reitoria; no debate para o ajuste do calendário acadêmico; no processo de 

implementação da recuperação paralela; no processo de transição da gestão; na atualização da 

documentação referente aos cursos técnicos; no ajuste em itens do Regulamento da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio pelo Conselho Acadêmico de Ensino Técnico (CAET); 

na Aprovação pelo CAET e CONSUP do Curso Técnico em Administração; na aprovação 

junto ao CAET e CONSUP de alterações na matriz do Curso Técnico em Serviços Públicos 

na modalidade EaD e do Curso Técnico em Informática para a Internet; na aprovação junto ao 

CAET e CONSUP de novos polos para oferta de Educação à Distância; no início da oferta de 

vagas para o CT de Eletrotécnica concomitante/subsequente no campus Volta Redonda; no 

debate junto ao CAET acerca da exigência de licenciatura nos editais de concurso público 

para as disciplinas do Ensino Médio; na consolidação do Programa de Formação de Recursos 

Humanos (PFRH) em parceria com a Petrobras; no encaminhamento de assinatura de 

convênio visando a consolidação do Programa de Capacitação e Disseminação da Energia 

Solar em parceria com a UFRJ; no acompanhamento do Curso Técnico em Massoterapia em 
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convênio com o Instituto Benjamin Constant; no estabelecimento de convênio com a 

FUNARTE para a criação do Curso Técnico em Arte Circense, junto a Escola Nacional de 

Circo; na finalização do documento com a Resolução para revalidação de diplomas 

estrangeiros de Cursos Técnicos de Nível Médio e Ensino Superior em parceria com a Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação; na parceria com Diretoria da Rede de Assistência 

Estudantil, Direções de Ensino e Coordenações Técnico Pedagógicas na criação de um fórum 

de debates sobre as questões pedagógicas mais diretamente relacionadas ao Ensino Médio e 

Técnico; na consolidação do credenciamento dos cursos técnicos junto aos Conselhos 

Profissionais; na pactuação para a oferta de vagas e acompanhamento pedagógico dos cursos 

técnicos amparados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC); na deflagração do processo eleitoral para escolha de novos membros do 

CAET. 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) priorizou em 2014: a 

orientação para criação de novos cursos; o acompanhamento da implantação de cursos; a 

supervisão das condições de oferta do ensino; a condução de processos de reconhecimento; a 

revisão da regulamentação de criação, reestruturação curricular, interrupção temporária de 

oferta ou extinção de cursos de graduação; a submissão de novas propostas de programas de 

fomento à graduação, destacando o Programa de Bolsa Permanência (PBP); o 

acompanhamento dos programas de fomento à graduação (PET, PET SAÚDE, PIBID, PBP e 

PAE). Paralelamente ocorreu a gerência de 1.120 vagas em cursos de graduação, através do 

SiSU/MEC, bem como a oferta de 35 vagas em 2014.2 por meio de edital próprio, incluindo 

em ambos os processos, a reserva de cotas nos termos da Lei Nº 12.711/12; foram 

desenvolvidas as demais atividades previstas regimentalmente, com ações em consonância 

com a legislação educacional e com as políticas públicas educacionais, em colaboração com 

os campi, com as demais Pró-Reitorias e com a anuência do Conselho Acadêmico de Ensino 

de Graduação (CAEG), visando à consolidação deste nível de ensino. 

A Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (PROPPI) no exercício 2014, 

no âmbito da pesquisa, foram lançados editais de fomento à pesquisa (Prociencia); de 

publicação científica (Publique); de aquisição de equipamento permanente (Equipar); de 

bolsas de iniciação científica e tecnológica (ICT) para os estudantes dos níveis médio e 

graduação (PIBICT). Além de edital para regularizar e regulamentar as atividades de pesquisa 

de estudantes voluntários de ICT dos níveis médio e graduação. Adicionalmente foi criado o 

Regulamento e Instrução Normativa referente à Comissão de Ética no Usos de Animais 

(CEUA) do IFRJ. 
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Na área de inovação foi construído o Regulamento Geral do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT), que regulamenta as atividades do NIT-IFRJ. Além disso, duas patentes 

foram depositadas e foram firmados convênios com diversas empresas e instituições de ensino 

(Instituto D’or, BENERA – Vale Mais, Nortec Química SA., Conestoga College). 

Na pós-graduação, foram criados dois grupos de trabalho, um deles em conjunto com 

a COPPE/UFRJ, para a criação de um curso de especialização em Sistema de Gestão da 

Integrada, e outro para criação de um curso de especialização em Educação Física. 

A Pró-reitoria de Extensão (PROEX) compete planejar, desenvolver, controlar e 

avaliar a política de extensão, integração e de intercambio do IFRJ com os setores produtivos 

e a sociedade, realizando sua missão mediante ações, programas e projetos que garantam a 

indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, bem como o diálogo e a inserção da instituição 

nas comunidades atendidas. 

Tendo em vista sua organização em duas (2) coordenações gerais, o planejamento 

estratégico da PROEX no ano de 2014, teve como foco o cumprimento dos objetivos gerais a 

que se propõe. A PROEX buscou: Ampliação de todos os seus programas e projetos 

institucionais de extensão; diversificação dos cursos de extensão visando à melhoria da 

qualidade do ensino e pesquisa, e ampliar a oferta de atividades nas Semanas Acadêmicas e 

nos demais eventos dos Campi, para as comunidades onde se inserem; diversificação dos 

cursos de qualificação profissional, e a reestruturação dos programas PRONATEC e Mulheres 

Mil; programa de fomento interno para a realização de ações e eventos visando promover a 

inclusão socioeducativa e a divulgação cultural, científica e tecnológica, bem como a 

aproximação da comunidade com o IFRJ; criação e apoio a projetos e políticas indutivas para 

o desenvolvimento de Extensão visando à melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e 

estimulando e potencializando o cooperativismo e o empreendedorismo como culturas 

institucionais; captação de recursos financeiros junto aos órgãos de fomento públicos; 

estabelecimento de mecanismos internos para análise das demandas socioculturais, 

econômicas e profissionais locais, como forma de fortalecer a ação da PROEX junto às 

comunidades atendidas pelo IFRJ. 

Todas as ações da PROEX em 2014 foram realizadas em consonância com o Plano 

Nacional de Extensão, Plano Mais Brasil, e o PPA do Governo Federal (MPOG, 2011), e 

também objetivaram atender os indicadores do Planejamento Estratégico Institucional (IFRJ, 

2012) e o planejamento da PROEX para 2013.  A atuação da PROEX atende aos princípios da 

Lei de criação dos institutos federais (BRASIL, 2008; MEC, 2008) e do acordo de Metas 
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formalizado entre a SETEC/MEC e o IFRJ (SETEC, 2010) o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (IFRJ, 2009a) e o Plano Pedagógico Institucional (IFRJ, 2009b).  

A Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAD) é responsável por 

planejar, desenvolver, controlar e avaliar a administração orçamentária e financeira, a gestão 

de pessoas, a gestão de tecnologia da informação, a gestão da logística e infraestrutura, a 

gestão de obras e serviços de engenharia, a elaboração e execução de compras, licitações e 

contratos, além de realizar outras atividades em assessoramento ao Magnífico Reitor. 

Compete destacar que no mês de maio do exercício de 2014 houve uma mudança na equipe 

de servidores da PROAD, especialmente na maior parte dos cargos de direção, e inclusive 

uma redução no quadro de servidores que foram redistribuídos para outras instituições 

públicas ou removidos para outros Campi do IFRJ. Fato este que dificultou o alcance de 

algumas metas como a execução orçamentária, por exemplo. 

Após a realização do inventário de todo o acervo patrimonial, a PROAD conduziu a 

migração das informações para o Sistema SIGA do MEC, dando continuidade no contrato 

com a empresa realizado no exercício anterior. Especificamente com relação aos imóveis, os 

mesmos são gerenciados pelo Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso 

Especial da União (SPIUnet), mediante o cadastramento de novos imóveis e a reavaliação dos 

existentes, além do controle das obras em andamento, providenciando a baixa daquelas 

concluídas assim como o seu registro como imóveis. Foi realizada também a gestão do 

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), efetuando o controle e alterações do 

teto orçamentário para todos os Campi e a Reitoria, além do cadastro de novos usuários, 

concessão de novas senhas e a interlocução com o Ministério do Planejamento para autorizar 

a certificação de novos usuários, a renovação e desbloqueio dos certificados dos demais 

usuários.  

A concessão de senhas, a inclusão de perfis, a geração de novas senhas e o 

desbloqueio de usuários para os sistemas SIAFI, SIAFI Gerencial e SIASG também foram 

realizados pela PROAD. Coube à PROAD auxiliar nos procedimentos administrativos 

(orçamentário, financeiro e de engenharia) necessários para implantação dos novos Campi 

Avançados, como: Resende, Niterói e Belford Roxo. A PROAD criou um Grupo de Trabalho, 

denominado Comitê de Compras, com a participação de todos os Campi, de forma possibilitar 

licitações conjuntas e sistêmicas, possibilitando ganhos de economicidade através de compras 

em maior escala, e o aumento da eficiência através da especialização e a maior integração 

entre os membros da equipe. O Comitê de Compras será estruturado no próximo exercício e 

será assinada uma Portaria do Magnífico Reitor para a constituição formal do Comitê de 
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Compras. Desta forma, ao mesmo tempo que se mantém a descentralização dos processos 

licitatórios para compras específicas do Campus, através do Comitê de Compras será possível 

agrupar as demandas comuns a todos os Campi e Reitoria. 

Segundo a Diretoria de Licitação, Compras, Orçamento e Finanças (DLCOF), a 

execução orçamentária não foi plenamente satisfatória em 2014: tendo alcançado 87% na 

rubrica de Custeio, e somente 28% de Capital, a redução da equipe de servidores que já 

operava com um quantitativo muito reduzido, a mudança dos cargos de Direção na Reitoria e 

nos Campi decorrentes do processo eleitoral, assim como o planejamento não integrado entre 

a Reitoria e os Campi foram alguns dos fatores que culminaram no desempenho abaixo da 

expectativa. Tendo auxiliado na implementação do Comitê de Compras que terá início em 

2015, a DLCOF estima uma melhoria nos fluxos de compras e licitações, refletindo em um 

melhor desempenho da execução orçamentária. Uma das iniciativas da DLCOF, além de ter 

auxiliado e liderado as reuniões para a criação e estruturação do Comitê de Compras do IFRJ, 

foi o aprimoramento do Check List ou Exame Para Liquidação de Despesa, objetivando 

evoluir o Controle de forma a se realizar o pagamento somente após a conferência de todos os 

itens que a legislação ordena. Outra iniciativa da DLCOF foi a realização de um treinamento 

in company dos setores de Finanças e Contabilidade dos Campi, objetivando o 

aperfeiçoamento do conhecimento, a padronização da rotina de trabalho, assim como a 

explanação de orientações para a etapas da liquidação da despesa consoante a SPO/MEC e a 

Secretaria do Tesouro Nacional. Para o próximo exercício, a DLCOF almeja mapear os fluxos 

de compras, licitação, orçamento e finanças, de forma a possibilitar um ganho de eficiência 

reduzindo os “gargalos” processuais. Por fim, a DLCOF pretende desenvolver, em conjunto 

com o Comitê de Compras do IFRJ, manuais de compras e licitações, de forma otimizar, 

definir procedimentos padronizados e divulgar as informações a todos os servidores 

interessados, de forma a se garantir a conformidade dos trâmites legais. 

Almejando a garantia do processo de governança na administração dos recursos 

públicos visando o desenvolvimento social, o crescimento econômico e os direitos humanos, 

o IFRJ precisa fortalecer sua estrutura de gestão pedagógica e administrativa, com a 

ampliação da sua estrutura física e de pessoal. Objetivando o atendimento destas 

necessidades, a PROAD iniciou um planejamento para a realização de um concurso 

admissional de servidores, assim como está analisando a possibilidade de uma mudança da 

Reitoria para outro imóvel que comporte uma melhor estrutura.  

Por fim, apesar das dificuldades encontradas em virtude da transição de uma nova 

Gestão na Reitoria, com destaque para a mudança dos cargos de direção e redução do quadro 
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de servidores, a PROAD já iniciou as ações para sanar os problemas identificados como: 

estruturação do quadro de servidores com a previsão de um concurso para 2015, o 

planejamento de compras com a integração dos Campi e Reitoria e a criação do Comitê de 

Compras a ser criado em 2015, a normatização e regulamentação de procedimentos internos, a 

implantação de um Sistema Integrado de Gestão (SIG) da  Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, entre outras ações. 

Em relação à Diretoria de Gestão em Tecnologia da Informação (DGTI), cabe 

informar que na gestão 2014, implantou-se a rede EDUROAM, possibilitando o acesso de 

servidores e discentes a internet em outras instituições. Houve a reestruturação e o 

reescalonamento do contingenciamento elétrico dos data-centers, bem como a melhora do 

monitoramento de serviços e links de internet e dados, permitindo mais proficiência no 

tratamento de incidentes. Além disso, licenciou-se o parque computacional da instituição e a 

disponibilização do programa acadêmico da microsoft (dreamspark) a todos discentes e 

servidores. Esta diretoria, também, implementou e implantou soluções para o censo da 

educação básica e superior, inscrição em concursos e controle patrimonial entre outras 

atividades. 

A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) vivenciou no ano de 2014 uma fase de 

profundas modificações estruturais que impactaram significativamente as atividades por ela 

desenvolvidas, sobretudo ocasionadas pelo processo eleitoral do novo grupo gestor para o 

quadriênio 2014 – 2018. 

No mês de abril de 2014, período previsto para a posse do novo Reitor, a atual gestão 

que permaneceu atuando em caráter pro tempore efetuou a redistribuição de 4 servidores da 

DGP para o CEFET/RJ e a remoção de 2 servidores para o campus Rio de Janeiro 

(Maracanã), liberando um total de 6 integrantes dos 11 servidores lotados na Diretoria – força 

de trabalho já insuficiente naquela ocasião. 

Tal medida culminou na destituição integral da Diretoria Adjunta de Legislação e 

Normas, responsável pelos processos de remoção, redistribuição, exercício de anistiados, 

controle de vagas e funções, procedimentos judiciais, atendimento à auditorias, pensões, 

aposentadorias, averbação e contagem de tempo de serviço, bem como as demais atividades 

da gerência que requeiram pareces e avaliação legal de processos. Além disto, a atividade de 

ressarcimento saúde também foi afetada com a saída da servidora que se ocupava desta 

atribuição. 

A remanescente Diretoria Adjunta de Cadastro e Pagamento foi dividida em duas 

áreas, criando-se as Diretoria Adjunta de Admissão Funcional e Cadastro (DAAFC) e a 
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Diretoria Adjunta de Pagamento (DAP). Em função da escassez de pessoal, foi dada 

prioridade à produção da folha de pagamento mensal, gerando eventuais acúmulos das outras 

tarefas. Houve, ainda, a integração do Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho à DGP. 

Paralelamente, realizou-se a admissão de cerca 200 novos concursados e temporários, 

acarretando acréscimos de atividades de toda ordem. 

Com a posse do novo grupo gestor no mês de maio de 2014 foi houve uma demanda 

expressiva de serviços, gerando a confecção de uma média de 5 portarias de nomeação para 

cada função (criação e extinção de nomes e de eventuais áreas, incluindo a fase pro tempore e 

atual gestão), o que movimentou diferentes processos de cadastro e pagamento. 

Assim, a DGP ocupou-se de reconstruir parte do histórico originado nas gestões 

anteriores e solucionar os processos que permaneceram pendentes de encaminhamentos com a 

saída dos servidores, o inclui os casos de pensões, aposentadorias, averbação, contagem de 

tempo de serviço, auditorias, pagamento de exercícios anteriores e insalubridade, em aberto 

por meses. Ressalta-se que as suas atenções também se voltaram àqueles processos que 

chegavam à DGP e que, por sua natureza, exigiam um atendimento emergencial. Atualmente, 

a Diretoria recebe uma média de 50 novos processos por dia. 

Cumpre registrar que houve a implementação de novos processos de trabalho na área 

de pessoal no IFRJ, com consequentemente aumento do volume de pedidos diários. Além 

disto houve crescente demanda de auditorias, atendimentos aos órgãos de controle e 

procedimentos judiciais na área de pessoal, que se somam às tarefas de rotina das mais de 

2.000 vidas que estão sob responsabilidade desta Diretoria. 

Por ora a DGP continua operando com quantitativo insuficiente de pessoal e com 

déficit de conhecimentos em algumas atividades desempenhadas na Diretoria, restringindo a 

sua capacidade de atuação e de atendimentos aos prazos. 

De uma forma geral, por se tratar de uma nova gestão, buscou-se nesse primeiro 

momento atender as demandas prioritárias. No decorrer do processo, tendo maior tempo para 

se debruçar sobre os macroprocessos que contribuem para atingir a missão institucional, a 

gestão pautada no planejamento que vise à integração reitoria e campi será fundamental para 

o desenvolvimento do IFRJ. Evidente, que tudo isso deve estar em consonância com melhor 

estrutura física e de pessoal; com melhor eficiência e eficácia administrativa e pedagógica; 

com maior investimento educacional por parte do governo. Enfim, as condições necessárias 

para melhorar, cada vez mais a administração dos recursos públicos que possibilite atender 

milhares de jovens e adultos, na sua formação integral e consequentemente proporcionar o 

desenvolvimento local e regional. 
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1.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
 
 

 
Fonte: Reitoria/IFRJ 
 
 

Legenda 
Órgãos de Assessoramento: 
Comissão de Ética 
Comissão de Ética em Pesquisa 
Comissão Permanente de Pessoal Docente 
Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico Administrativos 
 
Pró-Reitorias: 
PROAD – Pró-Reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
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QUADRO 2 (A.1.3) – INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES 
ESTRATÉGICAS 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

PROET – Pró-Reitoria de Ensino Médio e Técnico 
PROEX – Pró-Reitoria de Extensão 
PROGRAD – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
PROPPI – Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
Campi: 
Campus Arraial do Cabo 
Campus Engenheiro Paulo de Frontin  
Campus Duque de Caxias 
Campus Mesquita 
Campus Nilo Peçanha – Pinheiral 
Campus Nilópolis 
Campus Paracambi 
Campus Realengo 
Campus Rio de Janeiro 
Campus São Gonçalo 
Campus Volta Redonda 
Campus Avançado Resende 
DIEx – Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão 
DIRAE -  Diretoria Rede de Assistência Estudantil 
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1) Reitoria – 
Gabinete 
da 
Reitoria 

Administrar de forma geral o 
IFRJ, bem como supervisionar a 
execução das políticas de gestão 
educacional, de pessoal, 
orçamentária, financeira e 
patrimonial, visando ao 
aperfeiçoamento, ao 
desenvolvimento e à excelência 
das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão; II - formular as pro; e 
demais competências inseridas no 
Regimento Geral. 

Paulo Roberto 
de Assis 
Passos 

Reitor 06/05/2014 

2) Pró-
reitoria de 
Administr
ação, 
Planejame
nto e 
Desenvol
vimento 
Institucio
nal 

Planejar, executar e controlar a 
gestão administrativa, 
orçamentária, financeira e 
patrimonial do IFRJ, assim como 
articular, coordenar, fomentar e 
supervisionar as ações de 
planejamento, implantação e 
implementação de atividades e 
políticas de desenvolvimento 
institucional, homologadas pelo 
Conselho Superior, que envolvam, 
concomitantemente, a Reitoria, as 
Pró-Reitorias e as Diretorias-
Gerais dos Campi do IFRJ. 

Miguel 
Roberto Muniz 
Terra 

 20/05/2014 

3) Pró-
reitoria de 
Ensino 
Médio e 
Técnico 

 

 

 

 

 

 

Planejar, desenvolver, 
acompanhar, supervisionar e 
avaliar as políticas para o ensino 
médio e o ensino técnico que 
serão homologadas pelo Conselho 
Superior do IFRJ, por meio de 
ações que visem à qualidade do 
ensino, ao acesso, à permanência 
e ao êxito dos estudantes, 
considerando- se a articulação 
com a pesquisa e a extensão, em 
consonância com as diretrizes 
emanadas pelo Ministério da 
Educação e as orientações 
recebidas do respectivo Conselho 
Acadêmico de Ensino Médio e 
Técnico - CAET. 

Marcelo Nunes 
Sayão 

 20/05/2014 

4) Pró-
reitoria de 
Extensão 

Planejar, desenvolver, 
acompanhar e avaliar as políticas 
de extensão, de integração e de 
intercâmbio do IFRJ com o 
mundo do trabalho e a sociedade 
em geral, procedendo à difusão, à 

Ana Carla dos 
Santos Beja 

 20/05/2014 
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socialização e à democratização 
do conhecimento produzido e 
existente no IFRJ, articulando-os 
com a realidade socioeconômica, 
cultural e ambiental da região e 
promovendo a integração entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão, 
em consonância com as diretrizes 
emanadas pelo Ministério da 
Educação e as orientações 
recebidas do respectivo Conselho 
Acadêmico de Atividades de 
Extensão e homologadas pelo 
Conselho Superior. 

5) Pró-
reitoria de 
Ensino de 
Graduaçã
o 

Planejar, desenvolver, 
acompanhar, supervisionar e 
avaliar as políticas para o ensino 
de graduação que serão 
homologadas pelo Conselho 
Superior do IFRJ, assim como 
tratar das questões relacionadas à 
implantação, ao acompanhamento 
e reconhecimento dos cursos de 
ensino de graduação, por meio de 
ações que visem à qualidade do 
ensino, ao acesso, à permanência 
e ao êxito dos estudantes, 
considerando-se a articulação com 
a pesquisa e a extensão, em 
consonância com as diretrizes 
emanadas pelo Ministério da 
Educação e as orientações 
recebidas do respectivo Conselho 
Acadêmico de Ensino de 
Graduação. 

Hudson Santos 
da Silva 

 20/05/2014 

6) Pró-
reitoria de 
Pesquisa, 
Inovação 
e Pós-
graduação 

Planejar, desenvolver, articular, 
acompanhar e avaliar a execução 
das políticas de pesquisa, 
inovação e pós-graduação 
homologadas pelo Conselho 
Superior do IFRJ, em consonância 
com as diretrizes emanadas do 
Ministério da Educação e do 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia, bem como com as 
orientações recebidas do 
respectivo Conselho Acadêmico 
de Pesquisa, Inovação e Pós-
Graduação, promovendo ações 
inovadoras que garantam a 

Mira Wengert  20/05/2014 



39 
 

integração entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 

7) Diretoria 
Geral – 
Campus 
Arraial do 
Cabo 

Coordenar as políticas 
educacionais e administrativas, de 
acordo com as diretrizes 
homologadas pelo Conselho 
Superior, pelas orientações 
determinadas pelo Reitor, em 
consonância com o Estatuto, com 
o Projeto Pedagógico 
Institucional, com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional e 
com o Regimento Geral do IFRJ; 
e demais competências inseridas 
no Regimento Geral. 

João Gilberto 
Silva de 
Carvalho 

 20/05/2014 

8) Diretoria 
Geral – 
Campus 
Duque de 
Caxias 

Conforme descrito no item 7. João Gilberto 
Silva de 
Carvalho 

 20/05/2014 

9) Diretoria 
Geral – 
Campus 
Engenheir
o Paulo de 
Frontin 

Conforme descrito no item 7. Rodney C. de 
Albuquerque 

 20/05/2014 

10) Direto
ria Geral 
– Campus 
Mesquita 

Conforme descrito no item 7. Grazielle 
Rodrigues 
Pereira 

 20/05/2014 

11) Direto
ria Geral 
– Campus 
Nilópolis 

Conforme descrito no item 7. Wallace 
Vallory Nunes 

 20/05/2014 

12) Direto
ria Geral 
– Campus 
Paracambi 

Conforme descrito no item 7. Cristiane 
Henrique de 
Oliveira 

 20/05/2014 

13) Direto
ria Geral 
– Campus 
Pinheiral 

Conforme descrito no item 7. Reginaldo 
Ribeiro 
Soares 

 

 20/05/2014 
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– Nilo 
Peçanha 

14)Diretoria 
Geral – 
Campus 
Realengo 

Conforme descrito no item 7. Sandra da 
Silva Viana 

 20/05/2014 

15)Diretoria 
Geral 
Campus 
Rio de 
Janeiro 

Conforme descrito no item 7. Florinda do 
Nascimento 
Cersósimo  

 
 

 20/05/2014 

16)Diretor 
Geral – 
Campus 
São 
Gonçalo 

Conforme descrito no item 7. Tiago 
Giannerini  

 20/05/2014 

17)Diretoria 
Geral – 
Campus 
Volta 
Redonda 

Conforme descrito no item 7. Silvério 
Afonso 
Albino 
Balieiro  

 

 20/05/2014 

18)Diretoria 
Geral – 
Campus 
Avançado 
Resende 

Conforme descrito no item 7. Aline Moraes 
da Costa 

(Diretora Pro 
Tempore) 

 

 05/12/2014 

Fonte: DGP/DIEx 
 
 
1.4.1 Gabinete da Reitoria 

 
 

O Gabinete da Reitoria, setor responsável pela representação social, política e 

administrativa do Reitor do IFRJ, promoveu satisfatoriamente, no ano de 2014, as ações que 

lhe competem, isto é, assistindo, coordenando, fomentando e articulando ações políticas e 

administrativas no âmbito de suas atribuições. Para tal, contou com o apoio das Pró-Reitorias 

de Ensino, da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Administração, Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional, sendo assessorado, sobretudo, pela Procuradoria Jurídica e 

pela Ouvidoria, visando ao atendimento de demandas internas e externas específicas 

encaminhadas ao Gabinete, cabendo destacar que esse assessoramento é de vital importância 

para o pleno funcionamento da gestão do IFRJ. 

À Chefia de Gabinete compete planejar, organizar e supervisionar a execução dos 

trabalhos a cargo do setor, propondo as medidas necessárias e relacionadas à gestão de 
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pessoas e recursos materiais indispensáveis ao efetivo funcionamento da Chefia, sendo 

assessorada pela Secretaria Geral do Gabinete da Reitoria e pela equipe de apoio, para 

atendimento das demandas institucionais. 

O Gabinete da Reitoria é composto pela Chefia de Gabinete, pela Secretaria Geral do 

Gabinete e pela Secretaria Adjunta do Gabinete, no intuito de atendimento às demandas do 

setor. 

 

 

No que se refere à emissão de documentos oficiais, o Gabinete da Reitoria expediu, 

em 2014, um total de 333 (trezentos e trinta e três) Ofícios, destinados a outros órgãos e/ou 

instituições, 211 (duzentos e onze) Portarias e 228 (duzentos e vinte e oito) Memorandos, que 

se constituem como os principais documentos formais de orientação, comunicação, 

organização política e operacional. 

Gráfico 1 - Emissão de documentos oficiais 

 

 

 
O ano de 2014 foi marcado pelo início de uma nova gestão, após processo de 

consulta pública à comunidade do IFRJ, passando a ter como dirigentes máximo, a partir da 

Decreto Ministerial de 6 de maio de 2014, o Professor Doutor, Paulo Roberto de Assis Passos.     

Chefia de Gabinete 

Secretaria Geral do 
Gabinete da Reitoria 

Secretaria Adjunta do 
Gabinete da Reitoria 

Fonte: Secretaria Geral do Gabinete da Reitoria 
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A nova gestão firmou compromisso da realização de ações e trabalho em uma 

perspectiva integrada e participativa, no intuito do cumprimento da missão institucional de 

ofertar uma educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, 

objetivando a promoção da formação profissional e humana, por meio de uma educação 

inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do país nos campos 

educacional, científico, tecnológico, ambiental, econômico, social e cultural. 

Visando avançar e consolidar o processo de expansão dos novos Campi do IFRJ foi 

criada a Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão (DIEx) que, sob a 

coordenação e supervisão do Magnífico Reitor, deu continuidade, no ano de 2014, às ações 

referentes à Expansão do IFRJ já iniciadas em 2012. As referidas ações são decorrentes do 

Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação, através do qual serão implantados cinco novos Campi do Instituto.  

Nesse sentido, essas ações serão intensificadas em 2015, com vistas à ampliação do 

oferecimento de uma educação pública, gratuita e de qualidade, em municípios e/ou 

localidades que dela necessitem, conforme indicadores socioeconômicos. 

Com o objetivo de democratizar o acesso e a permanência dos alunos na Instituição, 

foi criada também a Diretoria de Assistência Estudantil (DIRAE) que, auxilia, dentre as suas 

ações, a manter um estreito canal de comunicação entre os discentes e o Reitor, através de 

reuniões mensais.  

A Estrutura do Instituto é composta ainda pelos Conselhos de caráter consultivos 

como, os Conselhos Acadêmicos (CAET - de Ensino Médio e Técnico; CAEG - de Ensino de 

Graduação; CAPOG - de Pós-Graduação; CAEX - de atividades de Extensão), constituindo-se 

como órgãos de apoio ao processo decisório do Conselho Superior e da Reitoria do IFRJ, no 

que tange às políticas acadêmicas e questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão.  

As questões e propostas elaboradas pelos Conselhos Acadêmicos são encaminhadas 

ao Conselho Superior, para que sejam discutidas e, caso aprovadas, homologadas em forma 

de Resoluções. O Conselho Superior do Instituto (ConSup) é parte integrante dos Órgãos 

Colegiados e possui caráter consultivo e deliberativo, sendo o órgão máximo da Instituição. 

Através da criação de Grupos de Trabalho, a nova gestão implementou os 

procedimentos para o reconhecimento de saberes e competências - RSC (regras e critérios), 

além de promover a implementação da promoção à classe titular, o estabelecimento das regras 
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e procedimentos para o afastamento do país, bem como a concretização das remoções 

autorizadas mediante aprovação do Conselho Superior. 

Outrossim, no final do ano de 2014, foram tomadas as ações necessárias para a 

realização do Edital de Remoção de servidores do IFRJ, que será concretizado no primeiro 

semestre de 2015, bem como as ações para abertura de novo concurso.  

Destacamos ainda a participação internacional do Reitor e da Assessora de Relações 

Internacionais na missão do CONIF (Conselho Nacional da Rede Federal de Instituições de 

Educação Tecnológica e Científica) à China, com o intuito de divulgar a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica no exterior. 

 
1.4.2 Conselho Superior 
 
 

O Conselho Superior do Instituto Federal do Rio de Janeiro - ConSup, parte 

integrante dos Órgãos Colegiados, possui caráter consultivo e deliberativo, sendo o órgão 

máximo da Instituição. O ConSup, através de sua Secretaria Executiva expediu, em 2014, 55 

(cinquenta e cinco) Resoluções, conforme apresentado no Quadro 3 abaixo: 

 
    Quadro 3 - Ações do Conselho Superior em 2014 
AÇÕES QUANTITATIVO 

Alteração de matrizes curriculares 13 

Aprovação de Regulamento e Regimentos 11 

Alteração de Regulamentos/Regimentos 05 
Alteração de data para eleição ConSup/Prorrogação mandato dos 
conselheiros 05 

Aprovação de abertura de polos EAD 04 

Aprovação de revisão de Projeto Pedagógico e matriz 03 

Aprovação de curso 02 

Comissões para eleição do Conselho 02 

Alteração Projeto Pedagógico  01 

Aprovação de procedimentos para emissão de documentos 01 

Aditamento do PDI 01 

Aprovação de inclusão de disciplina 01 

Aprovação de indicação para auditoria 01 
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Aprovação Planejamento Estratégico 01 

Aprovação normas e cronograma para as eleições do ConSup 01 

Aprovação de representantes PDI e PPI 01 

Aprovação de formas de participação no ConSup 01 
Aprovação da retirada de disciplinas e instituir como componente 
curricular obrigatório 01 

Fonte: Secretaria do Conselho Superior 
 
 
1.4.3 Procuradoria 

 
 
 Principais atividades realizadas no exercício 

A Procuradoria Federal atuou de forma consistente na defesa judicial e extrajudicial 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, tendo sido 

responsável pela elaboração de 323 (trezentos e vinte três) pareceres, 250 (duzentos e 

cinquenta) ofícios e 20 (vinte) memorandos, sem contar as centenas de correios eletrônicos 

com instruções de toda ordem aos diversos campi do Instituto, bem como as inúmeras 

reuniões e audiências em que se fez representar pelo seu Procurador ou por servidor 

pertencente ao seu quadro. 

Plano de Metas e Ações 

Em 2014, por meio de sua atuação consultiva, a Procuradoria foi diretamente 

responsável pelo processo de expansão e consolidação do IFRJ, tendo garantido: a expedição 

de parte da documentação inicial e necessária para a futura implantação dos novos campi; a 

celebração de convênios, acordos de cooperação e de outros ajustes de parceria nacionais e 

internacionais; a consolidação da aplicação da Lei das Cotas aos editais de concurso do 

Instituto; o prosseguimento de concursos públicos contestados administrativa ou 

judicialmente; o cumprimento da jornada máxima de 60 (sessenta) horas semanais para os 

casos de acumulação legal de cargos ou empregos públicos previstos na Constituição; a 

correta aplicação da lei eleitoral;  a defesa dos interesses do IFRJ perante o Ministério Público 

Federal e inúmeros Conselhos Profissionais; a fiscalização da regularidade formal de todos os 

processos licitatórios do Instituto, dentre outros. 

 

Para o próximo exercício (2015), a Procuradoria Federal tem por objetivo qualificar 

os seus atuais servidores e colaboradores (2 estagiários), a fim de que possa atuar com 
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qualidade e presteza no desafiador processo de expansão do IFRJ que, inevitavelmente, 

aumentará a demanda consultiva (já expressiva, conforme demonstram os números 

apresentados no início deste documento). 

 
 
1.4.4 Comissão Permanente de Avaliação 
 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFRJ, nomeada pela Portaria Nº 

053/12/GR, foi eleita pela primeira vez na instituição, através de um processo eleitoral 

democrático no final de 2011.  Representado por todos os segmentos e unidades (campi e 

Reitoria) teve o seu mandato encerrado em 2014. O grupo possuindo 30 membros titulares e 

28 membros suplentes empenhou todos os esforços possíveis na implementação de uma CPA 

ativa, autônoma e sistêmica, conforme diretrizes estabelecidas pelo SINAES. 

A CPA tem um papel muito importante para a instituição; pois, além de identificar o 

perfil institucional é fundamental e significativo sua atuação junto à sociedade e comunidade 

acadêmica, tendo a missão de mapear realidades que possibilitem uma leitura integrada e 

contextualizada da instituição, subsidiando os diferentes níveis de gestão e órgãos colegiados. 

A CPA conduziu à sua gestão de forma a fazer uma avaliação institucional que não pauta-se 

apenas por aspectos quantitativos, rígidos, fragmentados, reducionistas e punitivos; mas, que 

possuísse um caráter quantitativo e qualitativo, flexível, contextualizado, claro, objetivo, 

imparcial e com plena transparência. 

A autoavaliação realizada no IFRJ adotou uma metodologia participativa, onde os 

envolvidos (direta ou indiretamente) nos diferentes níveis e modalidades de formação foram 

convidados a expressar suas opiniões com relação a diferentes dimensões apontadas pela Lei 

Nº 10.861/04. 

Por questões de infraestrutura e, mesmo, inerentes ao processo de construção de uma 

cultura institucional de autoavaliação, o processo foi iniciado no segundo semestre de 2012 na 

forma de aplicação de questionários e análise dos mesmos, com cruzamento de informações 

expressas nos: Relatórios de Avaliações Externas de Cursos de Graduação, realizadas pelo 

INEP; nos Relatórios de Avaliações Externas de Cursos de Pós-Graduação lato sensu, 

realizadas pela CAPES; nos indicadores de avaliação externa (IGC) e no Censo. 

A comunidade foi sensibilizada e convidada a participar; mas, em momento algum 

convocado à fazê-lo. No âmbito do IFRJ a adesão ocorreu por livre e espontânea vontade, 

pautando-se no compromisso pessoal para com a instituição.  
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Para a consecução de suas propostas, na segunda etapa dos trabalhos a CPA teve uma 

significativa redução no ritmo de suas atividades, face ao fato do Regimento interno, 

aprovado estar aguardando pauta no Conselho Superior (CONSUP); desde fevereiro/2013, 

causando impactos negativos na organização do grupo. 

Somada a este importante fator, em 2013; a instituição vivenciou um longo período 

de greve (100 dias) e um processo eleitoral (aproximadamente 90 dias), inviabilizando ações 

de maior impacto. Além disso, o novo Reitor só foi empossado em maio de 2011. Esses 

fatores tiveram um impacto fortemente negativo para a instituição. Sendo assim, a gestão da 

CPA findou e, desde então, a CPA ficou inoperante. 

Os desafios para a CPA continuam grande, mas urge que instituição faça uma nova 

eleição, e que essa nova Comissão tenha apoio e condições mínimas adequadas ao seu 

funcionamento, conforme expresso no Regulamento da CPA, aprovado no CONSUP em 19 

de novembro de 2014 através da Resolução Nº 52, fruto do trabalho da CPA gestão 2012-

2013. 

 

1.4.5 Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão 
 

 

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão (DIEx) foi criada em maio 

de 2014 como uma diretoria sistêmica, subordinada diretamente ao Reitor, congregando as 

atividades desenvolvidas pelas extintas Diretoria Especial de Expansão e Implantação de 

novos campi/PRONATEC e Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Institucional. 

A Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Institucional (DADI) foi instituída pelo 

Regimento Geral e funcionou regularmente de 2009 a 05/2014 e a Diretoria Especial de 

Expansão e Implantação de Novos campi/PRONATEC (DEEINC) foi criada por ato do 

Reitor, no uso de suas prerrogativas legais, em 2012, funcionando regularmente até 05/2014. 

A junção da DADI com DEEINC justifica-se pela necessidade de dinamização de 

atividades congêneres e otimização de estruturas funcionais. 

A DIEx tem como principais atribuições: 

a) coordenar o processo de desenvolvimento institucional; 

b) coordenar o processo de expansão na perspectiva da criação de novos campi; 

c) assessorar os órgãos colegiados, reitor, pró-reitores, diretores e demais 

gestores em matéria de políticas institucionais de desenvolvimento institucional e 

expansão; 
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d) assessorar os órgãos colegiados, reitor, pró-reitores, diretores e demais gestores no 

planejamento institucional e na elaboração dos documentos decorrentes, 

particularmente o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Planejamento 

Estratégico; 

e) orientar a gestão dos setores subordinados, mantendo a unicidade institucional e 

setorial; 

f) orientar os diretores gerais, administrativos e de ensino na implantação de novos 

campi; 

g) representar o IFRJ no Fórum de Desenvolvimento Institucional (FDI/CONIF). 

 

Com a estruturação da DIEx, diante da necessidade de desvinculação de setores 

diretamente subordinados ao Gabinete do Reitor, foram a ela subordinados os seguintes 

setores: 

Ø Assessoria de Comunicação (AsCom), instituída regimentalmente; 

Ø Assessoria Internacional (AssInt), instituída regimentalmente; 

Ø Coordenação Geral de Bibliotecas (CGBiblio), instituída em 2014 por ato 

administrativo do Reitor; 

Ø Coordenação Geral de Educação Aberta e a Distância (CGEAD), instituída 

regimentalmente; 

Ø Diretoria de Concursos e Processos Seletivos (DCPS), instituída regimentalmente; 

e, 

Ø Diretoria de Gestão Acadêmica (DGA), instituída regimentalmente. 

A DIEx e os setores subordinados são compostos por 20 servidores, 02 estagiários e 

04 bolsistas e-TEC Brasil; sendo que, os setores em tela estão fisicamente instalados em 03 

unidades: Reitoria, campus Rio de Janeiro e campus Pinheiral. 

Também, vinculam-se à DIEx, apesar de não haver subordinação direta, 03 

Diretorias de Implantação de campus (Belford Roxo, Niterói e Resende). 

No ano de 2014, para além das ações desenvolvidas especificamente pelos setores 

subordinados, ações da DIEx foram centralizadas na estruturação e composição do setor e, 

sobretudo, na organização do processo de expansão, dando celeridade a Fase III da Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (08/2011 – 12/2014), que prevê a 

instalação de 08 (oito) novos campi no âmbito da instituição. Destacam-se neste processo: 
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a) rediscussão do Plano de Implantação do campus Avançado Resende, 

redimensionando os eixos tecnológicos de atuação e cursos que o campus 

implantará nos três primeiros anos, com a consequente instalação das comissões 

de elaboração dos Projetos Pedagógicos de Curso; 

b) encaminhamentos para a retomada dos processos licitatórios para as reformas 

necessárias para início das atividades do campus Avançado Resende; 

c) encaminhamentos para a nomeação de Coordenadores de Implantação dos campi 

Belford Roxo e Niterói, dinamizando o relacionamento com os municípios 

hospedeiros e ações internas para licitação dos projetos e obras, conforme o caso; 

d) rediscussão e encaminhamentos para regularização de dominialidade de áreas 

cedidas e/ou doadas para implantação de novos campi;  

e) rediscussão com os municípios de Mesquita e do Rio de Janeiro e 

encaminhamentos para resolução da doação de áreas ou edificações para a 

instalação de novos campi; e, 

f) preparação dos Diretores de Implantação de campi (Belford Roxo, Niterói e 

Resende) através da oportunização de participação em cursos e eventos; bem 

como através de permanente interação, para gestão proficiente dos futuros campi. 

Também, destacam-se as ações em busca de solução de espaços físicos e 

regularização dominial de áreas em que estão instalados os campi do IFRJ e a Reitoria, 

notadamente pela: 

a) assistência ao processo de transferência dominial, da União ao IFRJ, da área de 

terras ocupada pelo campus Pinheiral, em decorrência da regularização fundiária 

do município de Pinheiral; 

b) assistência ao processo de alteração de texto legislativo junto à Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro, com vistas à cessão direta da área de terras 

ocupadas pelo campus Engenheiro Paulo de Frontin; 

c) busca junto a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) de doação de área 

ou doação/cessão de edificação para expansão dos campi instalados; e, 

d) busca junto a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) de doação ou 

cessão de edificação para instalação da Reitoria do IFRJ, em caráter de urgência. 

Alguns entraves impossibilitam maior celeridade aos processos da DIEx, sobretudo 

em relação a expansão, destacando-se a dificuldades dos municípios hospedeiros (receptores 
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dos novos campi) em viabilizar e efetivar a doação de terreno ou edificações, com as 

condições mínimas requeridas, para a instalação de novos campi. 

 
 
1.4.6 Diretoria Rede de Assistência Estudantil  
 

A Diretoria Rede de Assistência Estudantil, em 2014, pautou-se nas ações 

relacionadas abaixo: 

1) Plano de Ação: Ao longo dos meses de maio e junho, a equipe DIRAE 

elaborou o plano trimestral, que consistiu num conjunto de ações para levantamento do estado 

da arte da política de assistência estudantil no IFRJ. Além disso, em reuniões com a 

PROAD/DAPO, tomamos conhecimento da execução orçamentária da assistência estudantil 

no IFRJ. Juntos às Coordenações de Orientação Técnico Pedagógicas e às Coordenações de 

Assistência Estudantil, iniciamos o debate sobre as propostas de trabalho da Diretoria. 

2) Diagnóstico Inicial Assistência Estudantil no IFRJ: Ao longo do mês de agosto, 

a Diretoria Rede de Assistência Estudantil estabeleceu uma agenda de visitas aos campi para 

levantamento de iniciativas e demandas pertinentes à Assistência Estudantil. Consideramos 

relevante o convite aos diretores gerais, diretores de ensino, diretores de administração, 

coordenações pedagógicas, coordenações de estágio, coordenações de pesquisa, coordenações 

de extensão e núcleos de estudos (NAPNE e NEABI) do campus para participação nesta 

reunião, visto que as ações de assistência estudantil exigem a articulação com as ações de 

ensino, pesquisa, extensão, bem como dependem de um bom fluxo de execução orçamentária 

e financeira para melhor atendimento das necessidades de cada campus. A pauta das visitas 

foi organizada para contemplar um primeiro momento de discussão geral com todos os 

diretores, coordenadores e núcleos e um segundo momento de uma pauta exclusiva com 

CoTPs/DIRAE. 

3) Pauta Interinstitucional de Assistência Estudantil: Reuniões com a equipe de 

Serviço Social do Colégio Pedro II, que nos apresentou como demanda a participação no 

plano de assistência estudantil desta instituição e no debate do GT de constituição dos 

parâmetros para o trabalho do assistente social nesta instituição de ensino.  

4) Sob a condução da PROET, em parceria com a DIRAE, Direções de Ensino e 

CoTPS foram debatidas estratégias para a viabilização da recuperação paralela. 

5) Reuniões mensais com Reitor e Representações Estudantis: aproximação com 

o segmento docente na construção das propostas da gestão. 
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6) Implementação Bolsa Permanência no IFRJ em parceria com a PROGRAD.  

7) Implantação Restaurantes Estudantis: Visita ao IFF Campos para conhecer a 

experiência e reunião com Diretores Gerais do IFRJ para iniciar a discussão da implantação 

dos restaurantes e outras alternativas de oferta de alimentação. 

8) 1ª Culminância DIRAE IFRJ:  Levantamento Interno das Ações de Assistência 

Estudantil do IFRJ e troca entre os campis e os atores envolvidos. 

9) Participação no Grupo de Trabalho para Diagnóstico e Enfrentamento da 

Retenção e da Evasão no IFRJ. 

 
1.4.7 Pronatec 
 

No que diz respeito ao desenvolvimento das atividades do PRONATEC no IFRJ no 

ano de 2014, deu-se continuidade às seguintes turmas de cursos técnicos iniciados nos anos 

anteriores: Técnico em Eletrotécnica (campus Volta Redonda), 34 alunos; Técnico em 

Segurança do Trabalho (campus São Gonçalo), 20 alunos e Técnico em Informática para 

Internet (campus Eng. Paulo de Frontin), 9 alunos.  

Em relação aos cursos de Formação Inicial e Continuada, incluuíndo os cursos 

Mulheres Mil, a oferta de vagas se deu por meio dos campi Arraial do Cabo, Belford Roxo, 

Nilópolis, Niterói, Rio de Janeiro, Eng. Paulo de Frontin, Paracambi, Pinheiral, Volta 

Redonda. No total foram ofertadas 936 vagas para os seguintes cursos: Agente Cultura, 

Artesão de Pintura em Tecidos, Artesão de Bordado à mão, Assistente de Planejamento e 

Controle de Produção, Assistente de Produção Cultural, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 

Conservação de Acervos, Costureiro Industrial do Vestuário, Desenhista Mecânico, Operador 

de Computador, Recreador/Monitor, Reparador de Circuitos Eletrônicos e Torneiro 

Mecânico, Inglês Básico. Foram atendidos os municípios de Arraial do Cabo, Belford Roxo, 

Guapimirim, Maricá, Nilópolis, Niterói, Rio de Janeiro, Eng. Paulo de Frontin, Paracambi, 

Pinheiral, Teresópolis, Volta Redonda e quatro unidades da Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro.  

Dificuldades relacionadas ao repasse de recurso por parte do MEC/FNDE, fizeram 

com que algumas turmas não fossem iniciadas, outras tivessem que ser interrompidas por um 

período, o índice de evasão aumentasse, além de gerar descontentamento e desmotivação, 

pricipalmente nos profissionias bolsistas externos. 
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Algumas turmas de cursos FIC, assim como as dos cursos técnicos encontram-se em 

andamento e a coleta de dados para elaboração do relatório referente a execução do programa 

em 2014 ainda será concluída. 

 
1.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 
 
 

Os Macroprocessos Finalísticos descritos pelas Pró-reitorias abaixo listadas, 

representam as atividades fins da instituição, integrando ensino, pesquisa, extensão e 

inovação. Cabe ressaltar que o desenvolvimento destas atividades ocorre em consonância com 

os campi. 

Vale destacar, que não foi utilizado o quadro A.1.4, referenciado como sugestão, 

cabendo a cada pró-reitoria desenvolver o item de forma livre, tendo em vista a não 

padronização do item em destaque. 

 
 Macroprocessos Finalísticos da Pró-reitoria do Ensino Médio e Técnico: 

 
 

- Processo de ensino aprendizagem 

Em parceria com as Direções de Ensino, as Coordenações Técnico Pedagógicas, a 

Diretoria da Rede de Assistência Estudantil e cm interlocução com o CAET foi implementada 

a recuperação paralela em todos os cursos de ensino médio técnico. Com isso, buscou-se 

valorizar o caráter contínuo do processo de ensino aprendizagem, enfatizando a dimensão 

processual e possibilitando aos alunos maiores oportunidades de aprendizagem e superação 

das dificuldades. 

- Processo seletivo – cursos integrados, concomitantes e EJA 

Os processos seletivos para os cursos oferecidos pelo IFRJ com ingresso em 2014 

foram realizados mantendo o número de vagas ofertadas em 2013 para os cursos integrados, 

concomitantes/subseqüentes, e na modalidade EJA. A classificação dos candidatos deu-se por 

meio de dois sistemas de vagas: o de Ampla Concorrência e o Sistema de Reserva de Vagas 

para Escolas Públicas. Foi realizado também o Processo Seletivo para preenchimento de 

vagas relativas ao curso Técnico em Massoterapia oferecido pelo Instituto Benjamin 

Constant, de forma concomitante/subsequente ao Ensino Médio, nos termos do artigo 39 da 

Lei Nº 9.394/96, para o 2º semestre do ano letivo de 2014 

- Gerenciamento e aprimoramento dos cursos de Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio. 
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Para buscar aprimorar a qualidade dos cursos de Educação profissional técnica de 

nível médio foi criado um fórum que reúne as Diretorias de Ensino, as Coordenações Técnico 

Pedagógicas, a Diretoria da Rede de Assistência Estudantil e a Pró-Reitoria de Ensino Médio 

Técnico. 

No primeiro momento, este fórum se debruçou sobre a recuperação paralela em seu 

processo de implementação em todos os cursos técnicos do IFRJ, entretanto, com a sua 

criação pretende-se estabelecer um debate permanente acerca dos processos pedagógicos que 

envolvem o dia a dia dos cursos. 

Em parceria com o CAET foi estabelecida a exigência de licenciatura nos editais de 
concursos para docentes das disciplinas propedêuticas. Além disto, teve início um debate para 
a consecução de um programa interno de complementação pedagógica para docentes sem 
licenciatura. 

 A atualização constante de nossos profissionais é demanda a ser perseguida, para 

além dos processos de titulação, com programas de capacitação desenvolvidos 

institucionalmente. A necessidade de novos profissionais que dêem conta das questões 

envolvidas é permanente, mas por vezes, esbarra na falta de sincronicidade entre as demandas 

por servidores e a necessária autorização para abertura de concurso público por parte do 

Ministério do Planejamento. 

Em 2014 foi iniciada a oferta de vagas para o CT de Eletrotécnica 

concomitante/subsequente do campus Volta Redonda que anteriormente era feita somente 

pelo PRONATEC. 

- Estágios curriculares  

A PROET em conjunto com a PROEX publicou a Instrução Normativa de Estágio 

Supervisionado referente a alteração de Regulamento de Estágio aprovada pelo CAET no ano de 

2013.  

Foram definidos os cursos nos quais o estágio supervisionado deixou de ser obrigatório e 

publicadas as Resoluções do Conselho Superior que oficializam essa alteração. 

- Educação a distância 

Foi criada e oficializada por meio de emissão de portaria uma comissão institucional 

de avaliação de polos composta por servidores do Núcleo de Educação à Distância e 

componentes do CAET, já que até o presente momento o IFRJ possui na modalidade à 

distância somente cursos técnicos. Esta comissão realizou a avaliação de polos nos municípios 

do Rio de Janeiro, para o CT de agente comunitário de saúde, Guapimirim, e Arraial do Cabo 

(no próprio campus do IFRJ), que foram aprovados pelo Conselho Superior. 
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Foram aprovadas no CAET alterações na matriz do CT de Serviços Públicos. 

 
Macroprocessos Finalísticos da Pró-reitoria do Ensino de Graduação: 

 

Gestão dos Cursos de Graduação 
 

A gestão dos cursos de graduação é compreendida como um único macroprocesso 

finalístico, em torno do qual os macroprocessos internos de apoio orbitam, de maneira que as 

atividades de acompanhamento, orientação e supervisão dos cursos e as políticas de acesso, 

permanência e êxito acadêmico dos estudantes sejam desenvolvidas para o alcance da Missão 

Institucional.  

Durante o ano de 2014, as ações da PROGRAD estiveram voltadas, especialmente, 

ao acompanhamento dos cursos em atividade e à orientação dos processos de criação de 

novos cursos.  

Para o acompanhamento dos cursos de graduação, a PROGRAD implementou uma 

metodologia de visita técnica com o propósito de verificar a organização didático-pedagógica 

e o estágio de efetivação da infraestrutura física e de pessoal necessária ao seu funcionamento. 

Para tanto, tomou como referência o Instrumento de Avaliação de Cursos do INEP/MEC, o 

Catálogo Nacional do Cursos Superiores de Tecnologia, bem como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) dos Cursos de Graduação. A visita técnica consiste na realização de 

reuniões com os gestores e servidores envolvidos com o ensino, bem como na visita aos 

ambientes educacionais, secretaria acadêmica e biblioteca, dentre outros setores de apoio. 

Foram priorizados os cursos em processo de reconhecimento, como preparo para a fase de 

avaliação in loco pelo INEP, conforme previsto na legislação educacional. Os relatórios das 

visitas técnicas são encaminhados à Direção-Geral do Campus e ao Reitor, para subsidiar a 

tomada de decisões administrativas e pedagógicas necessárias ao alcance dos objetivos de 

formação previstos no Projeto Pedagógico de Curso (PPC). No ano de 2014, a PROGRAD 

realizou um total de 07 visitas técnicas aos seguintes cursos: 

ü Bacharelado em Fisioterapia – Campus Realengo 

ü Bacharelado em Química – Campus Nilópolis 

ü Licenciatura em Matemática – Campus Paracambi 

ü Bacharelado em Produção Cultural – Campus Nilópolis 
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No que concerne ao desenvolvimento dos cursos de graduação, a PROGRAD 

submeteu ao Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação (CAEG) uma proposta de revisão 

dos diversos regulamentos voltados à Graduação no IFRJ, destacando a Revisão do 

Regulamento do Ensino de Graduação.   

No que tange à criação de novos cursos, em 2014 foi aprovada a autorização de 

funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais, ofertado pelo campus 

Engenheiro Paulo de Frontin, que iniciou suas atividades em 2014.2. O processo seletivo foi 

publicado, por meio do Edital Nº 43/2014, sendo ofertadas 35 vagas, considerando a nota 

obtida pelo candidato no ENEM nas edições 2012 ou 2013, obtendo a relação candidato-vaga 

de 7/1.   

 
Planejamento, orientação e acompanhamento dos processos de regulação, supervisão e 
avaliação dos cursos de graduação junto ao MEC 

 

Dentre as ações de acompanhamento dos cursos de graduação, destaca-se a 

orientação dos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento em função da 

complexidade e dos prazos estabelecidos pela legislação educacional.  

Um destes processos é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

onde, no exercício 2014, participaram os seguintes cursos: Bacharelado em Ciências 

Biológicas; Bacharelado em Química; CST em Gestão da Produção Industrial e as 

Licenciaturas em Física, Matemática e Química.  

Também neste exercício, 3 (três) cursos foram submetidos ao ato regulatório de 

reconhecimento: Bacharelado em Fisioterapia, do campus Realengo; Bacharelado em 

Química, do campus Nilópolis e Licenciatura em Matemática, do campus Paracambi.    

Considerando a oferta atual de cursos de graduação, o IFRJ apresenta bons conceitos 

nos processos de avaliação externa, com destaque para os Conceitos de Cursos (CC), sendo 

01 (um) curso com conceito 5 (cinco), 11 (onze) com conceito 4 (quatro), e 4 (quatro) com 

conceito 3 (três), numa escala que varia de 1 a 5. A diferença de conceitos entre os cursos se 

deve, principalmente, pelo estágio de amadurecimento de cada curso, em especial pelo tempo 

necessário à implantação dos ambientes educacionais previstos no projeto pedagógico, bem 

como às diferentes características do corpo docente. 

O quadro, apresentada a seguir, sistematiza o atual estágio dos Atos Regulatórios dos 
cursos de graduação: 
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Quadro 4 - Atos Regulatórios dos Cursos de Graduação 

Nome do Curso 
Autorização 

(CONSUP) 

Atos Regulatórios 

Vigentes 

Conceito de 
Curso 

(visita in 
loco) 

Campus de 
oferta 

Licenciatura em 
Química 2008 

Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC 
 Nº 270/2012 

4 (quatro) 
Duque de 
Caxias 

CST em Jogos Digitais 2014 

Autorização  
Curso Presencial  
informado no sistema e-mec 
Protocolo Nº 201409616 

- Eng. Paulo de 
Frontin 

Bacharelado em 
Ciências Biológicas - 
Biotecnologia 

2009 
Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC 
 Nº 270/2012 

4 (quatro) 

Rio de 
Janeiro 

CST em Gestão 
Ambiental 2008 

Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 009/2012 

4 (quatro) 

CST em Processos 
Químicos 

2003 
Renovação de Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 286/2012 

4 (quatro) 

Bacharelado em 
Química 2011 

Protocolo nº 201403652  
Reconhecimento  
(aguardando emissão da Portaria) 

4 (quatro) 

Nilópolis 

Bacharelado em 
Produção Cultural 

2012 Protocolo previsto 
abril/2015 

- 

CST em Produção 
Cultural  
(0oferta suspensa) 

2003 
Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 136/2012 

3 
(três) 

CST em Gestão da 
Produção Industrial 2007 

Renovação de Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 286/2012 

4 (quatro) 

CST em Química de 
Produtos Naturais 
(oferta suspensa) 

2004 
Reconhecimento 
Portaria SEREC/MEC  
Nº 237/2013 

4 (quatro) 

Licenciatura em Física 2004 
Renovação de Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 286/2012 

4 (quatro) 

Licenciatura em 
Matemática 

2008 
Renovação de Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 286/2012 

3 
(três) 

Licenciatura em 
Química 2004 

Renovação de Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 286/2012 

3 
(três) 

Licenciatura em 
Matemática 2010 

Protocolo nº 201403646 
 Reconhecimento  
(em processo) 

- Paracambi 

Bacharelado em 
Farmácia 

2007 
Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 517/2013 

3 
(três) Realengo 

Bacharelado em 2007 Protocolo nº 201207515 4 (quatro) 
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Fisioterapia Reconhecimento  
(aguardando emissão da Portaria) 

Bacharelado em 
Terapia Ocupacional 2007 

Reconhecimento  
Portaria SERES/MEC  
Nº 305/2012 

4 (quatro) 

Licenciatura em Física 2008 
Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 039/2013 

5 
(cinco) 

Volta 
Redonda 

Licenciatura em 
Matemática 2008 

Reconhecimento 
Portaria SERES/MEC  
Nº 039/2013 

4 (quatro) 

Fonte: e-MEC/MEC 

 

o Planejamento, acompanhamento e avaliação das políticas para o ensino de graduação 
 

Políticas de Acesso aos cursos de graduação 

 

O Processo Seletivo Discente 2014 disponibilizou ao todo 1155 vagas nos cursos de 

graduação, sendo 1120 vagas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) na edição 

2014.1 e 35 vagas, por meio de Edital Próprio, para o Curso Superior de Tecnologia em Jogos 

Digitais, ofertado a partir de 2014.2. Conforme política afirmativa aprovada pelo Conselho 

Superior do IFRJ (Resoluções CONSUP Nº 30/2011 e Nº 32/2011), 40% das vagas foram 

destinadas aos candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, 

incidindo sobre esse percentual os critérios socioeconômicos e de raça/etnia, estabelecidos 

pela Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. O Processo Seletivo ofertado pelo SiSU foi 

regulamentado pelos Editais Nº 98/2013/IFRJ e Nº 02/2014/IFRJ. O processo seletivo 

ofertado por edital próprio foi regulamentado através do Edital Nº 43/2014. 

Os mecanismos de transferência externa, interna e reingresso são políticas de 

ocupação de vagas ociosas e de estímulo à permanência do estudante no sistema educacional, 

possibilitando oportunidades de recepção para cursos de maior interesse. Por meio do Edital 

Nº 01/2014/IFRJ, no ano de 2014 foram disponibilizadas 68 vagas para Transferência Externa 

e 74 vagas para Reingresso. O processo de transferência interna foi regulamentado pelo Edital 

Nº 01/2014/PROGRAD, disponibilizando 86 vagas. O aprimoramento dos critérios de 

avaliação dos candidatos é uma preocupação constante da PROGRAD, em parceria com as 

coordenações de curso.  
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No ano de 2014, o IFRJ ofertou 17 (dezessete) cursos de graduação distribuídos em 7 

(sete) campi, dentre licenciaturas, bacharelados e cursos superiores de tecnologia (CST), 

distribuídas conforme a tabela a seguir. 
 

 Tabela 1 - Cursos de Graduação do IFRJ e vagas ofertadas em 2014 

Campus Cursos de Graduação 
Vagas 
SISU 
2014.1 

Vagas 
SISU 
2014.2 

Vagas  

Edital 

Próprio 

Vagas 
Transf. 
Externa 

Vagas 
Reingresso 

Duque de 
Caxias 

Licenciatura em Química 
40 40 - 4 4 

Rio de 
Janeiro 

Bacharelado em Ciências 
Biológicas - Biotecnologia 

30 30 - 4 4 

CST em Gestão Ambiental 30 30 - 4 4 

CST em Processos Químicos 30 30 - 4 4 

Nilópolis Bacharelado em Química 40 40 - 4 10 

Bacharelado em Produção 
Cultural 

40 40 - 4 4 

CST em Gestão da Produção 
Industrial 

40 40 - 4 4 

Licenciatura em Física 40 40 - 4 4 

Licenciatura em Matemática 40 40 - 4 4 

Licenciatura em Química 40 40 - 4 4 

Paracambi Licenciatura em Matemática 40 40 - 4 4 

Realengo Bacharelado em Farmácia 30 30 - 4 4 

Bacharelado em Fisioterapia 30 30 - 4 4 

Bacharelado em Terapia 
Ocupacional 

30 30 - 4 4 

Volta 
Redonda 

Licenciatura em Física 30 30 - 4 4 

Licenciatura em Matemática 30 30 - 8 8 

Eng. Paulo 
de Frontin 

CST em Eng. Paulo de Frontin  
- - 35 - - 

TOTAL 560 560 35 68 74 

1120  

       Fonte: Termo de Adesão do IFRJ ao SiSU Edição 2014.1  
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Políticas de Permanência e Êxito Acadêmico 

 
A Diretoria de Programas para o Desenvolvimento da Graduação ocupa-se da 

expansão e fortalecimento de ações que possibilitem a permanência e o êxito acadêmico, 

através da participação em programas de fomento que articulem ensino-pesquisa-extensão, 

disseminação de informações sobre o ensino de graduação (Recepção aos Ingressantes, 

informações no site institucional e outros canais de comunicação) e mapeamento através da 

Pesquisa Indicadores da Graduação- PIG- que contribui para auxiliar a melhoria da qualidade 

dos serviços educacionais.  

Com relação à comunicação com os estudantes, em 2014 foi criada a Revista da 

Graduação que tem como objetivo divulgar as ações exitosas realizadas nos campi e informar 

aos estudantes assuntos relacionados à sua formação.  

Em 2014, também, houve a reformulação da PIG que passou a conter perguntas de 

avaliação das disciplinas e passou a ser aplicada a todos os estudantes da graduação, não 

somente aos ingressantes. A PIG foi respondida pelos estudantes de 2014.1 e 2014.2 no ato de 

inscrição em disciplinas. 

A participação em programas de fomento à graduação é incentivada por meio de 

sensibilização e chamada através de editais internos com ampla divulgação para a 

comunidade acadêmica. 

Através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 

desenvolvido em parceria com a CAPES, os cursos de licenciatura recebem fomento para 

desenvolver projetos em escolas públicas, com vistas à elevação da qualidade do ensino de 

Ciências Exatas e Naturais. Os projetos envolvem pesquisa, ensino e extensão contando com a 

participação de docentes e discentes dos cursos de Licenciatura (Física, Matemática e 

Química), docentes da rede pública (Estadual e Municipais) e estudantes da Educação Básica. 

O PIBID/IFRJ foi implementado em 2007 quando o primeiro projeto institucional foi 

aprovado, contemplando unicamente os cursos de licenciatura do campus Nilópolis. 

Atualmente o Programa contempla todos os cursos de licenciatura do IFRJ (Nilópolis, Volta 

Redonda, Duque de Caxias e Paracambi), concedendo aproximadamente 200 bolsas. 

O Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET Saúde - IFRJ) iniciou suas 

atividades em 2012, com 02 (dois) projetos articulados ao Programa Nacional de 

Reorientação da Formação de Profissionais da Saúde (PRO-SAÙDE). Em 2013, 02 (dois) 

novos projetos foram aprovados, vinculados aos cursos da área de Ciências da Saúde do 
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campus Realengo. Dessa forma, encontra-se atualmente com 04 projetos. O PET Saúde é 

desenvolvido em articulação com o Ministério da Educação (MEC). Ministério da Saúde 

(MS), Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro (SMS/RJ), com ações de intervenção supervisionada em Unidades Básicas de 

Saúde e Centros de Atenção Psicossocial. O PET Saúde - IFRJ envolve aproximadamente 65 

(sessenta e cinco) docentes e discentes dos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional; e, profissionais supervisores da própria Rede Pública de Saúde onde as 

atividades ocorrem, em sua maioria bolsistas.  

O Programa de Educação Tutorial (PET), desenvolvido em parceria com o MEC, foi 

implementado no IFRJ em 2011, contando com 03 (três) projetos em distintas áreas do 

conhecimento: sexualidade humana, produção cultural, nanociência e nanotecnologia. O 

programa é desenvolvido em 03 (três) campi contemplando 36 discentes. O PET é um 

programa com forte interação com a comunidade externa e vasta produção científica. 

Em 2014, houve a implementação no IFRJ, do Programa Bolsa Permanência-PBP 

que é voltado aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. O PBP é um Programa do 

governo federal que concede uma bolsa de R$400,00 a estudantes de cursos com a carga 

horária diária de até 5h e que comprovem por meio da documentação exigida, que necessitam 

do auxílio. 

A PROGRAD apoia a participação dos envolvidos em programas de fomento à 

graduação em atividades científicas nacionais e internacionais, sendo que em 2014 foram 

concedidos auxílios financeiros, transporte terrestre e transporte aéreo para docentes e 

discentes com comunicações científicas aprovadas em 03 (três) eventos nacionais e 01 (um) 

evento internacional. 

Da mesma forma, são apoiados eventos institucionais vinculados aos programas, 

eventualmente com apoio de agências de fomento. Em 2014 foram apoiados os seguintes 

eventos: I Seminário Pet Saúde IFRJ; Dia Mundial da Saúde Sexual; IV Colóquio de Políticas 

Culturais da Baixada Fluminense; IV Encontro PIBID/IFRJ; e, IV Encontro PET Conexões de 

Saberes.  

Os programas de fomento para o desenvolvimento da graduação são acompanhados 

por comitês locais, como o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA 

PET) e o Comissão de Gestão e Acompanhamento Local dos Grupos do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (CoGAL).  
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Políticas de Inclusão 

 

Uma das ações inclusivistas, foi a adesão ao sistema de cotas, implementado com a 

reserva de 40% das vagas no ensino de Graduação para estudantes oriundos de escola pública, 

a partir do Processo Seletivo 2012. Com a implantação da Lei Nº. 12.711/12, regulamentada 

pelo Decreto Nº. 7.824/2012, essa ação se estendeu, sendo incluído nesse percentual a 

modalidade baixa renda per capita e cor/etnia. No Processo Seletivo SISU 2014, das 1120 

vagas anuais ofertadas, foram reservadas 448 vagas para as ações afirmativas. 

Outra ação dessa pró-reitoria visa ao acompanhamento, por meio da Coordenação de 

Apoio ao Estudante, da Implantação, do Monitoramento e Avaliação do Sistema de Cotas, 

cujo foco centra-se no estudante, visando ao desenvolvimento acadêmico permanência e 

êxito.  

 

Macroprocessos Finalísticos da Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação: 

Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica - PIBICT 
Objetivos Finalidade 

1. Contribuir para a formação de recursos 
humanos para a pesquisa. 

2. Concessão de bolsas de iniciação científica 
para alunos do ensino médio e graduação. 

3. Propiciar à instituição um instrumento de 
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 

O programa tem como finalidade 
despertar o interesse e incentivar 
vocações para as atividades de pesquisa 
científica e tecnológica entre os 
acadêmicos regularmente matriculados 
no IFRJ. 



61 
 

 

O incremento à Assistência Estudantil por meio da criação da Diretoria de 

Assistência Estudantil em 2014 foi mais uma ação, com vistas a auxiliar o processo de 

permanência e êxito acadêmico dos estudantes em seus cursos. 

O trabalho dos Núcleos de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais 

(NAPNEs) por campus também tem priorizado a inclusão dos portadores de necessidades 

especiais. 

 

Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica - PIVICT 

Objetivos Finalidade 

1. Contribuir para a formação de recursos 
humanos para a pesquisa. 

2. Propiciar à instituição um instrumento de 
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. 

3. Estimular pesquisadores produtivos a 
envolverem alunos de graduação e/ou do ensino 
médio nas atividades de pesquisa científica, 
tecnológica ou artístico-cultural. 

O programa tem como finalidade 
proporcionar ao voluntário, 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. 

 

Programa Institucional de Incentivo à Produção Científica, Tecnológica e artístico-
cultural - Bolsa de Pesquisa Prociência 

Objetivos Finalidade 

1. Institucionalizar as pesquisas científicas, 
tecnológicas e artístico-culturais realizadas nos 
Campi do IFRJ; 

2. Desenvolver os projetos de pesquisa que, 
preferencialmente, estejam em articulação com 

O programa tem como finalidade 
contribuir para a consolidação da 
pesquisa no IFRJ por meio de fomento 
ao pesquisador em itens de custeio para 
pesquisa. 

cientificamente e da criatividade decorrentes 
das condições criadas pelo confronto direto 
com problemas de pesquisa. 
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as atividades de ensino, pesquisa e extensão na 
Instituição, principalmente, com o 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. 

 

 Programa de Apoio à Aquisição de Equipamentos (EQUIPAR) 

Objetivos Finalidade 

1. Fomentar ao pesquisador em itens de custeio 
para pesquisa. 

2. Fomentar a formação de redes intergrupos, 
incluindo os intercampi; 

3. Fomentar e induzir a pesquisa e a inovação 
científica e tecnológica e, preferencialmente, a 
transferência de tecnologia ao setor produtivo. 

O programa tem como finalidade 
contribuir para a consolidação da 
pesquisa no IFRJ por meio da aquisição 
de equipamentos para equipar 
laboratórios em implantação ou já 
consolidados  

 

Programa de Apoio à Aquisição de Equipamentos (EQUIPAR) 

Objetivos Finalidade 

1. Fomentar a formação de redes intergrupos, 
incluindo os intercampi; 

2. Fomentar e induzir a pesquisa e a inovação 
científica e tecnológica e, preferencialmente, a 
transferência de tecnologia ao setor produtivo. 

O programa tem como finalidade 
contribuir para a consolidação da 
pesquisa no IFRJ por meio da aquisição 
de equipamentos para equipar 
laboratórios em implantação ou já 
consolidados  

 

 Programa Publique Incentivo a Publicação no Exterior 

Objetivos Finalidade 

1. Financiar a contratação de serviços de 
tradução/revisão de artigos científicos para 

O programa tem como finalidade 
fomentar a divulgação científica no 
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língua estrangeira visando à publicação em 
revistas internacionais. 

exterior, com fins de estimular o 
crescimento da publicação qualificada 
internacional da pesquisa científica no 
IFRJ. 

 
 

 
Macroprocessos Finalísticos da Pró-reitoria de Extensão: 

 
a) Macroprocesso de formação e capacitação profissional e tecnológica. 

Este macroprocesso é desenvolvido na CGFIC e envolve a gestão e acompanhamento 

dos cursos de formação inicial e continuada, tais como: Cursos do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – modalidade FIC (PRONATEC FIC), Cursos de 

formação continuada para mulheres em vulnerabilidade social (MULHERES MIL) e Cursos 

de Extensão. A CGFIC também realiza o acompanhamento pedagógico e registro das 

atividades realizadas nos cursos, assim como promove, a seleção (por meio de editais 

públicos), a contratação e o acompanhamento de docentes e não docentes para atuação nos 

cursos ligados aos programas de governo. 

b) Macroprocesso de ações afirmativas e inclusivas. 

Este Macroprocesso é gerenciado pela CoGED, que é a responsável por elaborar 

Programas e Projetos que contribuam para a criação de um ambiente escolar que promova o 

respeito às diferenças existentes entre as pessoas, tanto quanto à raça-etnia, o gênero, a 

diversidade sexual e trata também da inclusão (com qualidade) no ambiente escolar das 

pessoas com deficiência. 

A CoGED é responsável pela execução de diversas ações e debates sobre políticas 

inclusivas e implantação do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNE) em todos os campi do IFRJ. O NAPNE tem como missão pesquisar, produzir e 

difundir conhecimentos, saberes e fazeres que contribuam para a promoção da inclusão das 

pessoas com deficiência nas instalações, cursos, e propostas de pesquisa e extensão dos 

campi. 

A CoGED também produz e estimula eventos e debates sobre NEABI – Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Afrobrasileiros e Indígenas, reforçando a concepção de criação em cada 

campus, de um espaço, cujo propósito é discutir as relações etnicorraciais na sociedade 
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brasileira, fomentar estudos, pesquisas e extensão, a partir do desenvolvimento de programas 

e projetos em diversas áreas do conhecimento.  

O NEABI deverá sistematizar, produzir e difundir conhecimentos, saberes e fazeres 

que contribuam para a promoção da equidade racial e dos Direitos Humanos, tendo como 

perspectiva a superação do racismo e outras formas de discriminações; ampliação e 

consolidação da cidadania e dos direitos das populações negras e indígenas no Brasil 

c) Macroprocesso da Integração ao Mundo do Trabalho 

Este macroprocesso é de responsabilidade da CGIEE. A CGIEE dentro deste 

macroprocesso faz a Gestão da Integração e Articulação Empresa – Escola, e realiza o dentro 

desta Pesquisas de Satisfação do aluno Concluinte e das empresas e parceiros conveniados 

com IFRJ, proporcionando um perfil da empregabilidade dos alunos que se formam nos 

cursos da instituição. E também dentro deste processo está o Programa de Aproximação de 

Ex-alunos que visa estabelecer uma pesquisa permanente sobre o andamento das carreiras dos 

egressos do IFRJ. 

A CGIEE também acompanha indicadores sobre as visitas de aproximação com 

órgãos de governos e empresas, como um apoio as atividades dos COEX e COIEE dos campi, 

e os auxilia e orienta quanto a organização e formalização de Convênios com empresas, 

prefeituras e demais órgãos de Governo municipal, estadual e federal inclusive para obtenção 

de recursos e parcerias nos programas e projetos da PROEX. 

d) Macroprocesso de Programas e Projetos Extensionistas 

Este Macroprocesso é gerenciado pela CGPP. Neste macroprocesso é feita a gestão 

de indicadores de desenvolvimento e fomentos de programas e projetos, tais como: Programa 

Extensão Cultural, projetos das Semanas Acadêmicas dos Campi, projetos de eventos e cursos 

de extensão ofertados nos campi junto à comunidade externa, entre outros. A CGPP também 

acompanha Programas e Projetos de extensão realizados pelos servidores e alunos do IFRJ 

através de editais de fomento internos como o PROEXTENSÃO, PIBIEX e LabEx, e em 

editais do MEC como o programa PROEXT SESU/MEC. 
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2 INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA  
 
 
2.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

DE JANEIRO, doravante denominado IFRJ, instituição criada nos termos da Lei nº. 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de 

autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar. 

O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do 

Instituto Federal. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao 

processo decisório da Reitoria. Os Conselhos Acadêmicos, de caráter consultivo, são órgãos 

de apoio ao processo decisório do Conselho Superior e Reitoria do IFRJ no que tange às 

políticas acadêmicas e questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão.  

A Auditoria Interna é o órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a 

gestão, bem como racionalizar as ações do IFRJ e prestar apoio, dentro de suas 

especificidades no âmbito da Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente. 

A Procuradoria Federal é o órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal 

responsável pela representação judicial e extrajudicial e pelas atividades de consultoria e 

assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, 

inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável 

ou judicial, observada a legislação pertinente. 

 

2.2 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

A unidade de auditoria interna - Audin do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro está diretamente subordinada à Reitoria, conforme o artigo 33 

do Regimento Geral aprovado pela Resolução n.º 16 do Conselho Superior do IFRJ, de 10 de 

Agosto de 2011. 

A Audin no cumprimento de suas ações planejadas emitiu no decorrer o exercício de 

2014 Solicitações de Auditorias – SA, Relatórios de Auditorias - RA e Notas de Auditoria - 
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NA, também realizou o acompanhamento dos atos publicados na imprensa oficial entre 

outras. 

Foram emitidas solicitações de auditoria dirigidas às Direções-Gerais dos campi do 

IFRJ, à Diretoria-adjunta de Logística e Infraestrutura - DALI e à Pró-Reitoria de 

Administração e Desenvolvimento Institucional - PROAD, a Pró-Reitoria de Extensão - 

PROEX, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação – PROPPI, ao Gabinete do 

Reitor – GR assuntos referentes aos temas específicos de Gestão Orçamentária, Gestão de 

Recursos Humano, Gestão de Suprimentos e Gestão Patrimonial. As Solicitações de Auditoria 

geraram Relatórios de Auditoria por ação programática do PAINT2014 e por demanda de 

fiscalização da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. As 

constatações estão elencadas no Quadro 6. 

O IFRJ possui Atualmente dois servidores lotados na auditoria conforme quadro 

abaixo e possui 3 (três) códigos de vagas para a contratação de 3 (três) auditores: 

 

Quadro 5 - Composição da Auditoria 

Lotação Servidor Cargo Subordinação 
Hierárquica Função 

Auditoria 
Interna/ Reitoria 

Danielle Silva de 
Araujo  

Assistente em 
Administração Reitor 

Chefe da 
Auditoria 
Interna 

Auditoria 
Interna/ Reitoria 

Carlos Alberto 
Kwasinski de Sá 

Earp 

Assistente em 
Administração 

Chefe da 
Auditoria 

Interna 

Auditor 
Interno 

Fonte: Audin 
 

Para a consecução dos trabalhos de auditoria, o IFRJ oferece a estrutura física 

adequada para a realização dos trabalhos: sala, mobiliário, computadores e estrutura de 

telefonia.  

Estão pendentes as ações do PAINT/2014 referente à ação 4.2 - Cartão de Pagamento 

do Governo Federal, sua elaboração será inserida na reserva de ações do PAINT 2015, e 

outras ações que não foram executadas:  

A ação 2.2 - Gestão de Suprimentos - Licitações;  

A ação 2.3 - Gestão Patrimonial - Bens de uso especial;  

A ação 2.4 - Gestão Patrimonial - Bens Móveis;  

A ação 3.2 - Concessão de Insalubridade e Periculosidade.  

Tais ações foram inseridas no PAINT 2015. No entanto a ação 4.2 está pendente por 

estarmos no aguardo das senhas do Observatório da Despesa Pública - ODP. A não execução 
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de tais ações se deu devido ao tempo utilizado para atendimento das demandas encaminhadas 

pelo MPF. 

Relacionamos abaixo as ações mais relevantes realizadas no exercício 2014 e 

respectivas constatações da Auditoria do IFRJ – Auditoria Geral/Reitoria. 
 
Quadro 6 - Principais trabalhos e constatações de Auditoria 

Nº do 
Documento Ação Origem da 

Ação 
Área 

Examinada Constatações 

Relatório de 
Auditoria n.º 

02/2014 

Livros de 
controle de 

ponto docente do 
Campus Arraial 

do Cabo 

Ministério 
Público 
federal -  
MPF - 

Ofício nº 
87/2014-

MPF/PRMS
PA/GAB02 

Campus Arraial 
do Cabo 

Carência de 
aperfeiçoamento e 

melhoria na estrutura e 
nos procedimentos 

administrativos da gestão 
de Recursos Humanos do 
Campus Arraial do Cabo. 
Deficiências relacionadas 
ao registro adequado da 

frequência. 
Fragilidades no 
processo de 

implementação do 
controle eletrônico de 

ponto. 
O processo de 

equiparação dos 
Professores da Educação 

Básica Técnica e 
Tecnológica – (EBTT) ao 

Magistério Superior, 
baseado em partes de 

parecer jurídico de 
instância jurídica 

consultiva e não em sua 
totalidade, foi praticada 

em desacordo com a 
legislação em vigor. 

Relatório de 
Auditoria n.º 

03/2014 

Ação 03.03 
Gestão de 
Recursos 

Humanos - 
Admissão de 

Pessoal e 
Aposentadorias 

PAINT 
2014 

Pró-Reitoria de 
Administração, 
Planejamento e 
Desenvolvimen
to Institucional 

- PROAD 

Descumprimento do 
prazo legal para o envio 
do ato da concessão de 

aposentadoria. 
Abstenção de consignar 

nos assentamentos 
individuais do 
beneficiário as 

informações relativas aos 
atos de admissão de 

pessoal. 
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Nº do 
Documento Ação Origem da 

Ação 
Área 

Examinada Constatações 

Falhas no cadastro de 
atos no Sistema SISAC. 

Instrução processual 
em desacordo com a 

Portaria Normativa nº 5, 
de 19/12/2002 da 

SLTI/MP. 
Impropriedade na 

formalização dos atos de 
aposentadoria no SISAC. 

Relatório de 
Auditoria n.º 

04/2014 

Ação 03.01 - 
Gestão de 
Recursos 

Humanos -  
Diárias e 
Passagens 

PAINT 
2014 

Pró-Reitoria de 
Administração, 
Planejamento e 
Desenvolvimen
to Institucional 

Fragilidade no processo 
de registro de viagens no 

SCDP. 
Atrasos no pagamento 
de diárias no SCDP. 

Falha na fiscalização do 
contrato. 

Instrução processual 
em desacordo com a 

Portaria Normativa nº 5, 
de 19/12/2002 da 

SLTI/MP. 

Nota de 
Auditoria n.º 
05/2014-001 

Apuração da 
denúncia nº 

41232-89 

Controlador
ia Geral da 

União - 
CGU 

através do 
Ofício nº 

20638/DSE
DUII/DS/S
FC/CGU-

PR 

Pró-Reitoria de 
Administração, 
Planejamento e 
Desenvolvimen
to Institucional 

Hipótese configuradora 
de abandono de cargo, 
disposto no art. 138 da 

Lei 8.112/90, pelo 
servidor Matrícula 
SIAPE: 13XX63. 

Indícios de ação 
omissiva da Diretoria de 
Gestão de Pessoas - DGP 

em apurar o caso. 

Nota de 
Auditoria n.º 
05/2014-002 

Apuração da 
denúncia nº 

41232-89 

Controlador
ia Geral da 

União - 
CGU 

através do 
Ofício nº 

20638/DSE
DUII/DS/S
FC/CGU-

PR 

Diretoria Geral 
do Campus de 

Nilópolis 

Ausência de gestão 
documental e da proteção 
especial aos documentos 

de arquivos, como 
instrumento de apoio à 

administração, à cultura, 
ao desenvolvimento 

científico e como 
elementos de prova e 

informação. 

Relatório de 
Auditoria n.º 

05/2014 

Apuração da 
denúncia nº 

41232-89 

Controlador
ia Geral da 

União - 
CGU 

através do 

Pró-Reitoria de 
Administração, 
Planejamento e 
Desenvolvimen
to Institucional 

Hipótese configuradora 
de abandono de cargo, 
disposto no art. 138 da 

Lei 8.112/90, pelo 
servidor Matrícula 
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Nº do 
Documento Ação Origem da 

Ação 
Área 

Examinada Constatações 

Ofício nº 
20638/DSE
DUII/DS/S
FC/CGU-

PR 

/ Diretoria 
Geral do 

Campus de 
Nilópolis 

SIAPE: 13XX63. 

Indícios de ação 
omissiva da Diretoria de 
Gestão de Pessoas - DGP 

em apurar o caso. 

Relatório de 
Auditoria n.º 

06/2014 

Ação 02.06 - 
Gestão 

Orçamentária - 
Convênios e 
Subvenções 

PAINT 
2014 

Pró-Reitoria de 
Extensão 

Irregularidade na 
prestação de contas. 

Existência de 
documento fiscal em 

desacordo com a 
legislação vigente. 

Relatório de 
Auditoria n.º 

07/2014 

Ação 02.06 - 
Gestão 

Orçamentária - 
Convênios e 
Subvenções 

PAINT 
2014 

Pró-Reitoria de 
Pesquisa, 

Inovação e Pós-
Graduação 

Prestações de contas 
em desacordo com o 
edital normatizador. 
Utilização indevida do 

recurso para pagamento 
de despesa subvencionada 
pelo Sistema de Cadastro 
de Diárias e passagens - 

SCDP. 
Não vinculação do site 

do Núcleo de Pesquisa, 
Ensino e Divulgação de 

Ciência – NEDIC IFRJ ao 
site Institucional do IFRJ. 

Ausência de 
acompanhamento do 

atingimento das 
metas/execução das 

pesquisas. 
Ausência de 

indicadores/metas 
estabelecidas para a 

produção de pesquisas. 

Relatório de 
Auditoria n.º 

08/2014 

Ação 03.04 – 
Gestão de 
Recursos 

Humanos - 
Declaração de 

Imposto de 
Renda 

PAINT 
2014 

Pró-Reitoria de 
Administração, 
Planejamento e 
Desenvolvimen
to Institucional 

Fragilidade nos 
controles primários. 
Não cumprimento das 
recomendações do 

Relatório da Auditoria 
Interna. 

Não cumprimento da 
legislação em vigor. 
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Nº do 
Documento Ação Origem da 

Ação 
Área 

Examinada Constatações 

Relatório de 
Auditoria n.º 

09/2014 

Ação 01.09 – 
Gestão de 
Recursos 

Humanos - 
Regime 

Disciplinar 

PAINT 
2014 

Pró-Reitoria de 
Administração, 
Planejamento e 
Desenvolvimen
to Institucional 

Fragilidade nos 
controles primários. 

Ausência de rotina no 
cadastramento de 

processos de apuração e 
disciplinares. 

Relatório de 
Auditoria n.º 

01/2014, 
Auditoria 

esta 
compartilhad

a entre a 
CGU e a 

AUDIN/IFRJ 
Relatório 

CGU 
201405597 

Ação 02.01 – 
Gestão de 

Suprimentos - 
Contratos 

PAINT 
2014 

Pró-reitoria de 
Administração 
e Planejamento 

– PROAD e 
Diretoria de 
Logística e 

Infraestrutura - 
DALI 

Prejuízo ao Erário com 
o desvio de recursos 

públicos federais por meio 
da utilização indevida de 

cartões magnéticos de 
fornecimento de 

combustíveis no montante 
estimado de R$  

1.114.941,97, até 
25/02/2014. 

Utilização indevida de 
veículo oficial por pessoa 
estranha à Administração 

Pública Federal. 
Cadastramento de 

veículo particular para 
fins de utilização do 
cartão Ticket Car, 

causando prejuízo ao 
Erário de R$ 68.282,21. 

Não fixação de adesivo 
de identificação de 

veículo oficial 
inobservando a Instrução 
Normativa nº 3/2008 do 
MP e orientação descrita 
no relatório de auditoria 

interna nº 11/2012. 
Acompanhamento 
deficiente pelo 

Gestor/Fiscal do contrato 
firmado com a empresa 

Ticket Serviços S.A, 
possibilitando a utilização 

indevida dos cartões 
magnéticos Ticket Car do 

IFRJ. 
Pagamento de horas 

extras no montante de R$ 
225.000,15 sem 

comprovação da efetiva 
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Nº do 
Documento Ação Origem da 

Ação 
Área 

Examinada Constatações 

prestação dos serviços 
prestados. 

Falta de apuração e de 
cobrança de multas de 
trânsito no montante 
aproximado de R$ 

36.398,87 aplicadas 
durante a utilização de 

veículos oficiais do IFRJ. 
Autorização de despesa 
antieconômica para 

manutenção de veículo 
oficial no valor de R$ 

15.739,24. 
Ausência de adoção de 
medidas corretivas e 

tempestivas pelo então 
Reitor do IFRJ para 

sanear falhas na gestão e 
fiscalização do contrato nº 

9/2011. 
Fonte: Audin 

 

Após a realização das atividades de auditoria são emitidos relatórios ao quais são 

encaminhados ao Gabinete da Reitoria para ciência do M. Sr. Reitor. Quando as 

recomendações não são de ordem sistêmica, uma cópia do relatório é encaminhada aos 

Diretores Gerais para ciência da recomendação e manifestação. 

 Os Planos de Providência Permanente Internos - PPI são solicitados aos gestores 

responsáveis pela área auditada para atendimento às recomendações oriundas dos relatórios 

/Notas de Auditorias, para que sejam remetidos de volta à Audin para análise das atividades 

planejadas/executadas, a fim de atender às recomendações. Na eventualidade de não 

cumprimento da recomendação, é dada ciência a autoridade competente para considerações e 

providências. 

 
2.3 SISTEMA DE CORREIÇÃO 
 
 

Os processos de correição (sindicâncias e processos administrativos disciplinares) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro são instaurados a partir 

de denúncias ou representações formulados por qualquer cidadão ou servidor, por meio de 
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portaria baixada pelo Reitor do IFRJ (autoridade máxima do Instituto), instrumento normativo 

esse que designa os integrantes da comissão apuradora, bem como indica o seu presidente, na 

forma do art. 151, inciso I, da Lei n.º 8.112/90. 

Após a designação da comissão, os trabalhos são desenvolvidos por impulso oficial, 

mediante atuação dos servidores encarregados da apuração. Findo o prazo designado no 

instrumento normativo inaugural do PAD ou da Sindicância, a comissão elabora relatório 

final e o remete à autoridade competente para julgar (Reitor do IFRJ).  

Com o julgamento, a depender da decisão proferida (arquivamento, aplicação de 

penalidade ou instauração de PAD), o processo é encaminhado para o setor competente, a fim 

de que este realize os trâmites necessários. 

 

 Cumprimento pela instância de correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 

 

No ano de 2013, considerando sua recente criação pela Lei n.° 11.892/2008, o IFRJ 

iniciou os trabalhos, conforme Grupo de Trabalho instaurado pela Portaria n.° 

54/2013/GR/IFRJ, para avaliar a melhor forma de encaminhar os processos de correição para 

o Coordenador-Adjunto do CGU-PAD, no intuito de alimentar e atualizar o sistema, em 

cumprimento ao disposto nos artigos 4º e 5º da Portaria CGU n.° 1.043, de 24 de julho de 

2007. 

No entanto, as atividades do referido Grupo de Trabalho não tiveram prosseguimento 

ao longo de 2013, razão pela qual a nova gestão do IFRJ instaurou novo Grupo de Trabalho 

no ano de 2014, conforme a Portaria 190, de 18 de novembro de 2014, que deve concluir 

seus trabalhos até o fim do 1º trimestre de 2015, mediante a apresentação de um normativo 

interno que regulará a instauração de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias 

no âmbito do IFRJ. O normativo sob referência está em fase final de elaboração. 
 

 Conformidade e tratamento de disposições legais e normativas 
 

 Os seguintes instrumentos normativos fundamentam a instauração dos processos de 

correição no âmbito do IFRJ: Lei n.° 8.112/90, Lei n.° 9.784/99 e Constituição Federal de 

1988, sem prejuízo da aplicação de legislação correlata. 

 

2.4 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS  
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Quadro 7 (A.2.4) – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA 
UJ 

 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da 

unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por 
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

   X  

3.       
4. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.     X 
5. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 
6. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão 

postos em documentos formais. 
    X 

7. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos 
procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

   X  

8. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições 
claras das responsabilidades. 

    X 

9. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da 
competência da UJ. 

    X 

10. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela UJ. 

    X 

Avaliação de Risco  1 2 3 4 5 
11. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.    X  
12. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos 

e metas da unidade. 
   X  

13. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas 
para mitigá-los. 

   X  

14. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de 
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos 
níveis da gestão.  

  X   

15. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar 
mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos 
ambientes interno e externo. 

  X   

16. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem 
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de 
decisão. 

  X   

17. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades 
nos processos internos da unidade. 

   X  

18. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância 
para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

   X  

19. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário 
de bens e valores de responsabilidade da unidade.  

   X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
20. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para 

diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
   X  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

   X  
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Fonte: Audin 

 

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível 
de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

  X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 

   X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade 
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

    X 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é 
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 

    X 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos 
grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades 
de forma eficaz. 

   X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, 
em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar 

sua validade e qualidade ao longo do tempo. 
   X  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo 
pelas avaliações sofridas. 

   X  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

    X 

Análise crítica e comentários relevantes: 
O ano de 2014 foi um ano de mudança de Gestão no IFRJ. O Magnífico Sr. Reitor Paulo Roberto de 
Assis Passos tomou posse em maio/2014 e desde então, a Gestão sofreu mudanças significativas em 
relação a busca do aprimoramento da mesma. 

 

 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, 
em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em 
sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3  RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

3.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 

A ouvidoria do IFRJ foi formalmente institucionalizada em 10 de agosto de 2011, 

quando foi aprovado o Regimento Geral do IFRJ, através da Resolução nº16 / 2011.  O 

referido serviço tem como objetivos o acolhimento, o registro e a análise de reclamações, 

elogios, solicitações e dúvidas e denúncias da comunidade interna e externa ao IFRJ, 

assegurados o comprometimento com a ética, a confidencialidade dos registros e a 

imparcialidade na análise.   

O artigo 52 do Regimento Geral do IFRJ define ainda as atribuições do Ouvidor-

Ouvi: 
I - receber as manifestações do cidadão, acolhendo e registrando, por meio de 
procedimentos próprios; 
II - analisar e avaliar os registros, a fim de promover os devidos encaminhamentos 
institucionais; 
III - examinar e acompanhar os procedimentos adotados pelas áreas competentes de 
forma a efetivar as soluções ou os possíveis encaminhamentos para cada caso 
registrado na Ouvidoria; 
IV - tratar as respostas das manifestações para o efetivo direcionamento aos 
interessados, realizando as devidas mediações e articulações; 
V - guardar sigilo das manifestações, sem prejuízo dos efetivos procedimentos de 
mediação e resposta; 
VI - zelar pelo adequado registro e arquivamento das manifestações e seus 
desdobramentos; 
VII - indicar às instâncias competentes as recomendações e as propostas que 
colaborem para o constante aperfeiçoamento institucional. 
 

Cumpre mencionar que o serviço da ouvidoria não tem como prerrogativa a 

resolução independente e imediata das manifestações formalizadas.  O referido serviço não 

possui poder deliberativo.  Desta forma, ao ouvidor cabe a análise, a síntese, a articulação e 

principalmente a mediação na solução de conflitos.  Por vezes, a solução plena não é cabível 

ou possível, sendo crucial na análise das ocorrências apontamentos que fomentem o 

aprimoramento institucional. 

As manifestações são formalizadas através do email ouvidoria@ifrj.edu.br, sendo as 

mesmas analisadas, categorizadas, numeradas, respondidas e arquivadas através do 

próprio email institucional.   

O referido serviço funciona fisicamente no prédio da Reitoria, subordinado 

diretamente ao Reitor e conta com um servidor.  Destaca-se ainda que a ouvidoria não 

funciona em conjunto com o Serviço de Acesso à Informação, tendo este último uma estrutura 

administrativa própria.   



153 
 

  

Em outubro de 2014, a ouvidoria do IFRJ participou, em conjunto com mais de cem 

órgãos públicos, do I Fórum de Ouvidorias Públicas do Estado do Rio de Janeiro.  O referido 

Fórum teve como objetivo promover o intercâmbio de práticas, além de registrar e tornar 

público o compromisso de se estabelecerem parecerias entre as ouvidorias, com o propósito 

de fomentar o aprimoramento constante dos serviços prestados.  Integrar as ouvidorias 

configura-se como um posicionamento estratégico para fortalecer o serviço.   Ratificou-se no 

supracitado Fórum o papel social e democrático que as ouvidorias contemplam, trazendo em 

seu bojo um direito humano fundamental:  a informação.  Nesse sentido, as ouvidorias 

configuram-se como instrumento de cidadania, de participação social, além de importante 

ferramenta de gestão.   

Em novembro de 2014, a ouvidoria do IFRJ efetivou o seu cadastro “teste” na área 

de treinamento do SISOUV, novo sistema de gerenciamento das ouvidorias do Poder 

Executivo Federal, formulado e patenteado pela Controladoria Geral de União.  O referido 

cadastramento tem como objetivo promover avaliações de adequação às necessidades do 

IFRJ, visando uma possível futura adesão formal ao sistema.  As avaliações estão, na presente 

data, em andamento. 

Para o efetivo funcionamento do serviço de ouvidoria, é necessário o 

comprometimento de toda a instituição, não somente fornecendo pontuais subsídios para o 

atendimento da demanda, como também elegendo uma práxis cotidiana que fomente o pleno 

exercício da cidadania.  Em 2014, a Ouvidoria contou, de forma geral, com o apoio 

institucional, assegurando o desenvolvimento de suas ações.  Na maioria dos casos, os 

subsídios necessários foram devidamente fornecidos pelas áreas competentes, a fim de que as 

respostas da ouvidoria pudessem ser pautadas nos seus preceitos regulamentares.   

No supracitado ano, foram recebidas 232 manifestações na ouvidoria, sendo 148 

reclamações, 72 dúvidas, 10 solicitações e 2 denúncias.   

O maior número de manifestações se concentra no atraso ou não pagamento de 

bolsas estudantis. A descentralização dos recursos para os campi contribui para que existam 

calendários diferentes de depósito e tramitações administrativas distintas, engendrando 

dificuldades na padronização no processo.   Com o objetivo, dentre outros, de aprimorar o 

sistema de pagamento de bolsas e o seu completo gerenciamento, foi recentemente criada uma 

Diretoria específica (DIRAE).  A segunda categoria com a maior concentração de 

manifestações refere-se às condições físicas dos campi, principalmente no tocante a falta de 

refrigeração adequada e a conservação predial de forma geral.  Há processos de licitação em 

andamento em vários campi para a correção dos problemas supracitados. 
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 Em relação aos Concursos, terceiro na lista de manifestações, em geral, são 

formalizadas dúvidas e pedidos de informação sobre os editais; retificação de formulários, 

dentre outros itens.  Muitos dos supracitados pedidos de informação são devidos à disposição 

do conteúdo do site do IFRJ.   

É oportuno destacar que muitos manifestantes se sentem apreensivos e temerosos em 

realizar uma reclamação na Ouvidoria, principalmente os discentes. Todavia, apesar do 

número de manifestações no referido serviço poder ser considerado pequeno, uma única 

reclamação pode retratar (e geralmente retrata) a realidade de um grande número de pessoas.  

 

Quadro 22: Índice de Manifestações por categoria 

 
ÁREA / CATEGORIA 

PORCENTAGEM 
DE 

MANIFESTAÇÕES 
 
ATRASO OU NÃO PAGAMENTO DE BOLSAS 

 
21,55% 

 
CONDIÇÕES FÍSICAS DOS CAMPI E ATENDIMENTO DOS 
SERVIDORES 

 
17,67% 

 
CONCURSOS 

 
16,38% 

 
FUNCIONAMENTO DO IFRJ 

 
12,07% 

CERTIFICAÇÃO 9,48% 
OUTROS 8,62% 
QUALIDADE DO ENSINO / CUMPRIMENTO DO 
REGULAMENTO 

6,04% 

DEMANDAS INTERNAS 3,88% 
GESTÃO DE PESSOAS – APOSENTADORIAS – 
CONVOCAÇÕES 

3,88% 

TRANSPORTE PÚBLICO 0,43% 
  Fonte: Ouvidoria 
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Gráfico 3 - Total de manifestações por mês 
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Fonte: Ouvidoria 

 

Quadro 23 - Manifestações por Tipo 
 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO PORCENTAGEM 

Reclamações 63,80% 

Dúvidas 31,03% 

Solicitações 4,31% 

Denúncias 0,86% 

Fonte: Ouvidoria. 

As dúvidas de “primeiro estágio” continuam sendo remetidas equivocadamente ao 

serviço de ouvidoria, problema comum também em quase todos os serviços de ouvidoria do 

Brasil.  Dito de outra forma, os manifestantes encontram a ouvidoria como primeira forma de 

obter uma informação, não tendo passado por nenhuma tentativa anterior de obter resposta 

institucional. Um dos fatores desencadeantes desta utilização equivocada da ouvidoria, no 

caso do IFRJ, é a disposição das informações no site institucional, cuja interface, por vezes, 

não é facilitadora.  
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 A inexistência, até dezembro de 2014, de um software específico que atenda a 

ouvidoria é um complicador, tanto no gerenciamento e avaliação dos dados como na 

avaliação do serviço.  Atualmente, para receber uma avaliação torna-se necessário encaminhar 

um email requisitando que o manifestante proceda a uma análise de como foi atendido e, 

muitas vezes, não se obtêm êxito na resposta. Destaca-se ainda que o fator timing é decisivo 

no sucesso de um feedback. Assim, futuramente, sugere-se que sejam gerados mecanismos de 

avaliação no ato da resposta à manifestação, para que a rapidez e a facilidade se configurem 

como fatores que propiciem a efetivação do feedback.  No momento, o serviço recebe 

somente avaliações espontâneas.  

Pontua-se, principalmente, a necessidade do estabelecimento de um regulamento 

específico, detalhado e exclusivo do referido serviço.  Atualmente, a descrição do mesmo está 

restrito a um capítulo no Regimento Geral do IFRJ e a minuta do Regulamento já elaborada 

está em análise.  A oficialização de um Regulamento próprio corroborará para que o serviço 

cumpra de forma mais efetiva o seu papel social.   

No Plano de Trabalho do serviço (2015-2017) constam diversas metas, tais como a já 

supracitada aprovação de um regulamento próprio, bem como a confecção de um software 

específico.  Em aditamento, almejam-se instalações físicas mais adequadas, que garantam a 

autonomia do serviço.  Ratifica-se o desejo de que a Ouvidoria do IFRJ se consolide cada vez 

mais como um espaço dialógico, referendando a participação da sociedade em geral no 

aprimoramento do serviço público, fomentando um espaço democrático e de pleno exercício 

da cidadania.   

 

3.2 CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

 
No que diz respeito a Carta de Serviços ao Cidadão, cabe ressaltar que a mesma está 

disponível 

em:www.ifrj.edu.br/sites/default/files/webfm/images/carta_cidadao_IFRJ_marco_2014.pdf. 

Em face da necessidade de atualizações e de mudanças ocorridas após a posse da nova gestão, 

em breve será lançada a 2ª versão da carta.  
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3.3 MECANISMOS PARA MEDIR A SATISFAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

Não há, no momento, mecanismos ou dispositivos institucionais de medição de 

satisfação dos usuários.   

 

3.4 ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

Todos os Relatórios de Gestão, bem como todos os Regulamentos, Regimentos e 

Portarias do Conselho Superior ficam disponíveis no site institucional.   

 

3.5 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

Até a presente data não foram aplicadas pesquisas de satisfação junto aos usuários de 

serviços do IFRJ. 

 

3.6 MEDIDAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE 

 
Informamos abaixo, as condições de acessibilidade dos campi do IFRJ: 

- Arraial do Cabo: Este Campus dispõe de rampas e banheiros adaptados para 

cadeirantes. Não dispõe de piso tátil ou podotáti para deficientes visuais.  

- Duque de Caxias: Este Campus dispõe de rampa e banheiros adaptados para 

cadeirantes. Não dispõe de piso tátil ou podotátil para deficientes visuais. 

- Engenheiro Paulo de Frontin: Este Campus dispõe de banheiros adaptados para 

cadeirantes. Não dispõe de rampas ou elevadores (plataforma) para cadeirantes e piso tátil ou 

podotátil para deficientes visuais. 

- Mesquita: Este Campus dispõe de rampa e banheiros adaptados para cadeirantes. 

Não dispõe de piso tátil ou podotáti para deficientes visuais. 

- Nilópolis: Este Campus dispõe de rampa e banheiros adaptados para cadeirantes. 

Não dispõe de piso tátil ou podotáti para deficientes visuais.  

- Paracambi: Este Campus dispõe de banheiros adaptados para cadeirantes. Não 

dispõe de rampas ou elevadores (plataforma) para cadeirantes e piso tátil ou podotátil para 

deficientes visuais. 
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- Pinheiral: Este Campus dispõe de banheiros adaptados para cadeirantes. Não dispõe 

de rampas ou elevadores (plataforma) para cadeirantes e piso tátil ou podotátil para 

deficientes visuais. 

- Realengo: Este Campus dispõe de banheiros adaptados para cadeirantes. Por ser 

uma construção linear, tendo apenas um pavimento não se faz necessária a construção de 

rampas ou plataformas para cadeirantes. Não dispõe de piso tátil ou podotátil para deficientes 

visuais. 

- Rio de Janeiro: Este Campus dispõe de banheiros adaptados e elevadores para 

cadeirantes. Não dispõe de piso tátil ou podotátil para deficientes visuais. 

- São Gonçalo: Este Campus do IFRJ funciona no antigo CIEP. Possui rampa e 

banheiros adaptados para cadeirantes. Não dispõe de piso tátil ou podotátil para deficientes 

visuais. 

- Volta Redonda: Este Campus dispõe de banheiros adaptados e plataforma para 

cadeirantes. Não dispõe de piso tátil ou podotátil para deficientes visuais. 

- Reitoria: Possui elevador para cadeirantes.  

Observação: Em todos os Campi e Reitoria se faz necessário a execução de projetos 

de acessibilidade para adequar o IFRJ, através das reformas necessárias, atender a Legislação 

em vigor sobre acessibilidade. 
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4 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 
 

4.1 INFORMAÇÕES DO AMBIENTE DE ATUAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA  
 

O Instituto Federal do Rio de Janeiro, criado pela Lei 11.892/2008, tem como um dos 

seus princípios a verticalização do ensino, da educação básica a superior. Conforme a Lei que 

criou os institutos federais, no seu art. 2º, “Os Institutos Federais são instituições de educação 

superior, básica e profissional, plurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas nos termos desta lei”. 

Dentro desse contexto, verifica-se que existem outras instituições públicas e privadas 

que ofertam cursos nos diversos níveis e modalidades de ensino similares ao do IFRJ, cada uma 

com seus regulamentos e regimentos próprios. Podemos destacar entre elas Instituições de 

Ensino Superior públicas e privadas e instituições públicas e privadas que atuam no ensino 

médio e técnico. Não cabe aqui lista-las, entretanto, ressalta-se a importância de cada uma para 

a formação profissional de jovens e adultos, contribuindo diretamente para a inclusão social e 

o desenvolvimento do país. 

Concernente aos serviços prestados, o IFRJ, como já foi dito, oferta cursos nos 

diversos níveis e modalidades de ensino. Cursos técnicos, tanto integrados como subsequente; 

licenciaturas, cursos de bacharelado e cursos superiores de tecnologia. Na pós-graduação, atua 

tanto no lato sensu como no stricto sensu. Além destes, oferta cursos na modalidade de jovens 

e adultos e de Educação a Distância. Oferece também, cursos de formação inicial e continuada 

(FIC), promovido pelo Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 

que tem como objetivo oferecer cursos de educação profissional, de forma a elevar a 

escolaridade do trabalhador, bem como qualificá-lo e incluí-lo socialmente. 

Em relação a letra “d” do item supracitado, que trata das ameaças e oportunidades, 

destaca-se as informadas no Planejamento Estratégico 2012-2018, do IFRJ, conforme descritas 

abaixo: 

 

AMEAÇAS 

- Descontinuidade da atual política governamental educacional (política de estado);  

- Aspectos legais que causam entraves aos processos realizados pelo Instituto, 

sobretudo no que tange a gestão dos recursos financeiros (atual legislação de compras e 

serviços);  
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- Redução dos concursos públicos;  

- Falta de autonomia do MEC em relação a assuntos do âmbito do Ministério do 

Planejamento Interferências/Definições de ações/políticas educacionais pelo MPOG;  

- A grande demanda governamental por programas inclusivos sem a necessária 

discussão, planejamento, capacitação e quantidade de servidores envolvidos;  

- Cenário de recessão global e crise econômica mundial, reduzindo os investimentos 

para a expansão e para manutenção de toda a estrutura (cortes orçamentários);  

- Crescimento da estrutura dos Campi sem a preocupação com o ambiente e a 

sustentabilidade;  

- Perda de talentos da instituição em função de ofertas externas;  

- Salários não acompanham os de outros órgãos governamentais e da iniciativa 

privada;  

- Nível educacional dos candidatos advindos do entorno como fator de exclusão ou 

dificuldade de acesso aos serviços e recursos oferecidos pelo IFRJ. 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Parcerias com instituições públicas e privadas (prefeituras, empresas públicas e 

privadas, agências de fomento de pesquisa e projeto etc);  

- Expansão e Interiorização da Rede dos IFs;  

- Grande demanda de políticas inclusivas e capacitação de camadas sociais 

desfavorecidas em alguns municípios permite a ascensão social, permitindo uma imagem 

positiva do IFRJ e do Governo Federal em relação as suas próprias ações;  

- Programas e projetos por meios de editais que visem estimular o ensino, a pesquisa, 

a inovação e a extensão;  

- Desenvolvimento de projetos que integram a rede federal às demais esferas da 

sociedade a partir de projetos e atividades com caráter de extensão; 

- Verticalização do ensino nos IFs;  

- Demanda de mão de obra técnica e tecnológica qualificada;   

- PRONATEC 

 

Em se tratando do “cliente” e seu relacionamento com a instituição, vale destacar que 

O “cliente” do IFRJ é todo cidadão que busca formação profissional e humana, sendo que os 

mecanismos de relacionamento vão desde a interação com o servidor no campus, seja ele 
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docente ou técnico administrativo até os informes locais quanto disponibilizados no site 

institucional. 

Dentre os riscos que podem impactar a instituição, destaca-se a falta de investimentos 

em educação por parte do Governo Federal, pois sem orçamento, torna-se difícil planejar e 

executar os processos financeiros cotidianos, que acarretam de maneira negativa a missão e o 

desenvolvimento institucional. 

Por fim, umas das principais mudanças ocorridas no cenário da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica refere-se ao seu processo de expansão. Tal processo de 

trabalho exige certo grau complexidade, tendo em vista os vários setores internos que precisam 

estar envolvidos, bem como o diálogo constante com autoridades e comunidades locais onde 

serão instalados os campi da expansão. 
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5 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

5.1 PLANEJAMENTO DA UNIDADE 

 

As diversas mudanças que tem ocorrido no país, nos contextos, social, político, 

econômico, cultural, ambiental tem proporcionado desafios para o cidadão. Desafios estes, 

que vai desde a sua formação profissional até o conhecimento, e em certos casos, o domínio 

das novas tecnologias da informação e comunicação que adentram o ambiente de trabalho. 

Nessa perspectiva, verifica-se uma nova ordem de atuação do trabalhador, no qual se 

privilegia a capacidade de trabalho em equipe, conhecimento mais amplo e diversificado do 

ambiente de trabalho, dentre outros. Consequentemente, todos estes fatores, demandam mais 

tempo de estudo e maior qualificação por parte do trabalhador. 

Baseado nesse cenário, o IFRJ, busca incessantemente, atender aos jovens e adultos 

que procuram formação profissional, que deve ir além de preparação para o trabalho, unindo 

ciência e cultura na perspectiva de emancipação humana. 

Diante do que foi informado, torna-se importante entender o propósito do IFRJ, ou 

seja, a sua missão que é promover uma formação humana, ética e profissional, por meio de 

uma educação inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento regional e do 

país, em consonância com as mudanças do mundo do trabalho (Planejamento Estratégico 

IFRJ 2012-2018).  

A partir da missão, a instituição traça planos e metas que se encontram-se alinhados 

às políticas e diretrizes do Governo Federal expressas no Plano Plurianual 2012-2015, no 

Planejamento Estratégico IFRJ 2012-2018 e Acordo de Metas SETEC/MEC 2010-2022, bem 

como do Plano de Desenvolvimento Institucional.  Os objetivos e metas consideram o 

diagnóstico dos fatores internos e externos, as perspectivas acadêmicas e administrativas, a 

educação inclusiva e de qualidade, e a contribuição para o desenvolvimento regional e 

nacional. Destacam-se: Implantar políticas e programas de capacitação e qualificação de 

pessoal; Planejar, implantar e consolidar os sistemas de informação e comunicação; 

Implementar políticas de acesso, permanência e sucesso estudantil; aprimorar e fortalecer os 

mecanismos de gestão democrática e participativa; fortalecer e integrar as ações de ensino, 

pesquisa, inovação e extensão; ampliar convênios para estágio; fortalecer a autoavaliação 

institucional; planejar diretrizes e políticas de expansão do IFRJ; promover o uso de 

Indicadores de Gestão e Desempenho como suporte ao planejamento; planejar a construção de 
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normas e instruções para a qualificação de servidores; consolidar a EaD; consolidar o 

Programa de Assistência Estudantil (PAE); organizar, acompanhar e avaliar cursos, 

presenciais e à distância, em atendimento à legislação e políticas institucionais e 

governamentais; alcançar o percentual de oferta de vagas em cursos técnicos e licenciaturas 

(Lei 11.892/2008); promover o aprimoramento contínuo dos PPCs; Melhorar índices de 

retenção, evasão, eficiência e eficácia dos cursos;  favorecer a verticalização do ensino, a 

continuidade na formação do estudante, a articulação dos saberes com as demandas; 

normatizar os procedimentos de adaptações curriculares para estudantes com necessidades 

educacionais específicas; disseminar a cultura de avaliação dos cursos de pós-graduação no 

padrão Capes; implantar, organizar e desenvolver a gestão, estrutura física e de pessoal do 

NIT/IFRJ; desenvolver metodologia de prospecção de pesquisa e acordos cooperação técnica 

em articulação com o NIT; elaborar diretrizes/normas para organização interna dos grupos de 

pesquisa. 

Estes objetivos e metas já foram destacadas no Relatório de Gestão de 2013, e incluí-

los, novamente, neste relatório reforça a perspectiva da instituição em atingi-los, tendo em 

vista que trata de um processo a médio e longo prazo. 

As Pró-Reitorias, sob nova gestão, a partir de maio de 2014, tem feito todos os 

esforços na busca de um planejamento que vá ao encontro dos objetivos previstos nos 

documentos institucionais do IFRJ. 

 

Estratégias de Atuação frente aos Objetivos Estratégicos 

 
De modo a contribuir com o item em destaque que trata do planejamento da unidade 

e resultados alcançados, cabe trazer a atuação de cada Pró-reitoria no que diz respeito aos 

objetivos estratégicos: 

Pró-reitoria de Ensino Médio e Técnico 

No âmbito da ação destinada a organizar o desenvolvimento dos Cursos Técnicos de 

nível médio, as metas realizadas foram:  

- Continuidade ao processo de Credenciamento e Atualização dos Cursos Técnicos 

nos conselhos profissionais.  

- Ajuste em itens do regulamento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

e do Ensino Médio após discussão junto à comunidade acadêmica por intermédio de seus 
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representantes no âmbito do Conselho Acadêmico de Ensino Técnico. O regulamento foi 

aprovado nesse Conselho e posteriormente assinado pela presidência do Conselho Superior. 

- Criação do Grupo de Trabalho para coordenar a discussão e acompanhar a 

elaboração e execução dos calendários escolares de acordo com a legislação vigente, sendo as 

propostas finais analisadas, validadas e encaminhadas para homologação do Reitor 

- Gerenciamento da oferta de cursos técnicos de nível médio, garantindo a 

manutenção de, pelo menos, 50% de vagas para estes cursos, sendo atualmente garantidos 

aproximadamente 70% de vagas para os Cursos Técnicos e, dentre elas, cerca de 50% das 

vagas destinadas aos Cursos Técnicos Integrados. 

 

Quanto ao aprimoramento da qualidade dos Cursos Técnicos de nível médio  

- No ano de 2014 demos continuidade ao processo de solicitação da documentação 

dos cursos técnicos do IFRJ junto às direções de ensino dos campi. Entretanto, ainda há 

documentação pendente.  

- Após a indicação pelos coordenadores dos cursos que não terão mais a 

obrigatoriedade do estágio as matrizes com esta alteração foram aprovadas pelo Conselho 

Superior. Toda documentação construída no período encontra-se disponível para consulta no 

site institucional 

- Em parceria com as Direções de Ensino, as Coordenações Técnico Pedagógicas, a 

Diretoria da Rede de Assistência Estudantil e em interlocução com o CAET foi implementada 

a recuperação paralela em todos os cursos de ensino médio técnico. 

- Visita a todos os campi que possuem cursos de ensino médio e técnico para 

esclarecer, debater e avaliar o processo de implementação da recuperação paralela. 

- Foram aprovadas pelo CAET e CONSUP as alterações nas matrizes do CT de 

Informática para a Internet, do CT de Serviços Públicos na modalidade EaD e a alteração na 

grade curricular do CT de Massoterapia da parceria IFRJ/IBC. 

- Em conjunto com representantes da PROGRAD, DIRAE, PROEX, PROPPI, DIEX, 

DGA e PRONATEC, participamos do Grupo de Trabalho para Diagnóstico e Enfrentamento 

da Evasão. O grupo tem se dedicado a análise de documentos e levantamento de dados 

institucionais sistematizados que possibilitem, num primeiro momento, a realização de 

diagnóstico e sugestões de estratégias a serem adotadas, tanto no estudo, quanto do 

enfrentamento desta problemática.  
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Em relação à implementação de políticas de acesso, permanência e sucesso 

estudantil, as iniciativas foram: 

- Acompanhamento da aplicação da Lei de Cotas nº 12.711/2012, a partir da análise 

dos Editais do Ensino Médio e Técnico. 

- Estabelecimento de parceria com a Diretoria da Rede de Assistência Estudantil para 

a implementação e acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil (PAE) 

 

No tocante ao fortalecimento dos espaços e as formas de gestão democrática, as 

iniciativas realizadas foram:  

- Criação do Grupo de Trabalho do calendário, com a participação de servidores e 

alunos, para coordenar às discussões acerca do ajuste do calendário letivo ao ano civil, 

buscando ampliar o debate nos campi e incrementar a participação da comunidade no 

processo decisório acerca do calendário. 

- Criação do Fórum para discussão dos processos pedagógicos com as Coordenações 

Técnico Pedagógicas e Diretores de Ensino, visando uma maior integração e participação dos 

campi na elaboração das diretrizes pedagógicas dos cursos técnicos. 

- Representação da PROET/IFRJ em eventos ligados à Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio; 

- Condução do processo coletivo de discussão de temas no âmbito da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio no Conselho Acadêmico de Ensino Técnico; 

- Indicação de coordenador pelos próprios professores orientadores atuantes no 

primeiro convênio do PFRH, após reunião com apresentação das atribuições de trabalho e 

rotinas assumidas nesta função 

Referente ao fortalecimento e integração das ações, programas e projetos no âmbito 

do ensino, pesquisa, inovação e extensão, foram firmados algumas parcerias e convênios, tais 

como: 

- Programa de Formação de Recursos Humanos Petrobras (PFRH) – O programa 

visa fomentar a formação dos alunos dos cursos técnicos, estimular seu desempenho, 

contribuir para a redução da evasão escolar e despertar o interesse da mão de obra técnica 

para o setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis, por meio da aplicação dos recursos 

provenientes da Cláusula de Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento prevista nos 

contratos de concessão. O projeto tem como objetivo viabilizar atividades de aprimoramento 

contínuo e atualização de professores e alunos, fortalecer o intercâmbio e o compartilhamento 

de conhecimentos entre instituições de ensino e a indústria do setor, além de melhorar 
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ambientes tecnológicos através de investimento em infraestrutura. O financiamento desses 

itens feito através da oferta de bolsas de estudo e taxa de bancada objetiva subsidiar a 

realização do projeto a ser utilizado na compra de equipamentos, material permanente e de 

consumo, participação em eventos, entre outros. Os convênios juntos atualmente contam com 

em torno de oitocentos alunos bolsistas trabalhando em diversos projetos de ensino, 

desenvolvimento e pesquisa. Parte do recurso para taxa de bancada foi utilizado na 

estruturação dos laboratórios a fim de subsidiar os vários projetos em andamento. O programa 

composto por dois convênios abarca oito dos 11 campi do IFRJ com a participação dos 

seguintes campi e cursos técnicos: Campus Arraial do Cabo (Meio Ambiente), Campus 

Duque de Caxias (Plásticos na forma concomitante, Petróleo e Gás nas formas integrada e 

concomitante, Segurança do Trabalho, Química), Campus Rio de Janeiro (Biotecnologia, 

Meio Ambiente, Química nas formas integrada e concomitante), Campus Paracambi 

(Eletrotécnica, Mecânica), Campus Nilópolis (Controle Ambiental, Química), Campus Nilo-

Peçanha/Pinheiral (Meio Ambiente), Campus Volta Redonda (Metrologia, Automação 

Industrial, Eletrotécnica), Campus São Gonçalo (Segurança do Trabalho, Química). Nesse 

ainda foi feita proposta de aditamento do segundo convênio para atender aos estudantes dos 

cursos técnicos concomitantes de segurança do trabalho (Campus Duque de Caxias e São 

Gonçalo), Plástico e Petróleo e Gás (Campus Duque de Caxias), Meio Ambiente (Campus 

Arraial do Cabo) e Metrologia e Eletrotécnica (Campus Volta Redonda). Em 2014 foram 

desenvolvidas ações de consolidação do programa. O PFRH é executado através de dois 

convênios, coordenados cada qual por dois coordenadores. As decisões quanto a gestão do 

programa são feitas pelo Comitê Gestor, enquanto que a operacionalização de tais decisões é 

executada pelos coordenadores do Programa. Em reunião junto ao reitor o Comitê Gestor 

também apresentou as problemáticas quanto a execução do Programa no IFRJ, em especial, a 

falta de estrutura administrativa. Como alternativa foram disponibilizados estagiários para 

auxiliarem nas rotinas administrativas do programa.  

- II Feira de Ciências e Tecnologia do PFRH - Em virtude de não ter ocorrido um 

planejamento prévio para a realização da Feira Anual do PFRH ainda em 2014, o atual 

Comitê Gestor decidiu pelo apoio aos eventos de Semanas Acadêmicas e Jornadas Científicas 

nos Campi que abarcassem as apresentações de trabalhos do PFRH. A apresentação dos 

trabalhos nestes eventos locais serviu como momento de pré-seleção de trabalhos para a II 

Feira de Ciência e Tecnologia do PFRH que acontecerá em março de 2015. Dentre os oito 

campi que possuem projetos em andamento apenas um campus optou por não participar dos 

eventos locais, em função das especificidades dos projetos alocados neste. 
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- Convênio entre o IFRJ e o Instituto Benjamin Constant (IBC) para oferta do Curso 

Técnico em Massoterapia - O curso tem o objetivo oferecer aos reabilitando cegos, baixa 

visão e surdocegos, condições de acesso ao mercado de trabalho. O IBC é responsável por 

todo o desenvolvimento do curso e o IFRJ, pelo acompanhamento, registros acadêmicos e 

certificação, dentre outras atribuições. Em 2014.2 foi feita a seleção para com 12 vagas. 

- Convênio entre o IFRJ e a FUNARTE/Escola Nacional de Circo para oferta do 

Curso Técnico em Arte Circense – O convênio foi assinado no final de 2014 ao mesmo tempo 

em que a PROET acompanha a elaboração do Plano de Curso e demais documentos para 

serem apresentados e analisados pelo Conselho Acadêmico de Ensino Médio e Técnico.  

- Parceria com a UFRJ visando o desenvolvimento do projeto “Programa de 

Capacitação e Disseminação da Energia Solar” - Tem por objetivo desenvolver as bases e 

ações necessárias à elaboração de Programas de Educação Profissional para atuação no tema 

de energia solar, inicialmente no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à operacionalização de 

processos formativos e de aperfeiçoamento de profissionais de áreas afins Para definir e 

executar as ações do projeto foi organizado um grupo de trabalho composto por docentes da 

COPPE/UFRJ, do IFRJ (representando os campi de Volta Redonda e Paracambi, nos quais 

são ofertados o curso de eletrotécnica), do CEFET e da FAETEC. Este grupo será responsável 

pela elaboração da ementa do curso de capacitação e do material didático-pedagógico para 

formação de especialistas, como instaladores e projetistas. Eles também participarão de um 

curso piloto para formação de professores multiplicadores nas instituições de ensino 

profissionalizante do Estado do Rio de Janeiro. 

- Programas de Governo - A PROET, em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX), fazem a gestão do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação. O PRONATEC tem como objetivo a ampliação da oferta de vagas na Educação 

Profissional e Tecnológica. Dentre as várias ações desenvolvidas pelo IFRJ no âmbito do 

PRONATEC, destaca-se a Bolsa-Formação Estudante, que oferta de cursos técnicos na forma 

concomitante ao ensino médio, sendo a PROET responsável pelo acompanhamento 

pedagógico das turmas inseridas no programa, da mesma forma que o faz para as demais 

turmas do IFRJ. Os cursos oferecidos em 2014 foram: 
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Tabela 12 - Cursos Técnicos ofertados no PRONATEC em 2014 
 

Eixo Tecnológico Curso Campus 

Informação e Comunicação Informática para Internet Engenheiro Paulo de Frontin 

Informação e Comunicação Informática Nilo Peçanha/Pinheiral 

Controle e Processos Industriais Eletrotécnica Volta Redonda 

Ambiente, Saúde e Segurança Segurança do Trabalho São Gonçalo 

Fonte: PROET 

 
Pró-reitoria de Ensino de Graduação 

 

As ações realizadas pela PROGRAD, voltadas ao alcance dos Objetivos delineados 

no Planejamento Estratégico foram: 

- Organizar, desenvolver, acompanhar e avaliar os cursos do IFRJ: visitas técnicas 

aos cursos; programa de formação permanente de gestores; reuniões com NDE e gestores do 

campus e Curso;  

- Implementar políticas de acesso, permanência e sucesso estudantil: adoção de 

política afirmativa nos processos seletivos discentes; programa de assistência estudantil; 

programa de acolhimento aos ingressantes; ampliação dos programas de fomento ao ensino de 

graduação (PIBID, PET, PBP, dentre outros); 

- Aprimorar e fortalecer os mecanismos de gestão democrática e participativa: 

recomposição do Conselho Acadêmico da Graduação (CAEG) abrangendo todos os 

segmentos da comunidade: docentes, discentes e técnicos-administrativos; grupo de estudo 

para debater a oferta de engenharias; CLA dos grupos PET, reuniões periódicas com pró-

reitores e reitor. 

- Fortalecer e integrar as ações no âmbito do ensino, pesquisa, inovação e extensão: 

programas de fomento em parceria com a PROEX e PROPPI; participação contínua em 

editais da SeSU/MEC e da CAPES;  

- Fortalecer o processo de autoavaliação institucional: início do trabalho de revisão 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), leitura atenta dos relatórios de Avaliação 

INEP para Reconhecimento de Cursos e planejamento de ações para as questões identificadas 

como prioritárias. 
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Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 
 

As ações desta Pró-reitoria podem ser observadas conforme itens abaixo: 

 

 Indicadores de desempenho dos processos 

Os indicadores de desempenho dos processos são obtidos através da supervisão, 

acompanhamento, avaliação e orientação das políticas de pesquisa. 

 

 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 13 - Envolvimento Docente com a Pesquisa 
Envolvimento Docente com a Pesquisa 2012 2013 2014 

Número de Projetos de Pesquisa (PIBICT, PROCIÊNCIA, PIVICT, 
PFRH/ANP/Petrobras - IFRJ ) 

287 296  281 

 

Número de Linhas de Pesquisa* 210 220 307 

Número de Grupos de Pesquisa certificado no CNPq 50 54 75 

Docentes envolvidos na PQ(1) 144 154 271 

Docentes envolvidos com pesquisa(2) 243 277 382 

Docentes em exercício(3) 744 744 863 

Envolvimento Docente com a Pesquisa, interna e externa ao IFRJ %  32,7 37,2 44,3 

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

19,4 20,7 31,4 

   Fonte: DP-Proppi 
* Sítio do Diretório de Grupos de Pesquisa/ CNPq: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/index.jsp, extraído em 
02/03/2015, às 11h14min 
 

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 realizam 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.  
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 Capacidade de Orientação 

 

                           Tabela 14 - Capacidade de Orientação 
Docentes Efetivos 2012 2013 2014 

Mestrado 388 380 435 

Doutorado 216 248 309 

Total 604 628 744 

                          Fonte – Diretoria Gestão Pessoas – DGP - IFRJ 

*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.  

 

Observou-se 18,5% de aumento no número de pesquisadores com titulação de 

mestrado e doutorado em relação ao ano de 2013. 
 

 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 15: Envolvimento Discente Total com a Pesquisa (EDIPQ) 
Envolvimento Discente com a Pesquisa 2012 2013 2014 

Número de Bolsas de PIBIC concedidas pela Instituição 105 78 123 

Número de Bolsas de PIBITI concedidas pela Instituição 69 2 4 

Número de Bolsas de PIBIC Jr. concedidas pela Instituição 36 33 58 

Número de Bolsas de PIBITI Jr. concedidas pela Instituição --- 92 67 

Número de Bolsas de PIBIC oferecidas pela CNPq 23 25 25 

Número de Bolsas de PIBITI oferecidas pela CNPq 35 37 37 

Número de Bolsas de PIBIC EM oferecidas pela CNPq --- --- 30 

Número de Bolsas de PIBIC Jr. oferecidas pela Faperj 101 34 19 
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Número de bolsas PFRH/ANP/Petrobras 588 916 779  

Total de Bolsas aprovadas 951 1217 1142 

Número de alunos PIVICT do IFRJ 29 38 24  

Número de alunos do Ensino Técnico 6234 5483 5034 

Número de alunos da Graduação 2723 2873 2784 

Envolvimento Discente de Ensino Técnico com a Pesquisa 15,2 22,2 22,7 

Envolvimento Discente de Graduação com a Pesquisa 4,9 4,9 6,8 

Envolvimento Discente Total com a Pesquisa (EDIPQ) 10,5 14,6 14,6 

 Fonte: DP – ProPPI 

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 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. 

6) PFRH/ANP/Petrobras: Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo – 

ANP 

 

A partir dos dados da Tabela 15 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.  
 

 Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP/CNPq) 

 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. 
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Tabela 16 - Status do Diretório de grupos de pesquisa (DGP/CNPq) 
 

Status do 
grupo 

Grupos 
(G) 

Pesquisad
ores (P) 

Doutores 
(D) 

Estudante
s (E) 

Técnicos 
(T) 

Linhas de 
Pesquisa 
(L) 

P/G D/G E/G T/G L/G 

Censo 
/2012 

50 281 153 332 10 210 5,6 3,1 6,6 0,2 4,2 

Censo 

/2013 
54 302 164 396 9 220 5,6 3,0 7,3 0,2 4,1 

Censo 

/2014 
75 400 182 536 10 307 5,3 2,4 7,2 0,1 4,1 

Fonte: Sítio do Diretório de Grupos de Pesquisa/ CNPq: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/index.jsp, extraído 
em 02/03/2015, às 11h38min 

 
A partir da Tabela 16 é possível visualizar um aumento generalizado em todos os 

quantitativos exceto o de técnicos nos grupos, com uma diminuição das razões relativas ao 

número de grupos de pesquisa. Isso pode ser explicado pelo aumento substancial do número 

de grupos de pesquisa (38,9%)  e linhas de pesquisa (39,5), acompanhado de um aumento 

mais modesto de pesquisadores de um modo geral (32,5%), doutores (11,0%) e estudantes 

(35,4%).   

 

 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 17 - Número de grupos de pesquisa  
 

 CA CB CET CH CS CSA E LLA Total 

2012 2 8 10 14 7 3 3 3 50 

2013 1 10 11 14 8 4 3 3 54 

2014 3 9 24 17 11 5 3 3 75 

Fonte: DP – ProPPI 
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A partir da tabela 17 observa-se um aumento crescente dos grupos de pesquisa na 

maioria das áreas, e um aumento expressivo (118%) no número de grupos de pesquisa na área 

de Ciências Exatas e da Terra.  

 
 Total de pesquisadores e estudantes registrados nos Grupos de Pesquisa por área do 
conhecimento  
 
Tabela 18 - Capacidade de Orientação 2014 (DGP/CNPq)  
 

Capacidade de 
Orientação 

DGP 

CA CB CET CH CS CSA E LLA Total 

Total de estudantes 40 100 143 84 108 25 45 12 557 

Total de pesquisadores 31 46 119 93 71 44 25 16 445 

Relação 
estudantes/pesquisadores 

1,3 2,2 1,2 0,9 1,5 0,6 1,8 0,8 1,3 

 

Fonte: Sítio do Diretório de Grupos de Pesquisa/ CNPq: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/index.jsp, extraído 
em 02/03/2015, às 12h10min 

A partir da Tabela 18 nota-se que a área de Ciências Biológicas é a que apresenta a 

maior relação entre estudantes e pesquisadores/orientadores, enquanto Ciências Sociais 

Aplicadas apresenta a menor.  Percebe-se também que o número total de pesquisadores (445) 

está diferente da tabela 16 (400), o que também ocorre com o número de estudantes (557 

contra 536 da Tabela 16). Isso se explica porque existem discentes e pesquisadores atuando 

em mais de um grupo de pesquisa e em outra área.  

Com relação aos Recursos humanos registrados na base de dados do DGP/CNPq em 

2014 observa-se que nas áreas CSA e LLA existem menos alunos que professores. Nossa 

interpretação indica que são áreas dos núcleos comuns do IFRJ e estes professores estão com 

a capacidade fraca de orientação por possuírem alta carga horária em sala de aulas. 

Entretanto, nas áreas CB, CET, CS e E apresentam maior número de alunos que professores, 

pois o IFRJ possui mais cursos, em todos os níveis de ensino, nestas áreas. 

 

 Programas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT e PIVICT) 

 Demandas observadas através dos processos seletivos 
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Tabela 19 - Avaliação de Demandas processo seletivo PIBICT 
 

Avaliação de Demandas processo seletivo 2012 2013 2014 

Total de bolsas demandadas pelos orientadores 283 378 379 

Nº de projetos submetidos 215 233 229 

Nº de projetos aprovados 200 195 212 

Total de bolsistas 268 267 344 

Total de orientadores 136 148 162 

Nº médio de bolsistas por orientador (a) 1,97 1,80 2,12 

 

Programa de Fomento ao Pesquisador (PROCIENCIA) 

 

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 Prociencia. 
 

 Tabela 20 - Produtividade Bibliográfica – Prociência 
 

Produtividade Bibliográfica – Prociência 2011 -
2012 

2012 -
2013 

*2014 

Número de artigos em revistas científicas e tecnológica (publicações 
NACIONAIS) 

40 90 68 

Número de artigos em revistas científicas e tecnológica (publicações 
INTERNACIONAIS) 

48 86 68 

Número de resumos simples publicados em anais de eventos científicos e 
tecnológicos 

155 139 203 

Número de trabalhos completos em anais de eventos científicos e tecnológicos 159 132 76 

Número de livros publicados 3 15 12 

Número de capítulos de livro publicados 11 25 44 

Relatórios técnicos  194 143 207 

Produção Técnica cultural artística 41 0 2 
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TOTAL 419 487 471 

% de artigos em função do total de produção 21,0 36,1 28,9 

% de resumos simples em função do total de produção 36,0 28,5 43,0 

% de trabalhos completos em função do total de produção 38,0 27,1 16,1 

% de livros/capítulos em função do total de produção 4,0 8,2 11,9 

Média de trabalhos de divulgação científica em eventos (resumos) em função do 
total de projetos 

3,3 2,3 3,0 

Média de produção bibliográfica (artigos, livros, cap) em função do total de 
projetos 

0,94 1,83 2,13 

Fonte: DP – ProPPI 
 
Obs.: No período 2011-2012 contabilizou-se 81 projetos aprovados em processo seletivo da PROPPI e mais 13 
cotas implementadas com recursos disponibilizados voluntariamente pelo campus Nilópolis, para projetos locais 
que não haviam sido contemplados. Desta forma totalizaram-se para o período 94 projetos R$188.000,00.  Em 
2012-2013, foram pagos 118 projetos, totalizando R$236.000,00. 

* Fonte: Sistema Stela – Experta. 

A diminuição do número de artigos nacionais e internacionais publicados no ano de 

2014 pode ser explicada pelo aumento aproximado de 20% do número de pesquisadores com 

mestrado e doutorado no IFRJ bem como o aumento de 28% na criação de novos grupos de 

pesquisa. Tais professores estão iniciando seus projetos de pesquisa e tendem a divulga-los 

em eventos científicos por meio de resumos, o que pode ser visualizado pelo aumento 

aproximado de 20% neste tipo de modalidade em relação ao ano anterior. Espera-se que, com 

o amadurecimento das linhas de pesquisa dos professores, em 2015 tenhamos um aumento 

expressivo no número de artigos científicos.  
 

Tabela 21 - Relação das bolsas Prociência com a Produção Bibliográfica 
 

BOLSAS (cota) ANO PRODUÇÃO BIBLIOGRAFICA 

70 2010-2011 599 

94  2011-2012 576 

118 2012-2013 539 

90 2013-2014 539 

Fonte: Sistema Stela Experta 
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Observa-se uma aparente queda no número de bolsas, que pode ser explicada pela 

concessão de cotas de auxilio com valores maiores no Programa Prociência 2013-2014 (60 

bolsas de R$2.000,00 + 30 bolsas de R$4.000,00, totalizando o equivalente a 120 bolsas de 

R$2.000,00), comparado ao ano anterior 2012-2013 (118 bolsas de R$2.000,00).  

 

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). 

Em 2014 com o apoio da FAPERJ garantimos os recursos financeiros (projeto 

aprovado APQ2 no valor de R$19.000,00 - dezenove mil reais) para custeio de materiais e 

prestação de serviços. A VIII JIT foi realizada no Campus Nilópolis. 

 

 Programa Ciência sem Fronteiras (CSF) 

 

Em 2012, O IFRJ aderiu ao Programa Ciência sem Fronteiras (CSF) através de 

assinatura do Termo de Adesão. Assim sendo, todas as inscrições no Programa são avaliadas 

e homologadas pelo IFRJ e posteriormente pela agência financiadora. No período de 2012–

2014, 38 (trinta e oito) alunos tiveram suas inscrições homologadas tendo sido contemplados 

com financiamento de 27 bolsas pela CAPES e 11 bolsas pelo CNPQ. A distribuição de 

alunos por Campus pode ser visualizada na Tabela 22: 

 
Tabela 22 - Quantitativo de alunos que aderiram ao Programa CSF entre 2012–2014  
Campus Quantidade de alunos 

Duque de Caxias 3 

Nilópolis 8 

Realengo 10 

Rio de Janeiro 11 

Volta Redonda 6 

Total 38 

Fonte: DP – ProPPI 
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No gráfico da figura 1, pode-se visualizar a distribuição de Países que receberam os 
alunos do IFRJ no período de 2012–2014. 

 

Figura 1: Países que receberam os alunos do IFRJ no período de 2012–2014 

 

 

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 25 estudantes ante a 13 discentes que foram 

selecionados para estudar na Europa. 
 

 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. 

 

 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 oito cursos de 

especialização (Lato sensu) e quatro cursos de mestrado (Stricto sensu).  Na tabela 23 a seguir 

são demonstrados os cursos distinguindo seus campi de funcionamento. 
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Tabela 23  - Lista de cursos de Pós-graduação oferecidos pelo IFRJ 
Curso Campus Modalidade 

Especialização em Educação de Jovens e Adultos – EJA Nilópolis Lato Sensu 

Especialização em Linguagens Artísticas, Cultura e 
Educação (LACE) Nilópolis Lato Sensu 

Especialização em Gestão Ambiental Nilópolis Lato Sensu 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Nilópolis Stricto Sensu 

Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências Nilópolis Stricto Sensu 

Especialização em Educação e Divulgação Científica Mesquita Lato Sensu 

Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos 

Rio de 
Janeiro 

Stricto Sensu 

Mestrado e Doutorado Multicêntrico em Bioquímica e 
Biologia Molecular 

Rio de 
Janeiro 

Stricto Sensu 

Especialização em Ensino de Ciências com ênfase em 
Biologia e Química 

Rio de 
Janeiro 

Lato Sensu 

Especialização em Segurança Alimentar e Qualidade 
Nutricional 

Rio de 
Janeiro 

Lato Sensu 

Especialização em Ensino de Ciências e Matemática Volta 
Redonda 

Lato Sensu 

Especialização Ensino de Histórias e Culturas Africanas e 
Afro-brasileiras 

São Gonçalo Lato Sensu 

Fonte: Coordenação Geral de Pós –Graduação -  PROPPI 
 

 Supervisão, avaliação e indicadores de desempenho 

 Avaliação interna dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu 

A consolidação dos resultados relacionada à avaliação do ano de 2014 está sendo 

realizada e em fevereiro serão apresentados estes dados aos coordenadores dos cursos de pós-

graduação com o intuito de serem informados do 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 e-Mec (Cadastro Nacional de Cursos de 
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Especialização). Na tabela 24 apresenta um resultado prévio, estão indicados o número de 

questionários respondidos até o momento. 

 

Tabela 24 - Retorno das avaliações realizadas por curso 
Curso Campus Egressos Discentes Docentes Secretaria Coordenador 

Especialização em 
Educação de Jovens e 
Adultos  

Nilópolis 3 4 0 1 1 

Especialização em 
Linguagens Artísticas, 
Cultura e Educação  

Nilópolis        0 3 2 1 1 

Especialização em 
Gestão Ambiental 

Nilópolis 4 4 2 1 1 

Mestrado Profissional 
em Ensino de Ciências 

Nilópolis 10 9 6 1 0 

Mestrado Acadêmico 
em Ensino de Ciências 

Nilópolis 0 1 3 1 0 

Especialização em 
Educação e Divulgação 
Científica 

Mesquita 2 6 4 1 1 

Mestrado Profissional 
em Ciência e 
Tecnologia dos 
Alimentos 

Rio de 
Janeiro 5 4 4 1 0 

Mestrado Multicêntrico 
em Bioquímica e 
Biologia Molecular 

Rio de 
Janeiro        0 2 3 0 1 

Especialização em 
Ensino de Ciências 
com ênfase em 
Biologia e Química 

Rio de 
Janeiro 14 4 1 1 0 

Especialização em 
Segurança Alimentar e 
Qualidade Nutricional 

Rio de 
Janeiro 10 12 0 1 1 

Especialização em 
Ensino de Ciências e 
Matemática 

Volta 
Redonda 0 0 0 0            1 

Especialização Ensino 
de Histórias e Culturas 
Africanas e Afro-

São 
Gonçalo 0 0 0 0 0 
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brasileiras 

Fonte: Coordenação Geral de pós-graduação - CGPG – PROPPI 
 

 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 25 - Número de vagas dos cursos de pós-graduação nos editais 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – VAGAS OFERECIDAS EM EDITAIS PÚBLICOS 

Campus Nilópolis 2012 2013 2014 

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 15 15 10 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 10 10 15 

Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências 0 10 12 

Campus Rio de Janeiro    

Especialização em Segurança Alimentar e Qualidade Nutricional 20 20 15 

Especialização em Ensino de Ciências 20 15 15 

Mestrado Profissional em Ciências e Tecnologia dos Alimentos 10 10 13 

Mestrado Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular 0 0 10 

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 18 20 

Campus Mesquita    



181 
 

 
 

   Fonte: CGPG – PROPPI 
 

 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 

2014, houve a consolidação deste procedimento e a implementação dos últimos cursos com 

esta metodologia a partir da atualização do Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu e Stricto Sensu. 

A avaliação institucional, explicitada na tabela 24, visa o aperfeiçoamento dos cursos 

e da qualidade do teor oferecido. Neste ano, a coordenação geral de pós-graduação 

acompanhou e supervisionou os cursos, orientando seus coordenadores no que tange os 

prazos de integralização das matrizes curriculares, assim como aos prazos de defesa dos 

alunos. 

 

Principais parceiros 

A Capes, além de supervisionar o funcionamento dos cursos, estimula os programas 

de pós-graduação 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. 

Especialização em Ensino e Divulgação Científica 20 10 10 

Total de Pós-graduação 158 143 165 



182 
 

 
 

 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.  

 

 Envolvimento dos docentes na Pós-graduação. 

 
Tabela 26 - Número de docentes envolvidos na Pós-graduação nos últimos três anos  

                                                         DOCENTE DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO 
SENSU 

 

ANOS 2012         2013      2014 

Campus Nilópolis     

Docentes envolvidos na PG                                                                 33                        39                    52  

Campus Maracanã  

Docentes envolvidos na PG                                                                 30                        35                    35  

Campus Paracambi  

Docentes envolvidos na PG                                                                  0                          1                      1  

Campus Realengo  

Docentes envolvidos na PG                                                                  1                          1                      1  

Campus Duque de Caxias  

Docentes envolvidos na PG                                                                  1                          3                      
3 

 

Campus Mesquita  

Docentes envolvidos na PG                                                                  5                          5                      
7 

 

Campus Arraial do Cabo  

Docentes envolvidos na PG                                                                  0                          3                      3  

Campus Volta Redonda  
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Fonte: CGPG – ProPPI 

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.  

  

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. Uma das conquistas do ano de 2014 foi a finalização do Regulamento 

do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-IFRJ), unidade acadêmico/administrativa de 

natureza executiva e consultiva vinculada à reitoria que terá como principal função o 

gerenciamento de tecnologia inovadora. O regulamento do NIT-IFRJ está aguardando a 

aprovação, pelo Conselho Superior (CONSUP). Além disso, com o apoio da FAPERJ 

garantimos auxilio financeiro, através de projeto contemplado no Edital para auxílio à 

Implantação de Núcleos de Inovação Tecnológica.  

 

Depósitos de patentes 

No âmbito da inovação as pesquisas desenvolvidas no IFRJ colaboraram para os 

seguintes depósitos de patentes e convênios firmados: 

 
Tabela 27 - Patentes depositadas 

Patente Pesquisador responsável Título 

  Processo para preparação do queijo minas frescal 
adicionado de bactérias probióticas reduzido de sódio 

Docentes envolvidos na PG                                                                15                         15                    17  

Campus São Gonçalo  

Docentes envolvidos na PG                                                                11                          7                     11   

Total de docentes envolvidos com cursos de pós-
graduação 

96             112           130     

Docentes em exercício 744             744           863     

Envolvimento Docente com a Pós-Graduação (EDPG) 
13,44              

15,32 
        15,06     



184 
 

 
 

01 Adriano Gomes da Cruz 

(Rio de Janeiro) 

e adicionado de arginina e queijo minas frescal 
probiotico reduzido de sódio e adicionado de arginina” 

02 Sergio Thode Filho Processo para preparação de verniz, a partir do óleo 
vegetal residual, utilizando diferentes solventes 
orgânicos 

Fonte: PROPPI 

 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 28 - Relação de convênios firmados pelo IFRJ e empresas parceiras. 
Convênio Empresa Pesquisador responsável Área do 

conhecimento 
Ano 

01 Instituto D’or ---  2014 
02 BENERA – 

Vale Mais 
Márcia Cristina da Silva  
(Rio de Janeiro) 

Tecnologia de 
Alimentos 

2014 

03 Nortec Química 
SA 

Simone Alves  
(Rio de Janeiro) 

Química 2014 

04 Nortec Química 
SA 

Bruno Almeida Cotrim  
(Rio de Janeiro) 

Química 2014 

05 Conestoga 
College 
 

Bruno Almeida Cotrim  
(Rio de Janeiro) 

Química 2014 

Fonte: PROPPI 
 
 
Pró-reitoria de Extensão 
 

Foram metas consolidadas pela PROEX no seu Planejamento Estratégico para o ano 

de 2014: 

- Investir na manutenção e ampliação das metas alcançadas em 2013. Resultado: A 

PROEX deu continuidade na avaliação dos indicadores definidos no Planejamento Estratégico 

institucional definido para 2012 (os resultados serão apresentados no próximo item). 

- Ampliar os mecanismos para o estabelecimento de programas de acompanhamento 

de egressos. Resultado: Em 2014 por meio da parceria estabelecida entre o IFRJ e o 

UNIVERSIA a PROEX e a CGIEE tiveram acesso a um programa de acompanhamento de 

egressos em implementação. Com previsão de atendimento pleno até o final de 2015.  

- Reorganizar e aprovar os regulamentos que norteiam o desenvolvimento do 

Programa de Estágios, de Cursos, Programas e Projetos de Extensão no IFRJ. Resultado: Foi  
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aprovado no Conselho Superior o regulamento do NAPNE e estão em revisão no CAEX os 

regulamentos de Cursos FIC e o regulamento de estágio do Ensino Médio e Técnico. 

- Reestruturar a política de integração escola-empresa do IFRJ, promovendo 

reorientações nos termos de cooperação, que permitam ampliação das atribuições de ambas as 

partes com o intuito de oferecer uma formação em serviço mais ampla aos alunos do IFRJ 

bem como mão de obra mais qualificada para as empresas parceiras. Resultado: Em 2014 a 

partir da parceria firmada entre o IFRJ e o UNIVERSIA foi possível iniciar uma política de 

aproximação entre diferentes Instituições ofertantes de oportunidades de estágio e emprego 

com o corpo discente e egressos. 

- Instituir a cultura da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia nas ações da 

PROEX e de suas coordenações, sem perder de vista o objetivo primordial da atividade 

extensionista: construção de um conhecimento participativo e cidadão. Resultado: Em 2014 

foram aprovados por meio do edital Pró-extensão dois projetos que visam a implementação de 

cooperativas de economia solidária.  

- Desenvolver programas e projetos de extensão que promovam a interação dos 

Campi, bem como programas e projetos interinstitucionais que permitam o diálogo com 

outras instituições. Resultado: Em 2014 a PROEX, através da CGPP lançou três editais 

ligados ao programa de fomento a projetos de extensão que tinham viés de associação do 

ensino e da pesquisa, e que previam atendimento à comunidade, cursos de extensão, 

resultados de pesquisa aplicada (com participação obrigatória de alunos) e com a geração de 

produtos ou serviços (materiais didáticos, sites/blogs didáticos, cartilhas, apostilhas, artigos, 

assim como eventos junto à sociedade, curso de capacitação, entre outros). 

- Ampliar o programa de extensão cultural que permita a democratização do acesso à 

cultura às comunidades interna e externa do IFRJ. Resultado: Em 2014 buscou-se ampliar o 

número de espetáculos e ingressos ofertados por meio de chamadas e inscrições através do 

site do IFRJ para toda comunidade interna e externa. Foram distribuídos 220 ingressos para 

12 espetáculos, 20% a mais que o ano anterior. 

- Desenvolver projetos de ação social em todos os Campi, que envolvam 

reconhecimento de saberes e competências não-formais, bem como projetos de ação inclusiva 

e de tecnologia social, preferencialmente para as comunidades em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade socioeconômica. Resultado: 9 (nove) projetos desta natureza foram 

contemplados no edital Pro-extensão durante 2014. 

- Ampliar os programas e projetos que permitam a adoção e implementação de 

políticas afirmativas e inclusivas, democratização do acesso, a permanência e o êxito no 
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processo formativo e a inserção sócio-profissional, preferencialmente das comunidades em 

situação de desvantagem social. Resultado: Em 2014 a PROEX através da CoGED reativou o 

Núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas (NAPNE) e o Núcleo de estudos 

Afrobrasileiros e Indígenas (NEABI) no campus Paracambi.  Foram apoiados por meio do 

edital Pró-extensão 12 projetos relacionados a essas questões. 

- Participar ativamente dos estudos de demandas e dos diagnósticos locais, tendo em 

vista a expansão da Rede de EPCT, em especial no que diz respeito à ampliação da área de 

abrangência física, e a constituição dos novos Campi do IFRJ. Resultado: A PROEX 

participou ativamente das reuniões com as Prefeituras de Belford Roxo, São João de Meriti, 

Niterói e Rio de Janeiro com o objetivo de viabilizar a construção de novos campi e 

implementar cursos FIC nas futuras instalações.  

- Participar ativamente do diálogo com as demais instâncias político-pedagógicas e 

administrativas do IFRJ na constituição de seu Planejamento Estratégico. Resultado: A 

PROEX realizou o seu planejamento estratégico a partir de coleta de demandas das suas 

coordenações sistêmicas e das demandas apontadas pela comunidade através dos COEX e 

COIEE. 

- Melhorar os indicadores de acompanhamento dos programas e projetos de extensão 

no IFRJ. Resultado: Foi feito pela PROEX um cadastro das ações de extensão desenvolvidas 

no IFRJ, fomentadas por editais internos e externos, que possibilitou o mapeamento de alguns 

dados interessantes sobre os projetos em desenvolvimento, como área de atuação, número de 

estudantes bolsistas e voluntários envolvidos e público alvo. Conforme avaliação da PROEX 

até o momento de coleta de dados sobre os projetos obtivemos os seguintes indicadores de 

produção: projetos desenvolvidos em 9 áreas temáticas diferentes, 77 estudantes bolsistas, 

participando ativamente do projeto (sob orientação) e 22 estudantes participando dos projetos 

como voluntários. Esses projetos preveem o atendimento de cerca de 80.000 pessoas de 

diferentes faixas etárias provenientes das comunidades do entorno dos campi onde são 

desenvolvidos os projetos. Mais dados estão sendo avaliados para caracterizar melhor os 

impactos dos projetos na comunidade interna e externa. 

 
Execução do Plano de Metas ou de Ações 

No que tange a execução do Plano de Metas, a PROET atendeu as seguintes metas e 

compromissos: 
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Item 4 – Vagas para os cursos técnicos – garantia da manutenção de, pelo menos, 

50% de vagas para estes cursos, sendo atualmente garantidos, aproximadamente, 70% de 

vagas para os cursos técnicos; 

Item 6 – Vagas para PROEJA – garantia da oferta de cursos técnicos no âmbito do 

Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, sendo ofertado o Curso Técnico em 

Manutenção e Suporte em Informática nos campi Arraial do Cabo, Duque de Caxias, 

Nilópolis e Rio de Janeiro e o Curso Técnico em Agroindústria no campus Nilo 

Peçanha/Pinheiral; 

Item 9 – Oferta de cursos a distância – garantia da oferta de cursos técnicos na 

modalidade educação a distância, sendo ofertado os cursos técnicos em Agente Comunitário 

de Saúde, Lazer e Serviços Público no campus Nilo Peçanha/Pinheiral; 

Item 10 – Forma de acesso ao ensino técnico – atendimento a Lei 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, regulamentada pelo Decreto Nº 7.824 de 11 de outubro de 2012, com a 

previsão nos editais elaborados para processo seletivo aos cursos técnicos para ingressantes de 

2014 de, pelo menos, 50% das vagas reservadas para oriundos de escolas públicas. 

A participação direta da PROGRAD na execução do Plano de Metas 2010 (Acordo 

de Metas e Compromissos) ocorreu principalmente no atendimento ao: 

- Item 7: Programa de Melhoria da Qualidade na Educação Básica: a instituição 

participa do PIBID/CAPES contribuindo para a melhoria da qualidade na Educação Básica da 

rede pública, com projeto institucional estruturado em 07 subprojetos e 10 linhas de ação nas 

áreas de Matemática, Física e Química, desenvolvidos em 04 campi assim. Em 2014 foram 

desenvolvidas ações permanentes em 21 escolas de Educação Básica, envolvendo 12 docentes 

coordenadores do IFRJ, 152 estudantes de cursos de Licenciatura do IFRJ e 27 docentes 

supervisores das escolas da rede pública, num total de 191 bolsistas. 

- Item 11: Formas de Acesso ao Ensino Superior: em 2014, a partir da implantação 

da Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) no ano anterior, a instituição, deu continuidade a ação 

afirmativa de reserva de 40% das vagas aos cursos de graduação para candidatos que 

cursaram integralmente o Ensino Médio em instituição pública de ensino, contemplando 

estudantes de baixa renda sócio-econômica e pretos, pardos e indígenas, conforme disposto na 

referida Lei. O ENEM é empregado como forma exclusiva de acesso aos cursos de graduação, 

excetuando as vagas remanescentes que são preenchidas em processo de transferência externa 

ou segunda graduação (reingresso). No ano de 2014, foram disponibilizadas 68 vagas para 

transferência externa e 74 vagas para reingresso. Vale destacar que este processo 
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(transferência externa e reingresso) visam exclusivamente a ocupação de vagas ociosas 

geradas por evasão/desistência de estudantes matriculados.  

- Item 12: Forma de Acesso às Licenciaturas: por determinação da CAPES não foram 

reservadas vagas para professores das redes públicas, pois a prioridade está na constituição de 

turmas especiais.  

- Item 15: Projetos de Ação Social: através dos programas de desenvolvimento da 

graduação são realizadas intervenções sócio-comunitárias junto a grupos em situação de 

vulnerabilidade social nos âmbitos da saúde humana e da cultura, destacando-se o PET 

Saúde/Pró-Saúde, PET Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual e PET 

Conexões de Saberes em Produção Cultural. No campo da saúde humana são 05 projetos, 

com ações de atenção farmacoterapêutica a hipertensos, atenção psicossocial a dependentes 

químicos e educação em sexualidade, desenvolvidos em unidades básicas de saúde, centros de 

atenção psicossocial e outros espaços da Zona Oeste do Rio de Janeiro. No campo da cultura 

há 01 projeto com ações desenvolvidas na Baixada Fluminense, em comunidades periféricas, 

levando mostras de cinema, oficinas, palestras e colóquios. 

Abaixo as metas e a respectiva execução da Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-

graduação: 
METAS EXECUÇÃO 

Padronizar e integrar o sistema de gestão acadêmica 

 

• Foram disponibilizados 
formulários digitais para serem 
respondidos pela secretaria, 
coordenação, alunos egressos, 
alunos ativos e docentes, além do 
relatório de gestão dos cursos.  

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 • Todos os campi estão 
interligados ao Portal de 
Periódicos da Capes. E no mês de 
janeiro de 2014, o IFRJ se 
interligou ao sistema de acesso 
remoto a este portal de 
periódicos. 
• Lançado edital interno 
Equipar 06/2014, para aquisição 
de equipamentos. 

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 
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Estimular as interações interinstitucionais • Lançado do edital 
interno Publique, que objetiva a 
divulgação de trabalhos 
científicos para o exterior. 
02/2014. 
• Foi elaborado projeto 
para concorrer à Chamada 
Pública para a seleção de Polos 
de Inovação EMBRAPII IF,. 
Estamos aguardando o resultado. 

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; • Estão sendo revisados os 
regulamentos de lato e stricto 
sensu, e posteriormente serão 
submetidos para aprovação no 
CAPOG. 
Após a consolidação dos 
formulários de avaliação e gestão, 
serão propostos indicadores para 
serem divulgados e testados em 
2014. 

Mapear os processos administrativos e pedagógicos da pós-graduação 

Aprimorar a gestão dos cursos  

 

METAS EXECUÇÃO 

Incentivar a elaboração de projetos para atendimento a Editais para 
captação de fomento 

• Onze projetos foram 
aprovados no edital CNPq 
nº17/2014 

Normatizar orientações para abertura de novos cursos • Foi proposto um 
calendário e para abertura de 
cursos novos. 
 

Levantar as demandas locais e as condições operacionais de cada 
Campus Em processo 

Estimular a realização de acordos de cooperação técnica com ICTs Foram fechados convênios com a 
UFF, para funcionamento de 
cursos de especialização em 
Volta Redonda. Serviço Nacional 
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de Aprendizagem Industrial- 
Departamento Regional do 
Estado do Rio de Janeiro – 
SENAI-RJ, para o curso de 
Mestrado Profissional em 
Ciências e Tecnologias do 
Alimento. 

Está em desenvolvimento o 
convênio com a UFRJ, para 
criação de um curso de 
especialização em Sistema de 
Gestão Integrada (SGI) e 
transferência de conhecimento 
para criação de cursos técnicos.  

Incentivar a abertura de cursos em rede com outras ICTs Criação do GT para desenvolver 
o projeto pedagógico do curso de 
SGI em parceria com a 
COPPE/UFRJ. 

 

METAS EXECUÇÃO 

Rever o Plano de Qualificação Existente • Esta etapa será realizada 
a partir de 2015, 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. 

• O curso de SGI será 
oferecido para servidores do IFRJ 
e da UFRJ. 

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. 

 

Mapear os processos administrativos e pedagógicos da pós-
graduação  
Aprimorar a gestão dos cursos  

 
 

No âmbito da PROEX os objetivos e indicadores estratégicos analisados no presente 

relatório encontram-se na dimensão de missão institucional (IFRJ, 2012, p.64). Alguns destes 

indicadores não estavam previstos no Acordo com MEC feito à época do Plano de Metas 

(SETEC, 2010), mas constam no planejamento estratégico institucional (IFRJ, 2012) e foram 

acompanhados e reavaliados também em 2014. 



191 
 

 
 

Seguem abaixo os objetivos, indicadores e metas (resultados esperados) conforme o 

planejamento de 2012. Em seguida estão apresentados o que foi obtido efetivamente no 

período de 2014 e uma justificativa especifica a cada meta. 

 

Objetivo Estratégico: Implementar políticas de acesso, permanência e sucesso 

estudantil  

 

Indicador: Taxa de estudantes matriculados oriundos de políticas institucionais afirmativas/ 

inclusivas (número de estudantes atendidos/total de matriculados) Obs: Proeja FIC, Mulheres 

Mil, PRONATEC- FIC, CERTIFIC, reservas de vagas. 

Meta Prevista: aumento progressivo de 5% ao ano, a partir da implantação da política (2012 

= 10%, 2013 = 15%, 2014 = 20%) 

Meta Obtida: Em 2012 = 10% (somam-se cerca de 1094 alunos nos programas mulheres mil, 

e todos os programas FIC, sendo em média 10 mil alunos com matrícula regular no IFRJ). Em 

2013 = 21% (somam-se cerca de 2100 alunos nos programas mulheres mil, e todos os 

programas FIC, sendo em média 10 mil alunos com matrícula regular no IFRJ). Em 2014 = 

7% (cerca de 909 matrículas nos programas Mulheres Mil e Pronatec FIC, sendo em média 14 

mil alunos com matrícula regular no IFRJ). 

Justificativa: A meta prevista não foi atingida no ano de 2014, mas é preciso considerar a 

extinção do Programa Proeja-FIC e a suspenção provisória do programa CERTIFIC. 

Indicador: Número de campus com Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades Específicas 

(NAPNE). 

Meta Prevista: 100% em 2014, sendo: 8 em 2012, 9 em 2013 e 11 em 2014. 

Meta Obtida: Em 2013 = 8, em 2014 = 8 campi com NAPNE’s ativos. 

Justificativa: A meta para 2014 não foi atingida satisfatoriamente. Os campi de Mesquita, 

Rio de Janeiro e São Gonçalo não possuem o núcleo, em alguns casos por questões 

operacionais, de recursos humanos e espaço físico. A partir da ação do LabEx há a previsão 

da implementação do NAPNE no Campus São Gonçalo para o primeiro semestre de 2015. 

 

Objetivo Estratégico: Fortalecer e integrar as ações no âmbito do ensino, pesquisa, 

inovação e extensão  

 

Indicador: Número de parcerias estratégicas em pesquisa e desenvolvimento com setor 

produtivo. 
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Meta Prevista: aumento uma parceria por ano. Em 2012=2, em 2013=3, em 2014=4. 

Meta Obtida: Em 2013 = 01. 

Justificativa: Em 2014 iniciamos um diálogo com a Cooperativa de Tratamento de Resíduo 

Sólido de Gramacho, em Duque de Caxias, com objetivo de desenvolver projetos de pesquisa 

e extensão, cursos e a execução de ações de cooperação e intercâmbio técnico, científico e 

tecnológico.  

  

Indicador: Total de Projetos apoiados por fomento externo 

Meta Prevista: aumento percentual de 10% ao ano, no total de projetos em todos os níveis  

Meta Obtida: Em 2012 = em aberto. Em 2013 = 11 projetos e/ou programas. Em 2014 = 14 

projetos e/ou programas. 

Justificativa: Em 2014 tivemos o desenvolvimento de 3 programas e 5 projetos aprovados no 

edital PROEXT MEC/SESU com recursos. Foram desenvolvidos 4 projetos aprovados no 

edital Pró-Saúde 2012/2014 da CAPES e SUS, e que novamente foram comtemplados no 

edital Pró-Saúde 2013/2015, e 3 projetos aprovados na Chamada MEC/SETEC/CNPq N º 

94/2013. 

 

Indicador: Total de Projetos apoiados por fomento interno  

Meta Prevista: aumento percentual de 5% ao ano. (A PROEX não possui programa de 

fomento interno em 2011, por isso não há referência anterior para valoração da meta) 

Meta Obtida: Em 2012 = 29. Em 2013 = 38. Em 2014 = 67. 

Justificativa: Em 2014, 58 projetos foram apoiados pelo edital Pró-extensão (bolsas de 

estímulo às atividades de extensão articuladas com ensino e pesquisa) e 9 projetos foram 

apoiados pelo Edital LABEX (Programa de fomento a criação de laboratórios de Extensão).  

 

Objetivo Estratégico: Consolidar a rede de convênios para estágio, bem como 

incrementar estratégias para a realização desses estágios. 

 

Indicador: Taxa de convênios ativos (com estagiários) em relação aos convênios existentes 

Meta Prevista: aumento percentual de 10% ao ano nos convênios em vigor. 

Meta Obtida: Em 2012 = 47,3%, em 2013 = 49,69%. Em 2014 tivemos 65,86% 

Justificativa: Em 2014 contabilizou-se 909 convênios ativos e 1328 convênios existentes. 

Com essa avaliação tivemos um acréscimo de 29% nos convênios em vigor se compararmos 

com o ano de 2013. Tivemos um total de 132 convênios novos e renovados em 2014. No ano 



193 
 

 
 

de 2014 tivemos o aumento de cerca de 16% no aproveitamento. Isso se deve ao fato de 

termos desenvolvido um trabalho de resgate dos convênios antigos dos campi Rio de Janeiro e 

Nilópolis e pelo aumento no número de renovações pelos demais campi. 

 

Indicador: Relação percentual entre total de visitas de aproximação às empresas versus 

convênios realizados (taxa inicial de 75% de eficiência) 

Meta Prevista: Em 2012= 80%, em 2013=90% e em 2014=100%. 

Meta Obtida: Em 2012 = 84,38%, em 2013 = 86,30%, em 2014 = 98,4%. 2015 = 100% 

Justificativa: Estivemos bem perto de alcançar a meta prevista para 2014, pois do total de 

visitas de aproximação realizadas (125) foram efetivados 123 convênios. A previsão para 

2015 é que tenhamos 100% de aproveitamento. 

 

Objetivo Estratégico: Consolidar a rede de convênios para estágio, bem como 

incrementar estratégias para a realização desses estágios. 

 

Indicador: Taxa de convênios ativos (com estagiários) em relação aos convênios existentes 

Meta Prevista: aumento percentual de 10% ao ano nos convênios em vigor. 

Meta Obtida: Em 2012 = 47,3%, em 2013 = 49,69%. Em 2014 tivemos 65,86% 

Justificativa: Em 2014 contabilizou-se 909 convênios ativos e 1328 convênios existentes. 

Com essa avaliação tivemos um acréscimo de 29% nos convênios em vigor se compararmos 

com o ano de 2013. Tivemos um total de 132 convênios novos e renovados em 2014. No ano 

de 2014 tivemos o aumento de cerca de 16% no aproveitamento. Isso se deve ao fato de 

termos desenvolvido um trabalho de resgate dos convênios antigos dos campi Rio de Janeiro e 

Nilópolis e pelo aumento no número de renovações pelos demais campi. 

 

Indicador: Relação percentual entre total de visitas de aproximação às empresas versus 

convênios realizados (taxa inicial de 75% de eficiência) 

Meta Prevista: Em 2012= 80%, em 2013=90% e em 2014=100%. 

Meta Obtida: Em 2012 = 84,38%, em 2013 = 86,30%, em 2014 = 98,4%. 2015 = 100% 

Justificativa: Estivemos bem perto de alcançar a meta prevista para 2014, pois do total de 

visitas de aproximação realizadas (125) foram efetivados 123 convênios. A previsão para 

2015 é que tenhamos 100% de aproveitamento. 
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Objetivo Estratégico: Criar o programa de acompanhamento de egressos  

 

Indicador: Total de alunos efetivamente empregados  

Meta Prevista: Em 2012=criação dos mecanismos de acompanhamento discente, para 2013= 

10%, em 2014=15%. Para 2015 = 50% 

Meta Obtida: 2014 = 45%. 

Justificativa: Em 2012 foi realizado primeiro evento de lançamento do programa, a criação 

do espaço no site institucional para busca de informação por parte dos ex-alunos. Em 2013 o 

programa foi implementado em quatro Campi (São Gonçalo, Nilópolis, Duque de Caxias e 

Nilo Peçanha/Pinheiral), tivemos no total a participação de aproximadamente 1250 egressos, e 

estes foram chamados a fazer parte da pesquisa de acompanhamento das informações 

referentes a continuidade dos estudos. Em 2014 encontra-se ativo na página institucional o 

questionário, com a proposta de que este seja uma ferramenta para a coleta de informações 

para a autoavaliação contínua. Os dados coletados para este indicativo tiveram como fonte o 

questionário de concluintes das Coordenações de Integração Escola-Empresa e nos mostram 

que dos 456 alunos cerca de 45% (206) encontram-se efetivamente empregados. 

 

Indicador: Total de alunos que deram continuidade aos estudos em todos os níveis de ensino 

Meta Prevista: Em 2012=criação dos mecanismos de acompanhamento discente, para 2013= 

20%, em 2014=30%. Para 2015 = 50% 

Meta Obtida: Em 2012 = Criação do programa de aproximação de ex-alunos. Em 2013 o 

programa foi implementado em quatro Campi, tivemos participação de aproximadamente 

1250 egressos, e estes foram chamados a fazer parte da pesquisa de acompanhamento das 

informações referentes a continuidade dos estudos, entre outros dados (pesquisa está em 

andamento). Porém dados fornecidos pelas CoIEEs nos mostram que do total de 456 alunos 

que responderam ao questionário de concluinte, 199 alunos deram continuidade aos estudos 

(cerca de 43%). 

 

Indicador: Total de alunos empregados nas empresas onde realizaram estágio 

Meta Prevista: Em 2012= criação dos mecanismos de acompanhamento discente, para 2013= 

20%, em 2014=30%, 2015 = 30% 

Meta Obtida: Em 2012 = Criação do Programa de Aproximação de Ex-alunos, em 2013 = 

18%. Em 2014 = 19,95% 
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Justificativa: No ano de 2014 tivemos um pequeno aumento, cerca de 2% neste indicativo em 

relação ao ano de 2013 (18%). Dos 456 alunos em estágio, apenas 19, 95% (91) foram 

efetivados no estágio. Como a meta ainda não foi atingida, em 2015 queremos aumentar este 

número para 30%, mantendo a mesma meta de 2014. 

 

Indicador: Total de contratação para atuar em P&D após a diplomação (estágio e emprego) 

Meta Prevista: Em 2012= criação dos mecanismos de acompanhamento discente, para 2013= 

5%, em 2014=10%. 

Meta Obtida: Em 2012 = Criação do programa de aproximação de ex-alunos e de avaliação 

do concluintes. O referido programa está em fase de coleta dos dados e esta informação não 

foi contabilizada no atual estágio de avaliação. 

 

Indicador: Taxa de egressos que atuam em sua área de formação. 

Meta: Em 2012= criação dos mecanismos de acompanhamento discente, para 2013= 30%, em 

2014=50%. 

Meta Obtida: Em 2012 = Criação do programa de aproximação de ex-alunos e de avaliação 

do concluintes. Em 2014 = 37% 

Justificativa: Conforme obtido no questionário do programa de aproximação de Ex-alunos, 

contabilizamos que dentre 692 egressos que responderam ao questionário até o atual estágio 

do programa,43% não estão trabalhando e 57% disseram estão trabalhando, porém destes 

apenas 37%  que atuam sim na sua área de formação, sendo que a maioria nos setores público 

e privado (ver tabela abaixo), e cerca de 19% responderam que não atuam na área de 

formação, não havendo muita alteração desde os últimos dados levantados. Os dados 

continuarão sendo coletados ao longo do tempo, pois a meta para 2014 não foi atingida, 

conforme Tabela 29. As justificativas dadas pelos egressos para a não atuação na área de 

formação vemos na tabela 30. 

 

Tabela 29 – Pesquisa de egressos do Programa de Aproximação de Ex-alunos/IFRJ 
Resposta Contagem de 

indivíduos 
responderam 

Percentagem 

Sim, autônomo 21 3.07%   

Sim, setor privado 121 17.66%   
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Sim, setor público 112 16.35%   

Não 131 19.12%   

Sem resposta 5 0.73%   

 
Tabela 30 – Pesquisa de egressos do Programa de Aproximação de Ex-alunos/IFRJ 

Resposta Contagem de 
indivíduos 

responderam 

Percentagem 

Mercado saturado 8 1,16% 

Melhor oportunidade em outra área 50 7,23% 

Opção pessoal 44 6,36% 

Melhores rendimentos financeiros 18 2,6% 

Outro 37 5,35% 

Sem resposta 238 34,39%  

 
 
5.2 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

 

A Pró-Reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

(PROAD) suprimiu do presente relatório o Quadro A.5.2.2, referente ao Objetivo Fixado pelo 

PPA, por constar no Relatório de Gestão da Secretaria Executiva. 

 

5.2.1 Programa Temático 

 

Quadro 24 (A.5.2.1) – Programa Temático 
Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2031 

Título EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 
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Esfera 
a) Global 

PPA 
2012-2015 

b)Acumulado 
Dotações/Posições  

2012 e 2013 
c)Dotação/Posição 

- 2014 

d) 
Remanescente 

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social - OFSS   143.293.242,00  93.326.714,00  

-
236.619.956,00  

Orçamento de Investimentos - OI       0,00  

Outras Fontes       0,00  

Total 0,00  143.293.242,00  93.326.714,00  
-

236.619.956,00  

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

 Orçamento 
de 

Investimento  

e)Despesa 
Empenhada 

f)Despesa 
Liquidada 

g)Despesa 
Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2014) 
i)Despesa 
Realizada 

h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

51.839.515,51 35.284.972,13 30.600.887,81  4.684.084,32  16.554.543,38    

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2014 
k)Valor 

Liquidado l)Valor Pago 
m)Valor 

Cancelado 
n)Valor a 

Pagar 

Não processados 26.879.856,20  17.261.326,19  16.737.796,91  -556.788,31  9.585.270,98  

Processados 6.709.588,22    6.559.858,14  -68.577,01  81.153,07  

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento – DAPO 

 

5.2.3 Ações 

 

5.2.3.1 Ações – OFSS 

 

Quadro 25 (A.5.2.3.1) – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 
Identificação da Ação 

Código     20RG Tipo: Atividade 
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Título     
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica 

Iniciativa   

02A0 - Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e 
diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e 
permanência do estudante. 

Objetivo   

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta 
de cursos de educação profissional e tecnológica, 
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, 
locais e regionais, a necessidade de ampliação das 
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os 
interesses e necessidades das populações do campo, 
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres 
de baixa renda e das pessoas com deficiência. Código:  0582 

Programa   
Educação Profissional e Tecnológica Código: 

2031 
Tipo: Temático 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

26.941.500,00  28.805.865,00  2.899.956,91  341.189,65  179.894,63  161.295,02  
2.558.767

,26 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 
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Construção, modernização, ampliação e reforma 
de bens imóveis; aquisição e locação de imóveis, 
veículos, máquinas e equipamentos, mobiliários, 
laboratórios para as Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica; Modernização tecnológica de 
laboratórios por meio aquisição de máquinas, 
equipamentos e mobiliários visando à 
implementação da pesquisa aplicada, 
desenvolvimento tecnológico e inovação.  Unidade  3972 3972 1283 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

       
9.508.805,69  

4.147.257,02              
33.319,66  

    1 

                            

Identificação da Ação 

Código     20RL Tipo: Atividade 

Título     Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa   

02A0 - Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e 
diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e 
permanência do estudante. 

Objetivo   

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta 
de cursos de educação profissional e tecnológica, 
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, 
locais e regionais, a necessidade de ampliação das 
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os 
interesses e necessidades das populações do campo, 
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres 
de baixa renda e das pessoas com deficiência. Código:  0582 

Programa   
Educação Profissional e Tecnológica Código: 

2031 
Tipo: Temático 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 
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Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

46.052.742,00  57.035.717,00  
41.828.866,6

3  
28.604.622,6

3  
24.754.299,5

3  3.850.323,10  
13.224.24

4,00 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Gestão administrativa, financeira e técnica, e 
desenvolvimento de ações visando ao 
funcionamento dos cursos de Instituições 
Federais de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica e das escolas técnicas vinculadas às 
universidades federais; manutenção de serviços 
terceirizados; pagamento de serviços públicos; 
pagamento de contribuições e anuidades a 
organismos nacionais e internacionais; 
manutenção de infraestrutura física por meio de 
obras de pequeno vulto que envolvam 
ampliação, reforma ou adaptação e aquisição ou 
reposição de materiais, inclusive aquelas 
inerentes às pequenas obras, observados os 
limites da legislação vigente; aquisição e ou 
reposição de acervo bibliográfico e veículos; 
capacitação de recursos humanos; prestação de 
serviços à comunidade; promoção de subsídios 
para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e 
publicações científicas; bem como demais 
contratações necessárias ao desenvolvimento de 
suas atividades. Unidade 9062 9566 9.566 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

     
16.181.614,02  

12.252.372,08  -        
344.664,88  

    9.566 
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Identificação da Ação 

Código     2994 Tipo: Atividade 

Título     
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E 
TECNOLOGICA 

Iniciativa   

02A5 - Ampliação do acesso em cursos de educação profissional técnica de nível 
médio e cursos de formação inicial e continuada, em instituições públicas e 
privadas de educação profissional e tecnológica, prioritariamente para estudantes da 
rede pública, trabalhadores, beneficiários dos programas federais de transferência 
de renda, pessoas com deficiência, populações do campo, indígenas, quilombolas e 
afrodescendentes, e promoção de condições de permanência aos estudantes. 

Objetivo   

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta 
de cursos de educação profissional e tecnológica, 
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, 
locais e regionais, a necessidade de ampliação das 
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os 
interesses e necessidades das populações do campo, 
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres 
de baixa renda e das pessoas com deficiência. Código:  0582 

Programa   
Educação Profissional e Tecnológica Código: 

2031 
Tipo: Temático 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

6.935.255,00  6.935.255,00  6.854.137,19  6.154.908,11  5.490.241,91  664.666,20  
699.229,0

8  

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 
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Fornecimento de alimentação, atendimento 
médico-odontológico, alojamento e transporte, 
dentre outras iniciativas típicas de assistência 
estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o 
aspecto legal e contribua para o acesso, 
permanência e bom desempenho do estudante. Unidade 4000 4000 3850 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

          
805.469,60  

677.464,28              
82.038,52  

    230 

                            

Identificação da Ação 

Código     6380 Tipo: Atividade 

Título     
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E 
TECNOLOGICA 

Iniciativa   

02A2 - Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação 
profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias educacionais, à 
modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de 
material didático, incluindo capacitação de docentes e técnicos administrativos, 
concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio a pesquisa, inovação 
e extensão 

Objetivo   

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta 
de cursos de educação profissional e tecnológica, 
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, 
locais e regionais, a necessidade de ampliação das 
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os 
interesses e necessidades das populações do campo, 
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres 
de baixa renda e das pessoas com deficiência. Código:  0582 

Programa   
Educação Profissional e Tecnológica Código: 

2031 
Tipo: Temático 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 
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Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

549.877,00 549.877,00 256.554,78 184.251,74 176.451,74 7.800,00 72.303,04 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Suporte para implementação da 
expansão/reestruturação por meio da 
modernização tecnológica de laboratórios, 
modernização do processo didático pedagógico, 
aquisição de material permanente, bem como 
suporte à manutenção das unidades da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 
visando a manutenção/melhoria da qualidade da 
oferta de educação profissional, científica e 
tecnológica; Apoio a programas e projetos da 
Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica nas áreas de educação 
profissional e tecnológica, extensão tecnológica, 
pesquisa aplicada e inovação, inclusive de 
educação do campo e de elevação de 
escolaridade de Jovens e adultos, por meio de 
oferta de bolsas de trabalho para monitores, 
melhoria de infraestrutura, aquisição de 
equipamentos e outros; Capacitação de docentes 
e técnicos-administrativos da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica;  Unidade 100 8 96 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

383.966,89 184.232,81  -96.765,25       

                            

Identificação da Ação 

Código     4572 Tipo: Atividade 

Título     CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO 
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DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 

Programa   

PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Código: 
2109 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

1.000.000,00 1.000.000,00 765.485,00 587.805,91 566.337,41 21.468,50 
177.679,0

9 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Realização de ações diversas voltadas ao 
treinamento de servidores, tais como custeio dos 
eventos, pagamento de passagens e diárias aos 
servidores, quando em viagem para capacitação, 
taxa de inscrição em cursos, seminários, 
congressos e outras despesas relacionadas à 
capacitação de pessoal. Promover a qualificação 
e a requalificação de pessoal com vistas à 
melhoria continuada dos processos de trabalho, 
dos índices de satisfação pelos serviços 
prestados à sociedade e do crescimento 
profissional. Unidade 500 500 523 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
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 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

152.938,34 83.621,89  -1.287,30 - - 135 

                            

Identificação da Ação 

Código     00M1 Tipo: Atividade 

Título     
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E 
NATALIDADE 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 

Programa   

PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Código: 
2109 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

53.750,00 83.750,00 73.144,31 73.144,31 73.144,31 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Não foram encontrados Registros. - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em Valor Valor 
Descrição da Meta 

Unidade de 
Realizada 
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1/1/2014  Liquidado Cancelado medida 

- - -   - - - 

                            

Identificação da Ação 

Código     2004 Tipo: Atividade 

Título     
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, 
EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 

Programa   

PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Código: 
2109 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

2.326.068,00 2.020.500,00 1.960.145,50 1.795.732,81 1.769.380,72 26.352,09 
164.412,6

9 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 
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Concessão, em caráter suplementar, do benefício 
de assistência médico-hospitalar e odontológica 
aos servidores, militares e empregados, ativos e 
inativos, dependentes e pensionistas, exclusive 
pessoal contratado por tempo determinado (Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A 
concessão do benefício é exclusiva para a 
contratação de serviços médicos-hospitalares e 
odontológicos sob a forma de contrato ou 
convênio, serviço prestado diretamente pelo 
órgão ou entidade ou auxílio de caráter 
indenizatório, por meio de ressarcimento. - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

71.619,19 49.641,58  -21.977,61 
Não foram encontrados 
Registros. 

- - 

                            

Identificação da Ação 

Código     2010 Tipo: Atividade 

Título     
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS 
SERVIDORESCIVIS, EMPREGADOS E MILITARES 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 

Programa   

PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Código: 
2109 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não 
Processad
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os 

216.000,00 250.000,00 238.722,41 238.722,41 238.722,41 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Concessão do benefício de assistência pré-
escolar pago diretamente no contra-cheque, a 
partir de requerimento, aos servidores e 
empregados públicos federais, inclusive pessoal 
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos 
em idade pré-escolar. - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

- - - - - - 

.                           

Identificação da Ação 

Código     2011 Tipo: Atividade 

Título     
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E 
MILITARES 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 

Programa   

PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Código: 
2109 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 
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Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

2.463.744,00 2.463.744,00 2.417.214,76 2.417.214,76 2.417.214,76 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Pagamento pela União de auxilio-transporte em 
pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, 
destinado ao custeio parcial das despesas 
realizadas com transporte coletivo municipal, 
intermunicipal ou interestadual pelos servidores, 
militares e empregados públicos federais, 
inclusive pessoal contratado por tempo 
determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993), nos deslocamentos de suas residências 
para os locais de trabalho e vice-versa. A 
concessão do benefício por intermédio desta 
ação não é extensiva a estagiários, cuja despesa 
deverá correr à conta das dotações pelas quais 
correm o custeio das respectivas bolsas de 
estágio. - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

- - - - - - 

                            

Identificação da Ação 

Código     2012 Tipo: Atividade 

Título     
AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E 
MILITARES 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 
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Programa   

PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Código: 
2109 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

6.240.000,00 6.620.000,00 6.559.122,45 6.559.122,45 6.559.122,45 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Concessão em caráter indenizatório e sob forma 
de pecúnia do auxílio-alimentação aos 
servidores, militares e empregados públicos 
federais, ativos,  inclusive pessoal contratado por 
tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993) ou por meio de manutenção 
de refeitório, benefício que será pago na 
proporção dos dias trabalhados e custeado com 
recursos do órgão ou entidade de lotação ou 
exercício do servidor ou empregado ou por meio 
de manutenção de refeitório. - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

3.177,30 - - 
Não foram encontrados 
Registros. 

- - 
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Identificação da Ação 

Código     
0181 Tipo: Operação 

Especial 

Título     PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 

Programa   

PREVIDENCIA DE INATIVOS E 
PENSIONISTAS DA UNIAO 

Código: 
0089 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

26.728.496,00 29.468.902,00 
28.942.976,0

6 
28.942.976,0

6 
28.942.976,0

6 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Não foram encontrados Registros. - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

2.701,12 - 2.701,12 
Não foram encontrados 
Registros. 

- - 
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Identificação da Ação 

Código     
09HB Tipo: Operação 

Especial 

Título     

CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES 
PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS FEDERAIS 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 

Programa   

PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Código: 
2109 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

21.940.825,00 24.831.796,00 
24.581.545,5

3 
24.581.545,5

3 
22.536.825,7

8 2.044.719,75 - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Não foram encontrados Registros. - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

116.050,86 - - 
Não foram encontrados 
Registros. 

- - 
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Identificação da Ação 

Código     20TP Tipo: Atividade  

Título     PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código:  - 

Programa   

PROGRAMA DE GESTAO E 
MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Código: 
2109 

Tipo: Gestão e 
Manutenç
ão 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria (    
) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 
Processad

os 

109.121.312,00 
130.570.959,0

0 
130.168.353,

49 
129.919.329,

30 
129.883.059,

18 36.270,12 
249.024,1

9 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto 
Reprograma

do Realizado 

Não foram encontrados Registros. - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida Realizada 

119.540,17 212,02  199.328,15 
Não foram encontrados 
Registros. 

- - 

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento - DAPO 
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5.2.3.3 Ações não previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados - OFSS  
 

 
Quadro 26 (A.5.2.3.3) – Ações não Previstas LOA 2014 - Restos a Pagar – OFSS 
 

Identificação da Ação 
Código     1H10 Tipo: Projeto 

Título     
EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
E TECNOLÓGICA 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código   

Programa   

Desenvolvimento da 
Educação Profissional e 
Tecnológica Código 1062 Tipo: 

Finalíst
ico 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem 
Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta Unidade de medida 

Realiza
da 

1.959,27 - -       

                            

Identificação da Ação 

Código     
2992 Tipo: Ativida

de 

Título     FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código   

Programa   
Desenvolvimento da 
Educação Profissional e Código 1062 Tipo: 

Finalist
ico 
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Tecnológica 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem 
Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta Unidade de medida 

Realiza
da 

           69.372,37  - -          
41.487,16  

Não foram 
encontrados 
Registros. 

- - 

                            

Identificação da Ação 

Código     
4006 Tipo: Ativida

de 

Título     FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código   

Programa   

 Desenvolvimento do Ensino 
da Pós-Graduação e da 
Pesquisa Científica Código 1375 Tipo: 

Finalist
ico 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem 
Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta Unidade de medida 

Realiza
da 

6322,21 - -               
322,21  

Não foram 
encontrados 

- - 
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Registros. 

                            

Identificação da Ação 

Código     
4009 Tipo: Ativida

de 

Título     FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código   

Programa   
Brasil Universitário Código 

1073 
Tipo: Finalist

ico 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem 
Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta Unidade de medida 

Realiza
da 

           16.683,94   -             
16.683,94  

- - - 

                            

Identificação da Ação 

Código     
6301 Tipo: Ativida

de 

Título     
ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA AS INSTITUIÇÕES DA REDE 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código   

Programa   

Desenvolvimento da 
Educação Profissional e 
Tecnológica Código 1062 Tipo: 

Finalist
ico 
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Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem 
Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta Unidade de medida 

Realiza
da 

           23.866,86   -  -          
23.866,86  

- - - 

                            

Identificação da Ação 

Código     
8650 Tipo: Ativida

de 

Título     
REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Iniciativa   Não foram encontrados Registros. 

Objetivo   Não foram encontrados Registros. Código   

Programa   

Desenvolvimento da 
Educação Profissional e 
Tecnológica Código 1062 Tipo: 

Finalist
ico 

Unidade 
Orçamentária 

26433 - Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      (     )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem 
Miséria (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2014  

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da 
Meta Unidade de medida 

Realiza
da 

         153.319,61   -  -            
5.129,17  

- - - 

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento – DAPO 
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5.2.3.5 Análise situacional  

 

Considerando que o período de 2014 foi o início de uma nova gestão, não foi 

realizado uma análise situacional em virtude das dificuldades apontadas na introdução. 

Todavia, a PROAD realizará esforços para o atendimento deste item no próximo Relatório de 

Gestão. 

 

5.3 INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO 

 

Considerando que o período de 2014 foi o início de uma nova gestão, não foi realizado 

um planejamento estratégico em virtude das dificuldades apontadas na introdução. Todavia, a 

PROAD almeja a criação de um Planejamento Estratégico em consonância com o novo Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) que será elaborado no ano de 2015. 

 
5.4 INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

 
Considerando que o período de 2014 foi o início de uma nova gestão, não foi 

elaborado um conjunto de indicadores que possibilitassem uma análise do desempenho 

operacional, em virtude das dificuldades apontadas na introdução. Todavia, a PROAD 

realizará esforços para o atendimento deste item no próximo Relatório de Gestão. 



Anexo 

 

GESTÃO DE FUNDOS DO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA UNIDADE 

 

Este item não se aplica a UJ. 
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6 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 
6.1 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
 
6.1.1Programação 

Quadro 27 (A.6.1.1) – Programação de Despesas 
Unidade Orçamentária: Código UO: 26433 UGO: 158157 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos 
Sociais 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 

3- Outras Despesas 
Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  
                     

157.790.633,00  
                                           

-   
                       

56.637.543,00  

CR
ÉD

IT
O

S 

Suplementares 
                       

27.081.024,00  
                                           

-   
                         

8.257.215,00  

Especiais 
Abertos 

                                           
-   

                                   
-   

                                           
-   

Reabertos 
                                           

-   
                                           

-   
                                           

-   

Extraordinários 
Abertos 

            
-   

                                           
-   

                                           
-   

Reabertos 
                                           

-   
                                           

-   
               

-   

Créditos Cancelados 
                                           

-   
                                           

-   
-                        

2.071.098,00  

Outras Operações 
                                           

-   
                                           

-   
                                           

-   

Dotação final 2014 (A) 
                     

184.871.657,00  
                                           

-   
                       

62.823.660,00  

Dotação final 2013(B) 
                     
155.579.021,00  

                                           
-   

                       
61.944.958,00  

Variação (A/B-1)*100 
                                     

18,83   -  
                                       

1,42  

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 
Contingência 4 – 

Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização 
da Dívida 
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DOTAÇÃO NICIAL 
           

36.141.393,00  
                               

-   
                         

-   
                               

-   

CR
ÉD

IT
O

S 

Suplementares 
             

6.799.655,00  
                               

-   
                               

-   
                               

-   

Especiais 
Abertos 

                              
-   

                               
-   

                               
-   

                               
-   

Reabertos 
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                     

-   

Extraordinários 
Abertos 

                               
-   

                               
-   

                               
-   

                               
-   

Reabertos 
                               

-   
                      

-   
                               

-   
                               

-   

Créditos Cancelados 
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   

Outras Operações 
                               

-   
                               

-   
                               

-   
                               

-   

Dotação final 2014 (A) 
           

42.941.048,00  
                               

-   
            

-   
                               

-   

Dotação final 2013(B) 
           
31.841.441,00  

                               
-   

                               
-   

                               
-   

Variação (A/B-1)*100 
                 

34,86   -   -   -  

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento - DAPO 

 

6.1.2- Movimentação de créditos interna e externa 

Quadro 28 (A.6.1.2.1) – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 
Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos     não houve ocorrência       
Recebidos             

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – 
Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 
Concedidos     não houve ocorrência       
Recebidos             
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Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 

158157 158482 2643312128210945720033                        -                       -             
41.461,65  

158157 158483 2643312128210945720033                        -                       -           
143.406,67  

158157 158484 2643312128210945720033                        -                       -             
95.295,31  

158157 158485 2643312128210945720033                        -                       -             
15.071,96  

158157 158486 2643312128210945720033                        -                       -             
25.000,00  

158157 158487 2643312128210945720033                        -                       -             
37.906,73  

158157 158488 2643312128210945720033                        -                       -             
46.529,29  

158157 158502 2643312128210945720033                        -                       -           
163.703,95  

158157 158482 2643312363203120RL0033                        -                       -        
2.451.436,01  

158157 158483 2643312363203120RL0033                        -                       -        
3.340.551,90  

158157 158484 2643312363203120RL0033                        -                       -        
3.377.254,78  

158157 158485 2643312363203120RL0033                        -                       -        
4.882.231,14  

158157 158486 2643312363203120RL0033                        -                       -        
2.469.118,41  

158157 158487 2643312363203120RL0033                        -                       -        
2.227.561,16  

158157 158488 2643312363203120RL0033                        -                       -        
1.799.674,40  

158157 158502 2643312363203120RL0033                        -                       -       
3.478.174,19  

158157 158482 2643312363203129940033                        -                       -           
893.848,00  

158157 158483 2643312363203129940033                        -                       -        
1.915.424,74  

158157 158484 2643312363203129940033                        -                       -           
581.874,00  

158157 158485 2643312363203129940033                        -                       -           
613.900,50  

158157 158486 2643312363203129940033                        -                       -           
412.560,50  

158157 158487 2643312363203129940033                        -                       -           
298.686,00  

158157 158488 2643312363203129940033                        -                       -           
451.475,00  

158157 158502 2643312363203129940033                        -                       -        
1.204.801,29  

158157 158483 2643312363203163800033                        -                       -             
72.480,00  

158157 158486 2643312363203163800033                        -                       -           
129.336,90  

158157 158502 2643312363203163800033                        -                       -             
35.373,94  

Recebidos     não houve ocorrência       
Origem da UG  Classificação da ação Despesas de Capital 
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Movimentação 

Concedente Recebedora 4 – 
Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Concedidos 

158157 158482 2643312363203120RG0033       
1.133.282,00                      -                         -   

158157 158487 2643312363203120RG0034       
1.399.609,40                      -                         -   

158157 158482 2643312363203120RL0033          
580.139,66                      -                         -   

158157 158483 2643312363203120RL0034       
2.383.161,43                      -                         -   

158157 158484 2643312363203120RL0035       
2.784.599,43                      -                         -   

158157 158485 2643312363203120RL0036          
996.750,80                      -                         -   

158157 158486 2643312363203120RL0037          
444.173,62                      -                         -   

158157 158487 2643312363203120RL0038          
168.790,00                      -                         -   

158157 158488 2643312363203120RL0039          
775.709,43                      -                         -   

158157 158502 2643312363203120RL0040       
3.609.972,36                      -                         -   

158157 158486 2643312363203163800033            
20.327,14                      -                         -   

158157 158502 2643312363203163800033              
4.287,29                      -                         -   

Recebidos     não houve ocorrência       
 Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento - DAPO 

 

Quadro 29 (A.6.1.2.2) – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 
Movimentaçã

o 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedent
e 

Recebedor
a 

1 – Pessoal e 
Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 158157 158151 2643312363203120RL003
3 

                       
-    

                    
-    

           
41.660,00  

Recebidos 153115 158482 
2624512364203220RK003

3 
                       
-    

                    
-    

             
4.578,75  

  153115 158483 
2624512364203220RK003

3 
                       
-    

                    
-    

             
5.860,80  

  153115 158486 
2624512364203220RK003

3 
                       
-    

                    
-    

           
17.433,15  

  153115 158502 
2624512364203220RK003

3 
                       
-    

                    
-    

           
18.065,70  

  153173 158157 2629812306203087440001 
                       
-    

                    
-    

         
356.162,88  
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  153173 158157 2629812363203120RW000
1 

                       
-    

                    
-    

      
2.083.038,85  

  153173 158157 2629812363203182520001 
                       
-    

                    
-    

         
301.709,55  

Origem da 
Movimentaçã

o 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedent
e 

Recebedor
a 

4 – 
Investimento

s 

5 – 
Inversões 

Financeira
s 

6 – 
Amortizaçã
o da Dívida 

Concedidos 
                    
-    

                    
-    

                                                 
-    

                       
-    

                    
-    

                       
-    

Recebidos 153173 158157 2629812363203182520001 73.144,95                      
-    

                       
-    

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento – DAPO 

 

6.1.3 Realização da Despesa 

6.1.3.1 – Despesas Totais por modalidade de Contratação – Créditos Originários - 
Total 

Quadro 30 (A.6.1.3.1) – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total 
Unidade Orçamentária: INST.FED.DE 
EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE 
JANEIRO  Código UO: 26433 UGO: 158157 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 20.639.711,73  22.957.095,34  16.893.295,30  19.491.654,82  

a)    Convite   
              

45.865,95    
              
45.865,95  

b)    Tomada de Preços 62.659,50  
                           

-     
                           
-    

c)     Concorrência 278.530,15  
                         

-   179.894,63  
                           
-    

d)    Pregão  20.298.522,08  
       

22.911.229,39  16.713.400,67  
       
19.445.788,87  

e)     Concurso   
                           

-     
                           
-    
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f)     Consulta   
            

-     
                           
-    

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas   

                           
-     

                           
-    

2.     Contratações Diretas (h+i) 4.085.108,19  4.425.273,90  3.898.918,68  3.570.097,21  

h)     Dispensa 2.336.171,58  
         

2.677.670,13  2.195.622,41  
         
2.500.506,08  

i)    Inexigibilidade 1.748.936,61  
         

1.747.603,77  1.703.296,27  
         

1.069.591,13  

3.     Regime de Execução Especial 19.082,97  25.437,17  19.082,97  25.437,17  

j)      Suprimento de Fundos 
              

19.082,97  
              

25.437,17  
              

19.082,97  
              

25.437,17  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 196.063.375,15  160.996.467,10  193.946.812,61  157.196.407,57  

k)      Pagamento em Folha 195.332.370,39  
     
160.260.776,60  193.225.028,43  

     
156.465.543,09  

l)    Diárias 
            

731.004,76  
            
735.690,50  

            
721.784,18  

            
730.864,48  

5.     Outros 9.593.287,63  
    

14.388.697,17  8.829.561,33  
    

13.825.017,55  

6.     Total (1+2+3+4+5) 230.400.565,67  202.792.970,68  223.587.670,89  194.108.614,32  

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento – DAPO 

 

 

6.1.3.2 – Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – 
Executados Diretamente pela UJ 

 

Quadro 31 (A.6.1.3.2) – Despesas executadas diretamente pela UJ, por modalidade de contratação – 
Créditos Originários 
Unidade Orçamentária: INST.FED.DE 
EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO  Código UO: 26433 UGO: 158157 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 20.639.711,73  22.957.095,34  16.893.295,30  19.491.654,82  
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a)    Convite 
                           
-    

              
45.865,95  

                           
-    

              
45.865,95  

b)    Tomada de Preços 
              

62.659,50  
                           

-   
                           
-    

                           
-    

c)     Concorrência 
            

278.530,15  
   

-   
            

179.894,63  
                           
-    

d)    Pregão  
       

20.298.522,08  
       

22.911.229,39  
       

16.713.400,67  
       
19.445.788,87  

e)     Concurso 
                           
-    

                   
-   

                           
-    

                           
-    

f)     Consulta 
                           
-    

                           
-   

                           
-    

                           
-    

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas 

                           
-    

                           
-   

                           
-    

                           
-    

2.     Contratações Diretas (h+i) 
      

4.043.448,19  
      

4.425.273,90  
      

3.857.258,68  
      

3.570.097,21  

h)     Dispensa 
         

2.336.171,58  
         

2.677.670,13  
         

2.195.622,41  
         
2.500.506,08  

i)    Inexigibilidade 
         

1.707.276,61  
         

1.747.603,77  
         

1.661.636,27  
         

1.069.591,13  

3.     Regime de Execução Especial 
            

19.082,97  
            

25.437,17  
            

19.082,97  
            

25.437,17  

j)      Suprimento de Fundos 
              

19.082,97  
              

25.437,17  
              

19.082,97  
              

25.437,17  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 
  

196.063.375,15  
  

160.996.467,10  
  

193.946.812,61  
  

157.196.407,57  

k)      Pagamento em Folha 
     

195.332.370,39  
     
160.260.776,60  

     
193.225.028,43  

     
156.465.543,09  

l)    Diárias 
            

731.004,76  
            
735.690,50  

            
721.784,18  

            
730.864,48  

5.     Outros 
      

9.593.287,63  
    

14.388.697,17  
      

8.829.561,33  
    

13.825.017,55  

6.     Total (1+2+3+4+5) 
  

230.358.905,67  
  

202.792.970,68  
  

223.546.010,89  
  

194.108.614,32  

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento - DAPO 
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6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários Total  

 

 

Quadro 32 (A.6.1.3.3) – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 
Unidade Orçamentária: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE 
JANEIRO  Código UO: 26433 UGO: 158157 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

11 - 
VENCIMEN
TOS E 
VANTAGEN
S FIXAS - 
PESSOAL 
CIVIL 

      
126.437.9

79,64  

       
104.164.481,
45  

      
126.437.97

9,64  

       
103.964.941,
28  

                      
-   

         
199.540,1
7  

      
126.437.95
0,23  

     
103.807.6

59,39  

13 - 
OBRIGACO
ES 
PATRONAI
S 

        
25.331.54

5,53  

         
21.826.019,2
2  

        
25.082.521

,34  

         
21.823.318,1
0  

        
249.024,

19  
             
2.701,12  

        
23.001.560
,88  

       
20.297.78

8,76  

01 - 
APOSENT. 
RPPS, 
RESER. 
REMUNER. 
E REFOR. 
MILITAR 

        
22.996.02

7,10  

         
21.454.185,3
3  

        
22.996.027

,10  

         
21.338.134,4
7  

                      
-   

         
116.050,8
6  

        
22.996.027
,10  

       
19.636.06

0,63  

Demais 
elementos 
do grupo 

          
8.927.322

,81  
           
8.090.096,19  

          
8.927.322,

81  
           
8.090.096,19  

     
-   

                        
-    

          
8.927.322,
81  

         
7.679.747,

75  

2. Juros e 
Encargos 
da Dívida                 

1º 
elemento 
de despesa  

                           
-   

                             
-   

                    
-   

                             
-   

                      
-   

                        
-   

                           
-   

                           
-   

2º                                                                                                                                                                                                                     
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elemento 
de despesa  

-   -   -   -   -   -   -   -   

3º 
elemento 
de despesa  

                           
-   

            
-   

                           
-   

                             
-   

                      
-   

                        
-   

                           
-   

                           
-   

Demais 
elementos 
do grupo 

                     
-   

                             
-   

                           
-   

                             
-   

                      
-   

                        
-   

                           
-   

                           
-   

3. Outras 
Despesas 
Correntes                 

39 - 
OUTROS 
SERVICOS 
DE 
TERCEIROS 
- PJ 

        
12.859.20

4,70  

     
13.378.655,1
9  

        
10.237.858

,60  

     
10.984.702,0
5  

     
2.621.34

6,10  

  
2.393.953,
14  

          
8.843.905,
15  

       
10.184.18

7,32  

37 - 
LOCACAO 
DE MAO-
DE-OBRA 

        
11.228.93

6,76  

     
11.724.173,4
7  

        
10.192.971

,07  

     
10.573.926,9
5  

     
1.035.96

5,69  

  
1.150.246,
52  

          
7.931.242,
34  

         
8.974.210,

18  

18 - 
AUXILIO 
FINANCEIR
O A 
ESTUDANT
ES 

        
10.193.55

2,95  
       
9.965.874,93  

     
8.310.328,

23  
       
6.727.216,80  

     
1.883.22

4,72  

  
3.238.658,
13  

          
7.564.162,
03  

         
6.184.790,

59  

Demais 
elementos 
do grupo 

        
18.375.65

7,93  

     
18.297.395,2
6  

        
16.514.050

,08  

     
16.310.337,6
4  

     
1.861.60

7,85  

  
1.987.057,
62  

        
16.364.233
,57  

       
15.922.86

3,66  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investim
entos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

52 - 
EQUIPAME
NTOS E 
MATERIAL 
PERMANE

     
6.261.813

,80  

     
10.345.482,5
3  

      
1.083.740,
59  

       
2.720.707,86  

     
5.178.07

3,21  

  
7.624.774,
67  

      
1.064.795,
59  

         
1.161.716,

70  
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NTE 

51 - OBRAS 
E 
INSTALACO
ES 

          
3.409.968

,58  
           
904.970,00  

         
341.189,65  

             
40.592,35  

     
3.068.77

8,93  

      
864.377,6
5  

         
179.894,63  

              
40.592,35  

39 - 
OUTROS 
SERVICOS 
DE 
TERCEIROS 
- PJ 

          
1.516.183

,00  
       
3.975.842,40  

         
274.919,16  

           
191.911,86  

     
1.241.26

3,84  

  
3.783.930,
54  

         
274.919,16  

            
191.911,8

6  

Demais 
elementos 
do grupo 

                 
8.032,22  

             
27.085,13  

              
1.657,40  

             
27.085,13  

            
6.374,82  

                       
-    

              
1.657,40  

              
27.085,13  

5. Inversõe
s 
Financeiras   

    

    

    

  

1º 
elemento 
de despesa 

                           
-   

                             
-   

                           
-   

                             
-   

                      
-   

      
-   

                           
-   

                           
-   

2º 
elemento 
de despesa 

                           
-   

                             
-   

                           
-   

                             
-   

             
-   

                        
-   

                           
-   

                           
-   

3º 
elemento 
de despesa 

                           
-   

                             
-   

                           
-   

                           
-   

                      
-   

                        
-   

                           
-   

                           
-   

Demais 
elementos 
do grupo 

                           
-   

                             
-   

                           
-   

    
-   

                      
-   

                        
-   

                           
-   

                           
-   

6. Amortiz
ação da 
Dívida   

    

    

    

  

1º 
elemento 
de despesa 

                           
-   

        
-   

                           
-   

                             
-   

                      
-   

                        
-   

                           
-   

                           
-   

2º 
elemento 
de despesa 

                    
-   

                             
-   

                           
-   

                             
-   

                      
-   

                        
-   

                           
-   

                           
-   

3º                                                                                                                                                                                                                     
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elemento 
de despesa 

-   -   -   -   -   -   -   -   

Demais 
elementos 
do grupo 

                           
-   

                             
-   

                           
-   

                             
-   

                      
-   

                        
-   

                           
-   

             
-   

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento - DAPO 

 

6.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – 
Valores Executados Diretamente pela UJ 

Quadro 33 (A.6.1.3.4) – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos Originários 
Unidade Orçamentária: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO 
R.DE JANEIRO  Código UO: 26433 UGO: 158157 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

11 - 
VENCIMEN
TOS E 
VANTAGEN
S FIXAS - 
PESSOAL 
CIVIL 

      
126.437.9

79,64  

      
104.164.481

,45  

      
126.437.9

79,64  

      
103.964.941
,28  

                           
-   

             
199.540,17  

      
126.437.9
50,23  

      
103.807.6

59,39  

13 - 
OBRIGACO
ES 
PATRONAIS 

        
25.331.54

5,53  

        
21.826.019,

22  

        
25.082.52

1,34  

        
21.823.318,
10  

             
249.024,

19  
                 

2.701,12  

        
23.001.56
0,88  

        
20.297.78

8,76  

01 - 
APOSENT. 
RPPS, 
RESER. 
REMUNER. 
E REFOR. 
MILITAR 

        
22.996.02

7,10  

        
21.454.185,

33  

        
22.996.02

7,10  

        
21.338.134,
47  

                           
-   

             
116.050,86  

        
22.996.02
7,10  

        
19.636.06

0,63  

Demais 
elementos 
do grupo 

          
8.927.322,

81  

          
8.090.096,1

9  

          
8.927.322,

81  

          
8.090.096,1
9  

                           
-   

                           
-   

          
8.927.322,
81  

          
7.679.747,

75  

2. Juros e 
Encargos 
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da Dívida 

1º 
elemento 
de despesa  

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

2º 
elemento 
de despesa  

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

   
-   

3º 
elemento 
de despesa  

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

          
-   

                           
-   

Demais 
elementos 
do grupo 

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-   

               
-   

                           
-   

                           
-   

3. Outras 
Despesas 
Correntes                 

39 - 
OUTROS 
SERVICOS 
DE 
TERCEIROS 
- PJ 

12.817.54
4,70 

        
13.378.655,
19  

10.196.19
8,60 

        
10.984.702,
05  

          
2.621.34

6,10  

          
2.393.953,1
4  

8.802.245,
15 

        
10.184.18

7,32  

37 - 
LOCACAO 
DE MAO-
DE-OBRA 

        
11.228.93

6,76  

   
11.724.173,
47  

        
10.192.97

1,07  

   
10.573.926,
95  

          
1.035.96

5,69  

      
1.150.246,5
2  

          
7.931.242,
34  

        
8.974.210,

18  

18 - 
AUXILIO 
FINANCEIR
O A 
ESTUDANT
ES 

        
10.193.55

2,95  

      
9.965.874,9
3  

          
8.310.328,

23  

      
6.727.216,8
0  

          
1.883.22

4,72  

      
3.238.658,1
3  

          
7.564.162,
03  

          
6.184.790,

59  

Demais 
elementos 
do grupo 

        
18.375.65

7,93  

   
18.297.395,
26  

        
16.514.05

0,08  

   
16.310.337,
64  

          
1.861.60

7,85  

      
1.987.057,6
2  

        
16.364.23
3,57  

        
15.922.86

3,66  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investim
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 



231 
 
entos 

52 - 
EQUIPAME
NTOS E 
MATERIAL 
PERMANE
NTE 

          
6.261.813,

80  

        
10.345.482,

53  

          
1.083.740,

59  

          
2.720.707,8
6  

          
5.178.07

3,21  

          
7.624.774,6

7  

          
1.064.795,
59  

          
1.161.716,

70  

51 - OBRAS 
E 
INSTALACO
ES 

          
3.409.968,

58  
             

904.970,00  

             
341.189,6

5  
               
40.592,35  

          
3.068.77

8,93  
             

864.377,65  

             
179.894,6
3  

         
40.592,35  

39 - 
OUTROS 
SERVICOS 
DE 
TERCEIROS 
- PJ 

          
1.516.183,

00  

          
3.975.842,4

0  

             
274.919,1

6  
             
191.911,86  

          
1.241.26

3,84  

          
3.783.930,5

4  

             
274.919,1
6  

             
191.911,8

6  

Demais 
elementos 
do grupo 

                 
8.032,22  

               
27.085,13  

                 
1.657,40  

               
27.085,13  

                 
6.374,82  

                           
-   

                 
1.657,40  

               
27.085,13  

5. Inversõe
s 
Financeiras                 

1º 
elemento 
de despesa 

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

2º 
elemento 
de despesa 

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

                    
-   

                           
-    

                           
-   

3º 
elemento 
de despesa 

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

Demais 
elementos 
do grupo 

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

6. Amortiz
ação da 
Dívida                 

1º 
elemento 

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   
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de despesa 

2º 
elemento 
de despesa 

                           
-   

       
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

3º 
elemento 
de despesa 

               
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

Demais 
elementos 
do grupo 

                           
-   

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                           
-   

                           
-   

                           
-    

                    
-   

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento - DAPO 

 

6.1.3.5 – Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de 
Movimentação 

Quadro 34 (A.6.1.3.5) – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de 
Movimentação 

Valores em R$ 
1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 
      

18.932,38          15.450,35  
                     

-          20.283,70  

a)    Convite 
                     

-                         -            18.328,88  

b)    Tomada de Preços 
                     

-                          -     
                      -    

c)     Concorrência 
                     

-                          -     
                      -    

d)    Pregão  
        

18.932,38             15.450,35    
                      -    

e)     Concurso 
                     

-                          -                 1.954,82  

f)     Consulta 
                     

-                          -     
                      -    

g)    Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas 

                     
-                          -     

                      -    

2.     Contratações Diretas (h+i) 
           

        18.666,63  
                   

       16.374,06  
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792,00  -   

h)     Dispensa 
             

792,00             18.666,63              8.187,03  

i)    Inexigibilidade 
                     

-                          -                 8.187,03  

3.     Regime de Execução Especial 
            

-                          -   
                     

-   
                      -   

j)      Suprimento de Fundos 
                     

-                          -                           -   

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 
      

28.885,99                         -   
      

28.885,99                        -   

k)      Pagamento em Folha 
                     

-                          -    
                     

-                         -   

l)    Diárias 
        

28.885,99                         -    
        

28.885,99  
                      -    

5.     Outros 
   

450.371,80     1.806.851,70  
   

260.111,90  
                      -    

6.     Total (1+2+3+4+5) 
   

498.982,17     1.840.968,68  
   

288.997,89  
  1.445.899,22  

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento – DAPO 

 

6.1.3.6 – Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de 
Movimentação 

 

Quadro 35 (A.6.1.3.6 )– Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Nome 1º 
elemento de 
despesa  

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

        
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

2º elemento 
de despesa  

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

     
-   

                   
-   

                   
-   
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3º elemento 
de despesa  

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

  
-   

                   
-   

Demais 
elementos do 
grupo 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

2. Juros e 
Encargos da 
Dívida   

    

    

    

  

1º elemento 
de despesa  

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

2º elemento 
de despesa  

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

3º elemento 
de despesa  

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

Demais 
elementos do 
grupo 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

3. Outras 
Despesas 
Correntes   

    

    

    

  

18 - AUXILIO 
FINANCEIRO A 
ESTUDANTES 

     
1.103.231,

61  

     
1.691.944,

00  

      
76.560,0

0  
        
586.839,00  

     
1.026.671,

61  

     
1.105.105,

00  

      
65.385,0
0  

    
488.802,

00  

48 - OUTROS 
AUXILIOS 
FINANCEIROS 
A PESSOAS 
FISICAS 

        
713.109,42  

     
1.685.000,

00  

    
297.176,

90  

     
1.027.591,
04  

        
415.932,52  

        
657.408,96  

    
142.392,
00  

    
792.777,

50  

32 - 
MATERIAL, 
BEM OU 
SERVICO PARA 
DIST 
GRATUITA 

        
356.162,88  

        
325.726,51  

        
9.518,02  

            
5.528,20  

        
346.644,86  

        
320.198,31  

                   
-    

        
1.954,82  

Demais 
elementos do 
grupo 

        
614.345,77  

     
1.409.002,

09  

    
115.727,

25  
        
221.010,44  

     
2.287.867,

51  

     
1.187.991,

65  

      
81.220,8
9  

    
172.506,

75  

DESPESAS DE CAPITAL 
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Grupos de 
Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investiment
os 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

52 - 
EQUIPAMENT
O E MATERIAL 
PERMANENTE 

          
73.144,95  

        
119.110,05  

  
-   

                      
-    

          
73.144,95  

        
119.110,05  

                   
-    

                   
-   

2º elemento 
de despesa 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

3º elemento 
de despesa 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

              
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

Demais 
elementos do 
grupo 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

         
-   

                   
-   

                   
-   

5. Inversões 
Financeiras   

    
    

    
  

1º elemento 
de despesa 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

2º elemento 
de despesa 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                 
-   

                   
-   

                   
-   

3º elemento 
de despesa 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

               
-   

                   
-   

Demais 
elementos do 
grupo 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

             
-   

6. Amortizaçã
o da Dívida   

    
    

    
  

1º elemento 
de despesa 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

2º elemento 
de despesa 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

3º elemento 
de despesa 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   

Demais 
elementos do 
grupo 

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                   
-   

                   
-   
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Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento - DAPO 

 

6.4. Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

 

 

Quadro 36 (A.6.4) – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores Valores em R$ 1,00 
Restos a Pagar não Processados  

Ano de 
Inscrição 

Montante 
01/01/2014 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 
                     

24.751.104,39  
                     

16.331.853,91  
-                      

1.452.929,43                         6.966.321,05  

2012 
                       

6.067.807,60  
                

2.446.177,81  
-                         

418.277,79                         3.203.352,00  

2011 
                          

257.078,67  
                                         

-   
-                           

78.113,23                            178.965,44  

2010 
                            

28.150,11  
                                         

-   
-                           

22.150,11                                6.000,00  

2009 
                                         

-   
                           

-   
                                         

-                                            -   

Restos a Pagar Processados  

Ano de 
Inscrição 

Montante 
01/01/2014 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 
                       

9.070.212,73  
                       

9.015.849,20  
-                           

39.475,91                              14.887,62  

2012 
                       

1.853.327,77  
                       

1.745.589,60  
-                           

29.104,10                              78.634,07  

2011 
                            

87.326,23  
                            

64.600,34  
                                         

-                               22.725,89  

2010 
                              

2.466,93  
           

-   
                                         

-                                 2.466,93  

2009 
                                 

516,48  
                                         

-   
                                         

-                                    516,48  

Fonte: Diretoria Adjunta de Planejamento e Orçamento – DAPO 
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6.6. Suprimento de fundos 

 

6.6.1 Concessão de suprimento de fundos 

 

Quadro 37 (A.6.6.1) – CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Exercício 
Financeiro 

Unidade Gestora (UG) 
do SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do 

maior limite 
individual 
concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código 
Nome ou 

Sigla 
Quantidade  

Valor 
Total 

Quantidade  Valor Total 

2014 
158485 CANP - - 9 R$ 29.222,00 5.000,00 

       

2013 
158485 CANP - - 8 R$ 32.603,53 5.000,00 

       

2012 
158485 CANP - - 8 R$ 35.500,00 8.000,00 

       

Fonte: SIAFI 
 

 

6.6.2 – Utilização de Suprimento de Fundos 
 

Quadro 38 (A.6.6.2) – UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Exercício 

Unidade Gestora 
(UG) do SIAFI 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 
(a+b) Código 

Nome ou 
Sigla 

Quantidade  Valor Total Quantidade  
Valor dos 
Saques (a) 

Valor das 
Faturas (b) 

2014 

158485 CANP 
- - - - 

R$ 
19.117,16 

R$ 
19.117,16 

   

2013 

158485 CANP 
- - - - 

R$ 
27.180,14 

R$ 
27.180,14 

   

Fonte: SIAFI 
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6.6.3 – Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos no Exercício 
de Referência 
 

Quadro 39 (A.6.6.3) – CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO 
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

158485 CANP 

339030 

01 R$ 30,47 

07 R$ 73,57 

11 R$ 245,50 

12 R$ 706,90 

16 R$ 36,70 

17 R$ 290,00 

18 R$ 8,00 

19 R$ 604,78 

21 R$ 92,20 

22 R$ 699,63 

24 R$ 3.486,89 

25 R$ 1.963,43 

26 R$ 1.996,92 

28 R$ 526,27 

31 R$ 780,50 

36 R$ 203,70 

39 R$ 301,39 

42 R$ 1.888,85 

339039 

07 R$ 455,00 

16 R$ 825,00 

17 R$ 3.122,70 

20 R$ 20,00 

48 R$ 545,00 

50 R$ 47,00 

158485 CANP 339030 

01 R$ 147,00 

03 R$ 156,38 

07 R$ 39,80 

09 R$ 43,20 

11 R$ 415,43 
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12 R$ 265,55 

15 R$ 388,17 

16 R$ 56,80 

17 R$ 120,02 

18 R$ 3.940,40 

19 R$ 650,83 

21 R$ 1.621,83 

22 R$ 502,59 

23 R$ 421,00 

24 R$ 4.309,48 

25 R$ 758,00 

26 R$ 2.020,85 

28 R$ 575,93 

31 R$ 1.540,60 

36 R$ 141,80 

37 R$ 0,16 

39 R$ 617,00 

42 R$ 646,50 

44 R$ 39,50 

99 R$ 280,00 

339039 

04 R$ 799,95 

16 R$ 1.642,00 

17 R$ 3.598,98 

20 R$ 165,00 

 

Observação: Há diferença entre o valor da soma das despesas com Suprimento de Fundos por subitem e 

o valor total da fatura do Cartão de Pagamentos do Governo Federal, uma vez que foram realizadas 

regularizações contábeis, as quais alteraram a natureza da despesa para gastos com multas e juros (com 

empenho específico a este mister), ou seja, estes valores constantes no valor total da fatura não foram 

objeto de destaque no Quadro 6.6.3, já que estas despesas, glosadas no processo de prestação de contas, 

não pertencem ao empenho original de concessão de Suprimento de Fundos.  

Ademais, consideramos no Quadro A.6.6.3 apenas as despesas (de pequeno vulto) genuinamente com 

materiais e serviços a serem utilizados no campus conforme a excepcionalidade prevista pela legislação.  
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7  GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 
CUSTOS RELACIONADOS  
 

7.1 ESTRUTURAS DE PESSOAL DA UNIDADE  
 

7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 

Jurisdicionada  

 

Quadro 40 (A.7.1.1) – Força de trabalho da UJ 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 1523 145 35 

1.1. Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 1523 145 35 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 1466 144 35 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 53 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 4 1 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 52 38 29 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 0 0 

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 1575 183 64 

Fonte: SIAPE e Banco de Dados DGP 
 
 

Quadro 41 (A.7.1.1.2) – Distribuição da Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1.   Servidores de Carreira (1.1) 655 868 

1.1.   Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4) 655 868 

1.1.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 603 863 

1.1.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 48 5 
1.1.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 4 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 52 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 655 920 
Fonte: SIAPE e Banco da DGP 



 
 

 

 

241

 

 

Quadro 42 (A.7.1.1.3) – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções 
gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em Comissão 0 74 56 37 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 74 56 37 

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 72 55 37 

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício 
Descentralizado 

0 0 0 0 

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 2 1 0 

1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0 

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0 

2. Funções Gratificadas 0 224 132 41 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 222 130 41 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício 
Descentralizado 

0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 2 2 0 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função 
(1+2)  

0 298 188 78 

Fonte: SIAPE e Banco de Dados DGP 
 

7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho 

De uma forma geral a qualificação dos servidores do IFRJ está sendo desenvolvida 

por ações locais de capacitação, a cargo dos Campi e da Reitoria, visando sempre o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, sendo um objetivo desta administração o 

estabelecimento de regulamentação institucional, através de resolução do Conselho Superior, 

que permita a qualificação contínua da força de trabalho relativa às áreas docente e técnico-

administrativa. 

Com a mudança de gestão, ocorrida em 2014, os gestores estão atentos a melhoria 

das condições de trabalho e evolução do nível de escolaridade e profissional tanto do pessoal 

administrativo quanto dos docentes. A administração, dentro do limite legal e orçamentário, 

procura atender a todas as solicitações de capacitação dos servidores, desde que propicie 

maior qualificação aos envolvidos e estejam consoantes com as diferentes atividades 
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desenvolvidas nos diversos setores da estrutura organizacional, nos diversos níveis e 

modalidades de ensino. 

O atendimento as solicitações dos servidores procura equilibrar a oferta em cursos de 

curta e longa duração, ofertados pelo próprio Instituto ou instituições conveniadas. Estes 

convênios deverão ser celebrados pelo IFRJ com outras instituições de ensino público ou 

privado, bem como os programas instituídos pelo Ministério da Educação e gerenciados pelas 

Pró-Reitorias de Ensino Técnico, de Graduação e de Pós-Graduação, promovendo seu 

aperfeiçoamento de forma a atender às exigências decorrentes de um ensino público de 

qualidade e a própria expansão do Instituto. 

Nesse sentido o IFRJ, atua buscando atendar a demanda legal do decreto nº 5.707, de 

23 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de 

Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamentou 

dispositivos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

7.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

 

Quadro 43 (A.7.1.3) – Custo de pessoal 

Tipologias/ Exercícios 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 

Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais 

e 
Previdenciári

os 

Demais 
Despesas 
Variáveis    

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios 
2014 

R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - 

2013 
R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 

2014 R$ 93.714.637,89 R$ 37.162.125,45 R$ 13.026.130,70 R$ 4.649.760,32 
R$ 

10.021.695,34 

R$  

2.411.571,93 

R$ 
23.198.068,62 

R$         - 
R$ 

1.566.628,93 

R$  

185.750.619,18 

2013 R$ 70.931.086,80 R$ 33.251.749,30 R$ 10.534.923,29 R$ 7.253.859,46 
R$ 

11.442.037,43 

R$ 

 572.610,48 

R$ 
19.823.389,31 

R$         - 
R$ 

1.592.332,97 

R$ 

 155.401.989,04 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 

R$ 

89.252,04 

R$ 

35.392,50 

R$ 

12.405,84 

R$ 

4.428,34 

R$ 

9.544,47 

R$ 

2.296,74 

R$         - R$         - R$         - R$  

153.319,93 

2013 
R$  

101.330,12 

R$ 

47.502,50 

R$ 

15.049,89 

R$ 

10.362,66 

R$ 

16.345,77 

R$ 

818,01 

R$         - R$         - R$         - R$ 

191.408,95 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2014 

R$  

444.558,73 

R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$  

444.558,73 

2013 
R$  

367.591,90 

R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$  

367.591,90 

Servidores cedidos com ônus 
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Exercícios 
2014 

R$  

401.634,16 

R$  

159.266,25 

R$  

55.826,27 

R$  

19.927,54 

R$  

42.950,12 

R$  

10.335,31 

R$         - R$         - R$         -  R$ 

 689.939,66 

2013 
R$ 

 303.990,37 

R$  

142.507,50 

R$  

45.149,67 

R$  

31.087,97 

R$  

49.037,30 

R$  

2.454,04 

R$         - R$         - R$         - R$  

574.226,86 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 

R$    
2.067.111,62 

R$         - 
R$      234.109,73 R$ 170.264,99 

R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$  

2.471.486,34 

2013 
R$   2.020.271,11 

R$         - 
R$- R$ 314.962,59 

R$         - R$         - R$         - R$         - R$         - R$  

2.335.233,70 

Fonte: PROAD 

 

7.1.4 Irregularidades na área de pessoal 

 

7.1.4.1 Acumulação indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

 

Analisados os casos com efetivo indício de acumulação as situações são apuradas 

através de rotina administrativa através de consulta direta à Direção dos Campi (distribuição 

da carga horária), ofício às Instituições evidenciadas como 2º vínculo (confirmação do 

vínculo, regime de trabalho e distribuição da carga horária). Apurada a concomitância de 

vínculos no regime de dedicação exclusiva, com base no art. 133 da Lei 8.112/90, o servidor é 

instado a optar, no prazo de 10 dias, por um dos vínculos ou reduzir a carga horária em um 

deles. No caso de conflito de horários, o servidor no mesmo prazo fica obrigado a adequar a 

distribuição de sua carga horária, em ambos os casos sob pena de responder a processo 

administrativo disciplinar. Registramos que a Controladoria Geral da União e a Auditoria 

Interna do Ministérios do Planejamento rotineiramente promove o levantamento de possíveis 

situações de acumulação indevida de cargos. 

Tem-se como ações adotadas para identificar acumulação remunerada de cargos, 

funções e empregos públicos, exame rotineiro de acumulação de cargos quando do ingresso 

nos cargos, nos pedidos de alteração de regime de trabalho e nomeação/designação de funções 

comissionadas. Exames sistemáticos de indícios de acumulação por solicitação de CGU e da 

AUDIN/MP através do cruzamento da RAIS com o SIAPE. 

 

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas 

 

Infelizmente, para um mesmo cargo, nos órgãos federais, existem remunerações 

diferentes. Alguns possuem salários mais atrativos e melhores condições de trabalho, que o do 

IFRJ, por exemplo. Em relação a esse aspecto, a instituição não pode “escapar”, pois a 
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situação está posta e não há nenhuma perspectiva de mudança. Nesse sentido, muitos 

servidores pedem exoneração para trabalhar em outras esferas públicas, bem como privadas. 

 

7.1.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 

7.1.6.1 Capacitação dos Servidores que demandaram Portarias da Diretoria de Gestão de 

Pessoas (DGP) 

 

Este item tem como objetivo identificar o índice de servidores que se afastaram do 

país para participação em pós-graduação e congresso no exterior.  

Como fonte de dados, utilizou-se as portarias emitidas para tais fins, tendo em vista a 

necessidade de emissão destas para o servidor ausentar-se do país. 

 De posse dessas informações, foram elaborados os gráficos abaixo para fins de 

ilustração, seguida de análise dedutiva.   

 
Quadro 44 - Afastamento do país para pós-graduação no exterior 

Fonte: DGP 
 

Gráfico 4 - Quantitativo de servidores afastados do país para pós-graduação 

 
 

Fonte: DGP 
 
 

Afastamento do país para pós graduação, Art.95, da Lei 8.112-90 

Docente-2011 TAE-2011 Docente-2012 TAE-2012 
Docente-
2013 TAE-2013 Docente-2014 TAE-2014 

2 0 3 2 2 2 2 0 
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Quadro 45 - Afastamento do país para congresso no exterior 
 

 
 
 
 
 

Fonte: DGP 
 

Gráfico 5 - Quantitativo de servidores afastados para congresso no exterior 

 
Fonte: DGP 

 
Os gráficos acima representam o quantitativo de docentes e técnico-administrativos 

(TAE) que solicitaram afastamento para pós-graduação e congresso no exterior. O 

quantitativo tem se mantido estável durante os anos destacados, diferindo apenas o de 

docentes no que se refere a ida para congresso. Verifica-se, neste item, um pequeno aumento 

no ano de 2014.  

 

Quadro 46 - Índice de capacitação em congresso no exterior 
Índice de capacitação em congresso no exterior 
Ano 2011 2012 2013 2014 
Número dos capacitados (NC) 39 59 55 68 
Número Total (NT) 1280 1331 1352 1466 
Índice [(NC/NTx100] 3,05 4,43 4,07 4,64 

Fonte: DGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afastamento do país para congresso no exterior, Art.95, da Lei 8.112-90 
Docente-
2011 

TAE-
2011 

Docente
-2012 

TAE-
2012 

Docente-
2013 

TAE-
2013 

Docente-
2014 TAE-2014 

39 0 56 3 51 4 67 1 
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Gráfico 6 - Índice de servidores que foram a congresso no exterior 

 
Fonte: DGP 

 

Quadro 47 - Índice de capacitação em congresso e pós-graduação no exterior 
Índice de capacitação em congresso e Pós-graduação no Exterior 

Ano 2011 2012 2013 2014 
Número dos capacitados (NC) 41 64 59 70 
Número Total (NT) 1280 1331 1352 1466 
Índice [(NC/NTx100] 3,20 4,81 4,36 4,77 

Fonte: DGP 
 

Gráfico 7 - Índice de servidores que participaram de congresso e pós-graduação no exterior 

 
Fonte: DGP 

 
 
 
 



 
 

 

 

247

 

De acordo com os gráficos acima, é possível dizer que, paulatinamente, os servidores 

tem participado de congresso no exterior, em destaque para os docentes. Tal fator contribui 

tanto para os docentes nos aspectos de adquirir novos conhecimentos, fazer intercâmbio e 

qualificar o currículo, quanto no aspecto de divulgar a imagem institucional.  

 

Quadro 48 - Afastamento para participação em Programa de Pós-graduação Stricto sensu no 
país 
 

Fonte: DGP 
 

Gráfico 8 - Quantitativo de afastamento de servidores que participaram de programa de pós-
graduação stricto sensu no país 

 

 
Fonte: DGP 

 

Quadro 49 - Quantitativo de servidores que solicitaram licença para capacitação 

 
Fonte: DGP 
 

7.1.6.2 Capacitação dos Servidores dos Campi, incluindo Reitoria  
 
 

Afastamento para participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País 
(Art.96-A, da Lei nº 8.112-90) 

Docente-
2011 

TAE-
2011 

Docente-
2012 

TAE-
2012 

Docente-
2013 

TAE-
2013 

Docente-
2014 

TAE-
2014 

1 1 4 1 3 3 5 1 

Licença Capacitação, Art. 87 a Lei 8.112/90 
Docente-

2011 
TAE - 
2011 

Docente -
2012 

TAE -
2012 

Docente -
2013 

TAE -
2013 

Docente 
- 2014 

TAE -
2014 

5 4 8 2 1 6 3 7 
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Gráfico 9 - Quantitativo de servidores que solicitaram licença para capacitação 

 
Fonte: DGP 

 
É possível dizer que ainda é pequeno o número de docentes e técnico-administrativos 

que solicitam licença para capacitação. Pode-se inferir que os servidores ainda necessitam de 

maior conhecimento sobre esse direito, bem como regulamentação deste fim de maneira 

institucional. 

 
Segue abaixo as informações, ilustradas por gráficos, seguida de breve análise. 
 
Quadro 50 - Participação dos servidores em Congresso no país por campus 

Campus Servidores 
capacitado
s (SC)- 
Ano 2013 

Total de 
servidores 
(TS) - Ano 
2013 

Índice 
[(SC/TS)x
100] - Ano 
2013 

Servidores 
capacitados 
(SC) - Ano 
2014 

Total de 
servidores 
(TS) - Ano 
2014 

Índice 
[(SC/TS)x1
00] - Ano 
2014 

Arraial do Cabo 7 41 17,07 14 48 29,17 
Duque de 
Caxias 13 111 11,71 15 124 12,10 
Engenheiro 
Paulo de Frontin 4 26 15,38 0 30 0,00 
Mesquita 5 12 41,67 2 16 12,50 
Nilópolis 52 268 19,40 70 279 25,09 
Paracambi 21 106 19,81 10 116 8,62 
Pinheiral 25 133 18,80 14 144 9,72 
Realengo 25 107 23,36 46 120 38,33 
Rio de Janeiro 21 273 7,69 20 294 6,80 
São Gonçalo 17 60 28,33 16 67 23,88 
Volta Redonda 50 91 54,95 56 93 60,22 
Avançado 
Resende 0 0 0,00 1 4 25,00 
Reitoria 0 0 0,00 41 131 31,30 

 
Fonte: PROAD/Direções Gerais dos Campi 
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Gráfico 10 - Índice de servidores que participaram de congresso no país – por campus 

 

Fonte: PROAD/Direções Gerais dos Campi 
 

Quadro 51 - Participação em Cursos/Treinamentos por campus 
 

Campus 

Servidores 
capacitados 
(SC)- Ano 
2013 

Total de 
servidores 
(TS) - Ano 
2013 

Índice 
[(SC/TS)x100
] - Ano 2013 

Servidores 
capacitados 
(SC) - Ano 
2014 

Total de 
servidores 
(TS) - Ano 
2014 

Índice 
[(SC/TS)x1
00] - Ano 
2014 

Arraial do Cabo 6 41 14,63 13 48 27,08 
Duque de Caxias 4 111 3,60 5 124 4,03 
Engenheiro Paulo de 
Frontin 2 26 7,69 3 30 10,00 
Mesquita 0 12 0,00 0 16 0,00 
Nilópolis 19 268 7,09 17 279 6,09 
Paracambi 17 106 16,04 37 116 31,90 
Pinheiral 32 133 24,06 7 144 4,86 
Realengo 5 107 4,67 0 120 0,00 
Rio de Janeiro 22 273 8,06 19 294 6,46 
São Gonçalo 9 60 15,00 19 67 28,36 
Volta Redonda 33 91 36,26 15 93 16,13 
Avançado Resende 0 0 0,00 0 4 0,00 
Reitoria 0 0 0,00 25 131 19,08 

Fonte: DGP 
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Gráfico 11 - Índice de servidores que participaram de cursos/treinamentos – por campus 

 
 

Fonte: DGP 
 

Em relação aos indicadores acima, cabe ressaltar que existe uma quantidade razoável 

de servidores do IFRJ participando de congressos e cursos. Entretanto, não se deve analisar os 

índices, tendo como referência apenas o aspecto quantitativo, tendo em vista que há repetição 

de um mesmo servidor na lista de contemplado para congresso e cursos/treinamentos. Além 

do mais, a instituição não dispõe de um Programa Anual de Capacitação que viabilize um 

planejamento de trabalho de forma organizada e com acesso mais democrático que possibilite 

o desenvolvimento profissional e consequentemente institucional.  

 

7.1.6.3 Indicador de Acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais  

 

Quadro Histórico / Contextualização 

No exercício de 2014 foram emitidos, no IFRJ, 02 Comunicados de Acidente de 

Trabalho (CAT). Observa-se a redução de 01 CAT em comparação ao exercício de 2013 e o 

aumento de 01 em relação à 2012. Entretanto, no exercício de 2012 foram computados apenas 
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os dados relativos aos últimos meses do exercício, pois o SIAPE Saúde foi implantado no 

IFRJ em 14 de novembro de 2012. 

No exercício de 2014 foram emitidas 05 licenças por acidente em serviço ou moléstia 

profissional, número que representa 1,89% do total de licenças concedidas no período. O 

percentual permanece o mesmo que o exercício anterior. 

 

 Quadro 52 - Licença por acidente em serviço ou moléstia profissional 
Tipo de Perícia Singular Junta Total Geral 

2012 

Licença por acidente em serviço ou 
moléstia profissional 

00 00 00 

2013 

Licença por acidente em serviço ou 
moléstia profissional 

04 04 08 

2014 

Licença por acidente em serviço ou 
moléstia profissional 

03 03 06 

Fonte: SIAPE Saúde 

 

Gráfico 12 - Comunicados de Acidente de Trabalho - IFRJ 

 

Fonte: SIAPE Saúde 
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Dentre as 06 licenças por acidente em serviço ou moléstia profissional registradas no 

SIAPE Saúde, 01 foi indeferida. Observou-se, em 2014, a redução de 29% no número de 

licenças por acidente em serviço ou moléstia profissional comparado ao exercício de 2013. 

 

7.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS 

 
7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

 

Quadro 53 (A.7.2.1) – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA 

Unidade Contratante 
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Reitoria 
 
UG/Gestão: 158157/26433 
 CNPJ: 10.952.708/0001-04 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contra

to 

Áre
a 

Nature
za 

Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual 
de Execução das 

Atividades 
Contratadas 

Nível de 
Escolaridade 
Exigido dos 

Trabalhadores 
Contratados 

Si
t. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

 2009 V O Contrato 
11/2009 

39.537.063/000
1-17 

01/01/202
010  

31/12/20
14 

  X         E 

2009 L O Contrato 
12/2009 

29.212.545/000
1-43 

01/01/201
0 

31/12/20
15 

 X     P 

Observações: em dezembro de 2014 foi finalizado o processo licitatório para vigilância ostensiva, com início 
do contrato a partir de janeiro de 2015 e cuja empresa vencedora foi a FACILITY SEGURANÇA LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF nº. 02.606.943/0001-98. O contrato de prestação de serviço de limpeza foi prorrogado até 
31/12/2015 em caráter excepcional de acordo com o § 4º do Artigo 57 da Lei 8.666/93. 

LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Fonte: Diretoria Adjunta de Administração - DAAD 
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7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do 
Órgão 

 

Quadro 54 (A.7.2.2) – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

Unidade Contratante 
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Reitoria 
 
UG/Gestão: 158157/26433 
 CNPJ: 10.952.708/0001-04 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrat

o 

Áre
a 

Naturez
a 

Identificação 
do Contrato Empresa 

Contratada 
(CNPJ) 

Período Contratual 
de Execução das 

Atividades 
Contratadas 

Nível de 
Escolaridade 
Exigido dos 

Trabalhadores 
Contratados 

Sit
. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2009 1 O Contrato 
11/2009 

39.537.063/0001-
17 

01/01/201
0 

31/12/201
4  X     E 

2009 12 O Contrato 
12/2009 

29.212.545/0001-
43 

01/01/201
0 

31/12/201
5  X     P 

2012 09 O Contrato 
06/2012 

14.659.386/0001-
52 

02/05/201
2 

31/12/201
5    X   P 

2013 05 O Contrato 
01/2013 

07.855.231/0001-
26 

01/04/201
3 

31/12/201
4    X   E 

2013 12 O Contrato 
04/2013 

03.133.738/0001-
15 

01/04/201
3 

31/12/201
4  X     E 

2013 2 O Contrato 
02/2013 

11.683.755/0001-
54 

01/04/201
3 

31/03/201
4    X   E 

2013 11 O Contrato 
03/2013 

11.683.755/0001-
54 

01/04/201
3 

31/03/201
4    X 

   E 

Observações: em dezembro de 2014 foi finalizado o processo licitatório para contratação de pessoa jurídica 
especializada para a prestação de serviço de motorista, sem fornecimento de automóvel, para condução de 
veículos oficiais da frota do IFRJ, com início do contrato a partir de janeiro de 2015 e cuja empresa vencedora 
foi a DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 09.370.244/0001-30. 
LEGENDA 
Área: 
1.       Segurança; 
2.       Transportes; 
3.       Informática; 
4.       Copeiragem; 
5.       Recepção; 
6.       Reprografia; 
7.       Telecomunicações; 
8.       Manutenção de bens móveis 
9.       Manutenção de bens imóveis 
10.    Brigadistas 
11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
12.    Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino 
Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino 
Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) 
Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista 
no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: Diretoria Adjunta de Administração (DAAD) 
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7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2 

 

Em 2014, na Gestão dos contratos de mão-de-obra, no IFRJ, a DALI detectou alguns 

problemas com as seguintes empresas: 

- RDL contrato de nº 06/2012. Detectou-se erros de valores (conforme 

encaminhamento da CGU), desde a assinatura do contrato (em 2012), para os itens de 

serviços residentes e de serviços eventuais, sendo corrigidos posteriormente (a empresa esta 

devolvendo os valores mensalmente, até dezembro de 2015), além disso, houve atrasos nos 

pagamentos das notas fiscais à empresa, devido o antigo gestor e fiscal do contrato demorar 

em atestá-las, proporcionando o atraso ao pagamento dos colaboradores da empresa, sendo 

resolvida esta pendência pela nova gestão e fiscalização do contrato.  

- Na empresa Zênega (contrato de nº 04/2013), tivemos problemas parecidos com o 

que ocorreu na RDL, atraso no pagamento das notas fiscais, provocado pela demora do atesto 

do antigo fiscal e gestor do contrato e consequentemente a empresa atrasou o pagamento dos 

colaboradores), sendo sanado com a devida regularização do contrato, como relatado no caso 

anterior.  

- A Empresa Wasfer (contrato de nº 02 e 03/2013) teve problemas em relação aos 

pagamentos dos funcionários, porém o caso ocorreu a gestão anterior, sendo assim, a gestão 

atual da DALI não possui os dados necessários para realizar tal crítica.  

- Quanto à empresa AJCL (contrato de nº 01/2013) , no final do ano de 2014, devido 

a problemas externos com outro Órgão, a mesma veio a decretar a sua falência, prejudicando 

os seus colaboradores que realizavam serviços de recepção no IFRJ, com interrupção dos 

serviços que a mesma realizava. A Gestão do contrato está providenciando a nova licitação 

para escolha da nova empresa para realização aos serviços de recepcionista. Após estudo de 

como deveria ser feito o pagamento à empresa, a Procuradoria Jurídica junto ao IFRJ, 

encaminhou Parecer favorável ao pagamento a ser realizado em Juízo em prol dos 

colaboradores supracitados, já que a empresa se manifestou na carta de encerramento das 

atividades, que as últimas notas fiscais, do mês de outubro de 2014, fossem retidas pelo IFRJ, 

para pagar os colaboradores. Também foi verificado que, na antiga gestão, o Campus 

Mesquita, só havia um posto de serviço e a empresa cobrava dois (caso resolvido pela atual 

gestão, para o pagamento das notas com os valores corretos). 

- Quanto aos demais contratos (Vigilância/Confederal e Limpeza/ Nova Rio), não 

tivemos problemas no que tange as interrupções da prestação de serviços e o não pagamento 
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de verbas trabalhistas por empresas contratadas, mesmo com os atrasos dos atestos nas notas 

fiscais, por parte do antigo gestor e fiscal dos contratos.  

Por fim, informamos que estamos descentralizando a fiscalização dos contratos, 

criando uma equipe de fiscalização em cada Campus, que atua junto ao gestor do contrato, lhe 

dando suporte e possibilitando melhor controle nos campi, à realização dos serviços. 

 

7.2.4 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 
 
 

Quadro 55 (A.7.2.4) – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 
Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de 

escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 45 42 44 60  

1.1    Área Fim 0 0 0 0  

1.2    Área Meio 45 42 44 60  

2.      Nível Médio 0 0 1 2  

2.1    Área Fim 0 0 0 0  

2.2    Área Meio 0 0 1 2  

3.      Total (1+2) 45 42 45 62  

Análise Crítica 
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8 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
 

8.1 INFORMAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS 

 

8.1.1 Informações da Reitoria  

 

Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, destacando: 

a) A quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização: 

Ao assumir em 19 de maio de 2014, a gestão da Diretoria Adjunta de Logística e 

Infraestrutura, elencamos toda frota existente no IFRJ, especialmente no contexto da Reitoria, 

que são os seguintes veículos oficiais: 

 

Quadro 56 - Frota de veículos oficiais da Reitoria 

CAMPUS MARCA ESPÉCIE ANO PLACA MODELO RENAVAM 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 KZF 5626 FOCUS GH 2LFCFLEX 270916520 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 LSJ 3437 FIESTA SEDAN1.6FLEX 270918701 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 KRI 1492 FIESTA SEDAN1.6FLEX 270926321 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 LLI 5868 FIESTA SEDAN1.6FLEX 270921095 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 LPS 9396 FIESTA SEDAN1.6FLEX 270919473 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 KRQ 1481 FIESTA SEDAN1.6FLEX 270922547 

REITORIA FIAT MINIBUS 2012 KWS 3190 DUCATO - Diesel 183877551 

REITORIA VW V. DE PASSEIO 2004 LOW 9956 SANTANA - Gasolina 813476747 

REITORIA FIAT V. DE PASSEIO 2005 KPX 1365 PALIO ELX FLEX 855912510 

REITORIA M BENZ MINIBUS 1999 LCR 8538  310D SPLINTER- Diesel 714047198 

REITORIA FORD UTILITÁRIO  2011 KPA 4856  RANGER XL 13P - Diesel  494260254 

REITORIA FIAT MINIBUS 2009  KOZ 6419 DUCATO - Diesel  491804091 

Fonte: Coordenação de Patrimônio - Reitoria 

 

b) A contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da atividade-

fim da unidade jurisdicionada e a consecução dos objetivos estratégicos: 

Por ser uma instituição com vários campi, o IFRJ tem a necessidade de utilizar 

veículos para a locomoção dos servidores e alunos, visando à realização de várias 

atividades, tais como: administrativas, ensino, pesquisa e extensão, transporte de 
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materiais. Além de atividades necessárias ao bom desempenho das atribuições dos 

Campi/Reitoria. A frota de veículos é um dos pontos relevantes para o cumprimento 

da missão institucional. Sua gestão e os procedimentos utilizados no atendimento da 

demanda, interferem diretamente no desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas. 

c) As normas que regulamentam a gestão e o uso da frota: 

Em 2014, ainda não foi colocada em prática as normas para regulamentar a gestão e 

uso da frota. Somos sabedores da existência da Instrução Normativa nº 001/2011 de 

abril de 2011 (que estabelece o controle por meio do Sistema de Integrado de gestão 

Acadêmica (SIGA-ADM), onde os campi/reitoria ainda se encontram em capacitação, 

para ser normatizada. Para obedecer, em breve, às legislações vigentes que 

regulamentam o uso da frota oficial de veículos que estão descriminadas a seguir, 

existe o controle sobre a quilometragem dos veículos, trajeto percorrido da solicitação, 

abastecimento e verificação do estado dos veículos: 

> Lei nº 9.327, de 09 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a condução de veículo 

oficial; 

> Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos 

oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

d) Os critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação:  

O atendimento das demandas do IFRJ, no setor vinculado a transporte, requer o uso 

constante de um grande número de veículos de vários tipos, o que seria bastante 

oneroso, no caso de opção por contrato de locação com serviço de motorista. Embora, 

a Reitoria não ter realizado estudos sobre esta mudança e até mesmo um plano para 

análise de substituição da frota.           

e) Os custos envolvidos: 

A manutenção da frota abrange todos os tipos de serviços relacionados à manutenção 

preventiva e corretiva, desde a troca de óleo até uma intervenção mais apurada. 

  Quadro 57 - Quantidade de veículos assistidos por mês e respectivos custos - Reitoria 
Período Quantidade de Veículos que 

receberam assistência  
Valor total dos custos 

Janeiro de 2014 09 R$ 44.544,81 
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Fevereiro de 2014 08 R$ 41.509,11 
Março de 2014 08 R$ 29.146,86 
Abril de 2014 08 R$ 28.886,54 
Maio de 2014 07 R$ 18.185,01 
Junho de 2014 01 R$ 120,00 
Julho de 2014 04 R$ 1.364,82 

Agosto de 2014 03 R$ 1.394,12 
Setembro de 2014 03 R$ 2.484,74 
Outubro de 2014 02 R$ 556,19 

Novembro de 2014 03 R$ 394,01 
Dezembro de 2014 02 R$ 923,11 

Fonte: Relatórios expedidos no site da TicketCar 
 

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro, o Decreto 6.403 de 17 de março de 2008 e implementação das normas 

dispostas na Instrução Normativa nº 01/2011 de Abril de 2011 disciplinam o 

licenciamento, o controle, o uso, a guarda e a responsabilização acerca dos veículos 

terrestres, automotores oficiais pertencentes ao patrimônio do IFRJ. 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 

A frota de veículos é de extrema importância para o bom funcionamento do Instituto 

como um todo. Os veículos são imprescindíveis meio de apoio às atividades 

administrativas e acadêmicas. Indo desde o transporte individual e coletivo de 

servidores às atividades cuja presença de representantes se faz necessária até 

transporte de materiais, documentos e autoridades que participem de eventos. 

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por 

grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos 

de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua 

totalização por grupo e geral; 

 Possuímos hoje um total de 12 veículos em nossa responsabilidade, sendo 08 

veículos de passeio, 01 veículo utilitário para transporte de carga e passageiros e 03 

veículos utilizados no transporte de mais de oito passageiros. 

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação 

contida na letra “c” supra; 

A média anual de quilômetros rodados corresponde a 177.346 Km, conforme tabela 

abaixo: 
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Tabela 31 - Média de quilômetros rodados – carros da reitoria 

CAMPUS MARCA ESPÉCIE ANO PLACA MODELO KM 
Rodados 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 KZF 5626 
FOCUS GH 
2LFCFLEX 26.966 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 LLI 5868 
FIESTA 

SEDAN1.6FLEX 57.331 

REITORIA FORD V. DE PASSEIO 2011 LPS 9396 
FIESTA 

SEDAN1.6FLEX 75.605 
REITORIA FIAT MINIBUS 2009  KOZ 6419 DUCATO - Diesel 17.444 

TOTAL  177.346 

Fonte: Relatórios expedidos no site da TicketCar 

 OBS:. Os dados de quilômetros rodados da gestão anterior não constam nos 

relatórios consultados. 

e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 

 A idade média de nossa frota varia, uma vez que tem viaturas datadas de fabricação 

de 1998 a 2012. 

f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 

administração da frota, entre outros); 

 Como já relatado no quadro exposto na letra “e” do ponto 1 os custos com 

abastecimentos e manutenções periódicas, somando-se a este total o valor do 

pagamento do seguro obrigatório de nossos veículos totalizando R$ 1.157,00. 

g) Plano de substituição da frota; 

 Em razão da maioria dos veículos de nossa frota terem sido adquiridos há menos 

de 05 anos e atenderem as nossas necessidades até o presente momento, não existe 

um plano de substituição formado.  

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;  

A atual gestão não participou do processo de aquisição dos veículos que o IFRJ utiliza 

atualmente, sendo assim a escolha realizada pela gestão anterior foi satisfatória para 

atender a instituição anteriormente e no presente momento. 

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte. 
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Requisição de transporte controlada pela Direção Adjunta de Logística e Infraestrutura 

em parceria com a Coordenação de Infraestrutura através de planilhas de agendamentos dos 

veículos, emissão de documentos de autorização de saída de veículos oficiais com a supervisão 

da direção e coordenação supracitadas. Atualmente tem-se a implementação dos procedimentos 

dos quais dispõe a IN nº 01/2011 de abril de 2011, assim como o início da utilização do 

SIGAVeículos. 

 

 Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros 

a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços 

de transporte; 

 Devido a quantidade alta de passageiros em muitas viagens realizadas pelos Campi 

do IFRJ incluindo alunos, professores, servidores técnicos-administrativos e demais 

envolvidos, foi realizada a contratação de uma empresa especializada para realizar 

este tipo de deslocamento utilizando veículos motorizados no transporte de 

passageiros, cuja lotação exceda oito lugares, excluindo o do motorista. Em casos 

excepcionais e emergenciais que a nossa frota não atenda podemos utilizar o serviço 

da empresa, respeitando sempre a franquia mínima estipulada em contrato em prol 

da economicidade de nossa instituição. 

b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte; 

Marinho Transporte e Turismo LTDA ME 

CNPJ: 01.289.716/0001-13 

c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor 

contratado e valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do 

Relatório de Gestão;  

 A licitação realizada para escolha da empresa prestadora de serviço de transporte 

terrestre foi o Pregão, sendo a empresa Marinho Transporte e Turismo LTDA ME 

a vencedora, como já citado na letra “b” supra, o contrato firmado entre o IFRJ e a 

empresa Marinho é o de nº 10/2011 que possui sua vigência até 31/12/2015, com o 

valor total de R$ 41.602,33. 
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c) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

O serviço é regulamentado pelo contrato de nº 10/2011 firmado entre o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e a Empresa Marinho 

Transporte e Turismo LTDA ME. 

e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 

f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a 

classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, 

veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e 

geral; 

 A empresa conta com vários tipos de veículos desde de carros de passeios a ônibus 

de viagem, a quantidade exata sobre o volume de veículos que a empresa possui é 

uma informação que não consta em nenhum documento oficial por parte desta 

gestão. 

g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação 

referida no atendimento da letra “f” supra; 

 No ano de 2014 foram utilizados 21.151 KM do contrato firmado com a Empresa 

Marinho. 

h) Idade média anual, por grupo de veículos; 

 Assim como informado na letra “f” é uma informação que a gestão não possui. 

i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 

administração da frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no 

contrato firmado; 

Como é a própria empresa que realiza a manutenção dos veículos não temos acesso a 

estas informações. 

j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de 

transporte de forma eficiente e de acordo com a legislação vigente. 

É realizado um agendamento prévio através de formulário específico, com no mínimo 

de 48 horas, a empresa confirma a prestação do serviço e o mesmo é executado. O solicitante 
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realiza a conferência da KM utilizada durante todo o percurso para futuro atesto do serviço 

executado pela empresa. 

 
8.1.2 Informações dos Campi  
 
Campus Arraial do Cabo  
 

O uso da frota de veículos oficiais obedece a Instrução Normativa N° 01/2011, de 18 

de abril de 2011. Arraial do Cabo é um município que dista 180km da capital do estado, onde 

é situada a Reitoria. Os diretores e demais servidores são convocados com frequência para 

reuniões de trabalho e necessitam ser transportados. Em muitos casos, também, o carro oficial 

atende a saídas de campo para recolher material para pesquisa de alunos e de professores ou, 

ainda, para transportar palestrantes em eventos oficiais. 

 

Tabela 32 - Frota de veículos próprios – Campus Arraial do Cabo 
Veículo Capacidade Cor Placa Ano/modelo Km/ano Idade 

Fiat Palio 
Fire 1.0 

5 passageiros Cinza KVC6791 2009/2010 4.951 6 anos 

Fiat Palio 
Weekend 

1.4 

5 passageiros 
 Branca LOY8896 2007/2007 16.400 8 anos 

Fiat Ducato 16 passageiros Branca KPA6691 
2012/2012 

 2.020 3 anos 

Fonte: Direção Administrativa do Campus 

 

Os serviços de manutenção são feitos periodicamente conforme a IN 01/2011, onde 

estabelece normas e procedimentos do uso e serviços nos carros oficiais. Foram gastos R$ 

18.000,00 em combustível, lavagem e troca de óleo com os 3 (três) veículos oficiais, já os 

serviços de manutenção foram executados:  

- Fiat Palio Fire  – R$ 3.973,60 

- Fiat Palio Weekend – R$ 2.828,80 

- Fiat Ducato – R$ 2.866,00 

 O controle de saída dos veículos é feito pelos vigilantes e registrado em livro próprio, 

com as quilometragens percorridas, para que não haja uso indevido do veículo. Quanto à 

conservação confiamos esta tarefa à observação dos motoristas e da Administração do Campus. 

Campus Duque de Caxias 
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O Campus Duque de Caxias do IFRJ tem sob sua responsabilidade três veículos 

próprios: 

- Renault Kangoo adquirido em 2010. Esse veículo foi adquirido com o objetivo de 

transportar um número maior de servidores para reuniões, visitas e eventos. 

- Fiat Palio Fire Economy adquirido em 2011, que substituiu o veículo Ipanema que 

estava sob a responsabilidade do Campus. A aquisição de um veículo menor se baseou em 

transporte de um número pequeno de servidores para reuniões, visitas e eventos e 

principalmente na entrega de malotes para a Reitoria no Rio de Janeiro. 

- Fiat Ducato Minibus adquirido em 2012 com o objetivo de transportar alunos e 

servidores para reuniões, visitas e eventos. O objetivo principal foi substituir a contratação de 

transporte para um pequeno número de alunos em visitas técnicas ao invés de um microônibus, 

já que temos motorista contratado. 

Como nossos veículos são novos, ainda não temos previsão de substituição da frota 

em nosso Campus. 

Abaixo seguem tabelas discriminando gastos de combustíveis e taxas dos veículos: 

   Tabela 33 - Dados do veículo Renault – Campus Duque de Caxias 
Marca/Modelo RENAULT KANGOO  
RENAVAM 183870093  
CNPJ 32.093.114/0001-10  
Combustível ALCOOL/GASOLINA  
Categoria OFICIAL  
Ano Fab / Mod 2009 / 2010  
Placa LPM-9941  

EXERCÍCIO Km rodados 
Gasto com 

combustível e 
lubrificante 

Seguro 
obrigatório 

TOTAL  

2010 4174 km R$ 3.197,59 R$ 96,49 R$ 3.294,08  
2011 2.064 km R$ 1.655,66 R$ 103,76 R$ 1.759,42  
2012 1.721 km R$ 602,97 R$ 100,78 R$ 703,75  
2013 277 km R$ 1.412,58 R$ 105,25  R$ 1.517,83  
2014  0 km R$ 0,00 R$ 105,25  R$ 105,25  

  Fonte: Direção Geral do Campus 

  

        Tabela 34 - Dados do veículo Fiat Palio – Campus Duque de Caxias 
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 Marca/Modelo FIAT/ PALIO FIRE ECONOMY  
 RENAVAM 294479244  
 CNPJ 10.952.708/0006-00  
 Combustível ALCOOL/GASOLINA  
 Categoria OFICIAL  
 Ano Fab / Mod 2010 / 2011  
 Placa KRK-3197  

 Exercício km rodados 
Gasto com 

combustível e 
lubrificante 

Seguro 
obrigatório 

Emplacame
nto TOTAL  

 2011 7328 km R$ 2.430,74 R$ 100,78 R$ 70,85 R$ 2.602,37  
 2012 8.401 km R$ 2.684,92 R$ 100,78 - R$ 2.785,70  
 2013 9.575 km R$ 2.948,78  R$ 105,25 - R$ 3.054,03  

 2014  3.182 km R$ 996,44  R$ 105,25  - 
R$ 

1.101,69   

      Fonte: Direção Geral do Campus 

  

      Tabela 35 - Dados do veículo Ducato – Campus Duque de Caxias 
 Marca/Modelo FIAT/ DUCATO MINIBUS  
 RENAVAM 485203324  
 CNPJ 10.952.708/0001-04  
 Combustível DIESEL  
 Categoria OFICIAL  
 Ano Fab 2012  
 Ano Mod. 2013  
 Placa LQK-8706  

 Exercício km rodados 
Gasto com 

combustível e 
lubrificante 

Seguro 
obrigatório 

Emplacamento TOTAL  

 2013 4728 R$ 903,88  R$ 246,48 R$ 151,51 R$ 1.221,09  
 2014 0 R$ 0,00 R$ 246,48  - R$ 246,48   

     Fonte: Direção Geral do Campus 

Tivemos diversas dificuldades na manutenção dos veículos do Instituto. Com a 

mudança da Gestão, estamos regularizando a documentação de todos os carros inclusive a 

manutenção. Os veículos estão em manutenção para que possamos utilizá-los de forma segura 

e legal. 

A previsão para que os três veículos de nossa frota estejam em perfeito estado ainda 

no primeiro semestre de 2015. 
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Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

 

a) Legislação que regula a constituição e forma de utilização da frota de veículos  

Decreto 6.403 de 17 de março de 2008 e implementação das normas dispostas na 

Instrução Normativa nº 01/2011 de Abril de 2011. 

 

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ 

Os veículos pertencentes à frota do Campus representam imprescindível meio de apoio 

a suas atividades administrativas e acadêmicas. Indo desde o transporte individual e coletivo de 

servidores e discentes às atividades cuja presença de representantes do campus se faz necessária 

até transporte de materiais, documentos e autoridades que participem de eventos neste. 

c) Veículos em uso ou sobre responsabilidade da UJ 

 

Quadro 58: Veículos oficiais do Campus Engenheiro Paulo de Frontin 
Veículos de transporte Institucional 

Tipo Quantidade 
Automóvel de passeio – Palio 1 
Minibus 16 lugares – Ducato 1 
Caminhonete – Blazer 1 
TOTAL 3 

Fonte: Prefeitura do Campus 

d) Quadro 59 - Média Anual de quilômetros rodados da frota – Campus E. P. Frontin 

Veículos de transporte Institucional 
Tipo Média Anual (km) 
Automóvel de passeio – Palio 4.100 km 
Minibus 16 lugares – Ducato 28.400 km 
Caminhonete – Blazer 50 km 

Fonte: Prefeitura do campus 

e) Quadro 60 - Idade Média da Frota – Campus E.P. Frontin 
Veículos de transporte Institucional 

Tipo Idade média 
Automóvel de passeio – Palio 4 anos 
Minibus 16 lugares – Ducato 2 anos 
Caminhonete – Blazer 18 anos 

Fonte: Prefeitura do campus 

f) Quadro 61 - Custos Associados à frota 2014 – Campus E.P. Frontin 
CUSTOS REFERENTES À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE 

INSTITUCIONAL 
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Tipo de Serviço Manutenção corretiva/preventiva 
Data do serviço 08/12/2014 
Veículo Automóvel de passeio - Palio 
Valor do serviço R$ 2.848,00 

Fonte: Prefeitura do campus 

g) Custos referentes a abastecimento da frota: R$3.188,75. 

h) Plano de Substituição da Frota 

DECISÃO CENTRALIZADA NA REITORIA. 

i) Razão da escolha da aquisição em detrimento da locação 

DECISÃO CENTRALIZADA NA REITORIA. 

j) Estrutura de controles que a UJ dispõe par assegurar uma prestação eficiente 

e econômica de serviço de transporte. 

 

Documentos de requisição de transportes controlada pela Coordenação de Transportes e 

Direção de Administração do Campus e memorandos de autorização de saída de veículos oficiais do 

campus. Atualmente tem-se a implementação dos procedimentos dos quais dispõe a IN nº 01/2011 de 

abril de 2011. 

 
Campus Mesquita 
 

Os veículos da frota oficial do IFRJ/Campus Mesquita são categorizados como 

veículos de serviços comuns, sendo utilizados em transporte de documentos e materiais e no 

transporte de pessoal a serviço. Encontram-se atualmente sob responsabilidade do campus dois 

veículos de passeio/automóvel e um veículo de passeio/micro-ônibus, conforme especificado a 

seguir: 

Palio (LPS 9393): Ano de Fabricação 2010 – Passeio / Capacidade de cinco passageiros 

Doblô (LQN 7028): Ano de fabricação 2011 – Passeio / Capacidade de sete passageiros 

Ducato (KWS 3190): Ano de fabricação 2009 – Micro-ônibus / Capacidade de 16 passageiros 

A contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da atividade-fim da 
unidade jurisdicionada e a consecução dos objetivos estratégicos; 
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Os veículos da frota do campus Mesquita são utilizados para o transporte de 

documentos entre o campus Mesquita e a Reitoria, os outros campi do IFRJ e outras instituições. 

O Campus Mesquita realiza atividades de itinerância em escolas, praças e eventos de educação 

e divulgação científica, por meio do projeto Tenda da Ciência, o que demanda o transporte de 

diversos experimentos e equipamentos, e da equipe de servidores e alunos que atuam na 

organização e mediação dessas atividades. Considera-se ainda o transporte de palestrantes e 

professores convidados para atuarem nas atividades de extensão e ensino. O uso da frota oficial 

ainda busca o atendimento das necessidades inerentes às funções/cargos disponíveis no campus. 

O uso dos transportes terceirizados ocorre conforme contrato de serviços transporte rodoviários 

e ocorre em função das diversas visitas técnicas realizadas com os alunos do curso de pós-

graduação e os cursos de extensão anteriormente mencionados. 

As normas que regulamentam a gestão e o uso da frota; 

O Campus Mesquita atualmente está adequando a gestão do uso dos veículos oficiais 

para a utilização do sistema informatizado de controle de veículos disponível no IFRJ, 

considerando a Instrução Normativa nº 01/2011 do IFRJ a qual estabelece as normas referentes 

ao controle, uso e condução dos veículos oficiais por meio do Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica – Administrativo (SIGA-ADM). 

 

Os custos envolvidos 

Os custos envolvidos na utilização dos veículos da frota oficial do Campus Mesquita 

incluem as despesas com a manutenção automotiva (corretiva e preventiva) e com o 

fornecimento de combustíveis, conforme contrato nº 09/2011 celebrado entre o IFRJ e a 

empresa Ticket Serviços S/A. Os custos ainda incluem a prestação dos serviços de motoristas 

terceirizados contratados especificamente para conduzir os veículos da frota oficial do IFRJ. 

Os custos relativos à contratação de transporte rodoviário ocorrem conforme contrato nº 

10/2011 celebrado entre o IFRJ e a empresa Marinho Transporte e Turístico LTDA. 

 

Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

Decreto nº6.403, de 17 de março de 2008. 

Instrução Normativa nº 01/2011 do IFRJ  
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Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 

Os veículos oficiais são utilizados para os trabalhos relativos a reuniões, visitas 

técnicas junto aos alunos, transporte de servidores para capacitação, reuniões, divulgação 

institucional, bem como o Campus desenvolve ações de divulgação científica em escolas 

públicas e privadas de modo que os veículos são de extrema importância para o transporte da 

equipe de servidor responsável pelo projeto ECI Itinerante. 

 Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, 

segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de 

representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por 

grupo e geral;  

Três veículos de transporte institucional que compõem um mesmo grupo. 

 

Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação 

contida na letra “c” supra; 

Tabela 36 - km/ano rodado por veículo – Campus Mesquita 
Veículos de serviços comuns km/Ano 

Pálio (LPS 9393) 168 

Doblô (LQN 7028) 5142 

Ducato (KWS 3190) 16 
                                         Fonte: Direção administrativa do campus 

 
Tabela 37 - Média de km/ano por grupo de veículos – Campus Mesquita 

Grupo de Veículos km/Ano Média anual de km/Grupo 
Veículos de serviços comuns 5326 1775,33 

Fonte: Direção Administrativa do Campus 

Idade média da frota, por grupo de veículos; 

Considerou-se que a frota oficial do IFRJ/Campus Mesquita enquadra-se na categoria 

de veículos de serviços comuns. E, tendo em vista o ano de fabricação dos três veículos, a idade 

média da frota é de quatro anos. 

 

                  Tabela 38 - Custos associados à manutenção da frota – Campus Mesquita  
Veículos Combustíveis Manutenção 
Palio (LPS 9393) R$ 121,82 R$ 1.519,40 
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Doblô (LQN 7028) R$ 1.743,26    ---- 
Ducato (KWS 3190) R$ 101,33    ---- 

                  Fonte: Direção Administrativa do Campus 

 

O veículo Palio LPS 9393, encontrava-se na oficina para realização de serviços de 

manutenção corretiva desde o início de 2014, tendo sido feito o seu reparo em outubro de 2014. 

No que se refere ao veículo Ducato KWS 3190, somente foi possível realizar a sua vistoria e 

abastecimento no início do ano de 2014, pois o contrato referente ao serviço de motorista foi 

encerrado no mês de março do corrente ano e a condução desse veículo demanda motorista com 

habilitação categoria “D”. 

 

Plano de substituição da frota; 

Considerando o estado de conservação e a idade média da frota dos veículos oficiais 

não está prevista a substituição da frota no presente momento. 

Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;  

A compra dos veículos do Campus Mesquita tem ocorrido pela Reitoria, de modo que 

a atual gestão do campus não participou diretamente do processo de aquisição de tais veículos. 

Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte. 

Atualmente, o campus conta com o preenchimento de uma Guia de Controle de 

Trafego para cada veículo utilizado, com controle da quilometragem inicial e final, a data e 

horário de saída e retorno, nome do servidor responsável pela solicitação e o endereço do 

destino, além do controle do abastecimento e da realização de manutenção preventiva. 

 Campus Nilópolis 

 
O campus Nilópolis possui atualmente 5 veículos a saber: 2 Ford Fiesta (ONL 8861; 

ONL 8921), 1 Kangoo de placa LLA 9956, 1 Ranger de placa LQQ 5227 e 1 Ducato de placa 

LQQ 5225.  A idade média da frota é de 3 anos. No ano de 2014 o campus gastou R$ 2834,44 

(dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) entre despesas de 

abastecimento do veículo de placa LQQ-5225 (8194 Km rodados no ano), R$ 1556,60 (um mil, 

quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) com o veículo de placa LQQ-5227 
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(5213 Km rodados no ano), R$ 659,58 (seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito 

centavos) com o veículo de placa LLA-9956 (2.034 Km rodados), R$ 3181,59 (três mil, cento 

e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) com o veículo de placa ONL 8921 (8307 Km 

rodados) e R$ 3965,57 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) 

com o veículo de placa ONL 8851 (12312 km rodados no ano). A frota é essencial para as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração do campus. Tendo em vista seu uso 

constante, torna-se mais vantajoso a aquisição dos veículos do que o aluguel. O controle da 

frota busca seguir as orientações da IN Nº 3 de 15 de maio de 2008. O campus possui um 

formulário para requisição do uso de veículo (com indicação do solicitante, data, local e 

assinatura do responsável pela autorização) e outro formulário para acompanhamento da saída 

(com indicação do motorista, anotação dos quilômetros percorridos, indicação de 

abastecimento e ocorrências). Além do mais, baseado no princípio da economicidade, 

procuramos conciliar, sempre que possível, vários serviços em uma única viagem.  

 
Campus Paracambi 
 

 O IFRJ Campus Paracambi possui uma frota de quatro veículos oficiais, todos 

próprios. A seguir serão informados dados detalhados sobre a gestão da frota.  

Deve-se ressaltar que durante o ano de 2014 houve interrupção dos serviços prestados 

pelos contratos de motorista e de abastecimentos e manutenção, o que resultou na 

impossibilidade da utilização de muitos veículos, ou mesmo a drástica redução de uso no 

pedido de março a dezembro de 2014. Portanto dos dados fornecidos não representam a 

realidade de um ano de utilização da frota.  

A) Legislação: A utilização, classificação, identificação e especificação da frot 

IFRJ Campus Paracambi são realizadas seguindo a Instrução Normativa No 03, de 15 

de maio de 2008, emitida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

através da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.  

B) Importância da frota nas atividades: A existência dos veículos institucionais 

é de vital importância para as atividades do IFRJ, Campus Paracambi, sendo os 

mesmos, utilizados para diversas atividades imprescindíveis ao bom funcionamento 

do Campus. Considerando as demandas ocorridas nos anos de 2013 e 2014, pode-se 

destacar as seguintes utilizações: Transporte de servidores para reuniões sistêmicas, 

envio de malote entre os diversos Campi do IFRJ, realizar postagem de 
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correspondência oficial, transporte de servidores para realizar cursos oferecidos 

internamente no IFRJ, porém em outro Campus, transporte de alunos para atividades 

de campo e visitas técnicas.  

C) Quantidade: o IFRJ Campus Paracambi possui quatro veículos, todos 

classificados no grupo “Transporte de Servidores”.  

D) Média de quilômetros rodados: 1.022 Km.  

E) Idade média da frota:  06 Anos.  

F) Custos de manutenção da frota: destaca-se também que a política de 

manutenção dos veículos planejada pelo Campus inclui a manutenção preventiva e 

corretiva, por entender que além de manter a qualidade e maior tempo de duração dos 

bens, previne riscos associados às condições adversas àquelas indicadas pelo 

fabricante para utilização dos mesmos. Entretanto, não pudemos cumprir tais 

planejamentos por problemas no contrato sistêmico destinado a manutenção da frota, 

fato que nos impossibilitou dos devidos encaminhamentos para as corretas 

manutenções necessárias aos veículos.  

  
Tabela 39 - Idade da frota, quilômetros rodados, custos de combustível e de manutenção, para 
cada veículo – campus Paracambi  

Veículo  Idade  Km rodado  Custo de 
combustível  

Custo de 
manutenção  

Doblô - KQN 9867  02  3.356  853,66  1.101,00  
Pálio - KQV 1035  05  21  0,00  2.652,00  
Ducato - KOY 6533  02  712  174,63  3.321,54  
Kombi - LCY 6419  15  0  0,00  0,00  
TOTAL  ---  4.089  1.010,29  7.074,54  

 Fonte: Direção Administrativa do campus 

G) Plano de substituição da frota: conforme resposta enviada a solicitações de 

auditoria, não há plano de aquisição de veículos no Campus sendo, até o presente 

momento, a Reitoria a responsável por gerenciar a aquisição de novos veículos.  

H) Razões de escolha da aquisição em detrimento à locação: como informado 

no item G, a gestão de aquisição da frota é realizada de forma sistêmica pela 

Reitoria do IFRJ, não sendo requerido dos campi um estudo de viabilidade prévia 

à aquisição.  

I) Estrutura de Controles da UG para prestação eficiente e econômica: O IFRJ 

Campus Paracambi dispõe de uma agenda interna central para todos os veículos, 

onde são cadastradas todas as saídas, possibilitando um controle dos veículos, bem 
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como a possibilidade da utilização de uma mesma saída para mais de uma 

finalidade, otimizando as rotas. A utilização de profissionais habilitados para a 

correta condução dos veículos para as finalidades propostas, também é considerada 

uma ação importante para garantir a qualidade e segurança dos serviços.   

 

Campus Pinheiral 
 

Atualmente o IFRJ/CaNP dispõe de dezesseis veículos, quatro tratores e três 

microtratores. Destes tratores, dois têm tração 4x2, sendo que um está em manutenção e outro 

em uso, um tem tração 4x4 e o último tem tração 2x2. Há também três microtratores: dois no 

Módulo Agroecológico (com apenas um em funcionamento) e o outro no galpão da bovino de 

leite.  

A idade média da frota é de 6 anos, variando entre 0 e 8 anos e apresentou média de 

8.238,75 quilômetros rodados no exercício de 2014.  

Atualmente não há um plano de substituição da frota e nenhuma previsão de 

substituição de veículo. 

 

a) Contextualização da relevância da frota de veículos para execução da atividade-fim da 

unidade e a consecução dos objetivos estratégicos. 

Algumas atividades administrativas dependem da frota de veículos do campus, devido 

à sua localização no interior do estado, a uma distância significativa da Reitoria situada na 

cidade do Rio de Janeiro. Faz se necessário o envio de documentos e o deslocamento de 

servidores para participação em reuniões no referido órgão. A frota atende também as atividades 

de ensino, já que permite a condução de alunos, docentes e técnicos administrativos a visitas 

técnicas, reuniões, fóruns, seminários e eventos desportivos, assim como o transporte de tutores 

e professores para aulas presenciais e encontros nos pólos de EAD localizados nas cidades de 

Resende, Rio Claro, Eng. Paulo de Frontin, São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, Rio 

das Flores, Porto Real, Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí, Arraial do Cabo e Guapimirim.  

Como é um campus agrícola com cerca 318 ha, existe a necessidade de transporte de animais, 

insumos agrícolas, ração, trabalhos no campo (aração, gradagem, semeadura), deslocamento 

dentro da fazenda, retirada de restos de vegetais e atendimento à Estação de Tratamento de 

Água. Utilizam-se também os veículos para transporte de produtos do almoxarifado aos setores 

fisicamente distantes.  
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b) As normas que regulamentam a gestão e uso da frota 

A Prefeitura do Campus realiza a gestão do serviço de transporte no IFRJ/CaNP 

disponibilizando formulários próprios para a solicitação de viagens, as quais devem ser 

requeridas com prazo mínimo de 15 dias de antecedência para que seja feito o planejamento. 

As viagens são agendadas de acordo com a demanda, alocando as pessoas da melhor forma 

possível a fim de se otimizar a utilização dos veículos. Os registros de viagem, incluindo 

quilometragem de saída e chegada, destino, horários, motorista e objetivo são realizados pelos 

motoristas a cada viagem, ficando disponíveis dentro do veículo, sendo substituídos ao final de 

cada mês. Estas informações são disponibilizadas em relatórios mensais emitidos pela 

Prefeitura do Campus.  

O controle de combustíveis é realizado a partir dos cupons fiscais gerados pelo uso do 

cartão de abastecimento Ticket Car. Os valores monetários, assim como a quantidade de 

combustível e a quilometragem atual do carro no ato do abastecimento são registradas em 

planilhas individuais por veículo, que são geradas mensalmente. 

Faz-se também o controle de manutenções preventivas e corretivas em planilhas.  

c) Critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação  

A maior parte da frota do IFRJ/CaNP provém da Universidade Federal Fluminense, 

uma vez que o campus era uma unidade da referida universidade antes de se vincular ao Instituto 

Federal do Rio de Janeiro. A gestão do Campus ainda não teve disponibilidade para analisar a 

viabilidade técnica de adotar a sistemática de locação em detrimento da aquisição.  

 

d) Custos envolvidos 

O custo total de manutenção dos veículos no exercício 2014 ficou na ordem de R$ 

61.961,41, conforme discriminado na tabela a seguir: 

 

Tabela 40 - Recursos gastos com manutenção da frota de veículos em 2014 – Campus Pinheiral 
Item Gasto (R$) 

Combustível 51.717,84 
Seguro Obrigatório 2013 598,21 
Seguro Obrigatório 2014 1779,51 
Manutenção  7865,85 

Fonte: Direção de Administração do campus Nilo Peçanha-Pinheiral 
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Campus Realengo 
 

Baseados no Decreto 6403 de 17/03/2008, que dispõe sobre a utilização de  veículos 

oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional, declaramos que o 

Campus Realengo conta com três (3) veículos classificados como de "serviços comuns", 

conforme item IV, do art. 2º do referido decreto;  Justificamos a importância e impacto do uso 

da frota no atendimento de todas as demandas de visitas técnicas, de serviços e transporte de 

documentos para a Reitoria do sistema, bem como, com entidades que mantém contato 

institucional com o campus; O Campus dispõe de 3 (três) veículos classificados para as 

atividades de "serviços comuns", sendo, um (1) automóvel Renault Kangoo, um (1) automóvel 

Fiat Palio e um (1) automóvel Fiat Ducato.  A média anual por veículo é a seguinte: Renault 

Kangoo - média anual de 7000 km, Fiat Palio - média anual de 3000 km. Fiat Ducato, sem 

rodagem, pois, encontra-se ainda em processo de regularização documental.  

A idade da frota é a que se segue: Renault Kangoo - 6 anos, Fiat Palio - 5 anos e Fiat Ducato 

– 3 anos. Os custos apurados com a manutenção da frota, incluindo-se os gastos com 

combustíveis, são: Renault Kangoo - média anual de R$ 3500,00, Fiat Pálio - média anual R$ 

2500,00. Fiat Ducato, ainda sem uso. No que se refere à substituição da frota, não há, por 

enquanto nenhum planejamento, pois, tais aquisições têm sido feitas diretamente pelo órgão 

gestor e a frota do campus ainda se encontra em bom estado de conservação. No entanto, 

tivemos problemas no que se refere à manutenção da frota, pois, além das empresas 

credenciadas não atenderam de acordo com as demandas, também tivemos problemas no 

contrato sistêmico.   

Vale destacar que continuamos com o objetivo de aquisição de um Microônibus para 

o campus para atender as diversas demandas existentes, e de alguma forma diminuir os custos 

com serviços terceirizados de ônibus que são fretados para atender as necessidades do campus 

(visitas técnicas, aulas passeios, etc.). Justificamos a escolha da aquisição e não locação dos 

veículos que compõem a frota do Campus Realengo, visto que o campus encontra-se em 

estruturação e implantação. A estrutura de controle do uso da frota é realizada através de um 

documento vinculado a cada saída de cada veículo, constando das seguintes informações: 

Nome, matrícula e cargo do condutor, destino, data e hora de saída, retorno, data e hora de 

chegada, dados do veículo (modelo, placa, quilometragem de saída e retorno), mais a 

justificativa de saída. A autorização é feita pelo prefeito do Campus e do Diretor Geral ou seu 
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substituto. As despesas decorrentes são contabilizadas em planilha própria para fins de 

controle.  

 
Campus Rio de Janeiro 
 

O Campus Rio de Janeiro realiza o controle de frota, através dos modelos estratégicos 
que permite análise de indicadores de abastecimento, quilometragem e custo em 2014. 

 

 

 

  

 

Quadro 62 - Descrição dos veículos oficiais do campus Rio de Janeiro  
Modelo Placa Classificação Média (KM) 

Idade 
Média Importância 

FIAT PALIO 
Combustível: Flex 

LPK-4403 
Transporte 

Institucional 
4408 5 

Translado de 
servidores entre 
Campus e Supervisão 
de Estágio. 

FORD RANGER 
 Combustível: Diesel KWO-4564 

Transporte 
Institucional 4179 2 

Translado de 
servidores entre 
Campus e Supervisão 
de Estágio. 

Fonte: Direção administrativa do campus 

 
Nas atividades do Campus em 2014 não obtivemos impactos relevantes, mediante a 

idade média da frota em uso.  

Quadro 63 - Despesa do DPVAT – Anual 2014 – Campus Rio de Janeiro 
Modelo Placa Valor 

 
RANGER  

FORD 

GESTÃO DA FROTA 

FIAT 

PALIO 
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FIAT PALIO Combustível: Flex LPK-4403 R$ 105,25 

FORD RANGER  Combustível: Diesel KWO-4564 R$ 109,96 

Fonte: Direção Administrativa do Campus                                                      IPVA - Isento 

 
MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO E MANUTENÇÃO DA FROTA 

 
ANEXO II – MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO 

E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL 
Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008 

   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 
SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS – SISG 

01     MINISTÉRIO / ÓRGÃO / ENTIDADE 
IFRJ – Campus Rio de Janeiro 

 02 ANO 
2014 

03      ESPÉCIE / MARCA / MODELO  
FIAT PALIO FIRE ECONOMY 

 04 COR 
Cinza 

 05   ANO FAB. MOD. 
2009/2010 

06       GRUPO                  
 Veículo Serviços Comuns 

07   COMBUSTÍVEL                                   
Álcool / Gasolina 

08 PATRIMÔNIO Nº 
4972 

09 PLACA ANTERIOR 
 

10 UF 11     LOCALIZAÇÃO (MUNICÍPIO) 12 UF 

13 PLACA ATUAL 
LPK 4403 
 

14 UF      
RJ  

15     LOCALIZAÇÃO (MUNICÍPIO)                            
 Rio de Janeiro 

16 UF 
 RJ 

17    CHASSI 
9BD17164LA5400302 
 

18 CV     
75 

19     VALOR DE MERCADO        
 R$ 28.270,45 

20  CÓDIGO RENAVAM 
00151874905 

MÊS 

21 
 
 

KM 
RODADOS 

NO MÊS 

22  
 

 
CONSUMO DE 

COMBUSTÍVEL 
/ LITRO 

 
23  
 

KM 
RODADOS 

/LITRO 
(21/22) 

VALOR DA DESPESA (R$) 
 27 

 
 
 
 

TOTAL 
(R$) 

28  
 

MÉDIA POR 
KM 

RODADO 
(R$) 

(27/21) 

24  
 
 

COMB 

25 
 

MANUTENÇ
ÃO 

CONSERVA
ÇÃO 

26  
 
 

REPAR
OS 

JAN 999 119,53 8,36 370,38 129,00 - 499,38 0,50 
FEV 912 140,37 6,50 437,60 - - 437,60 0,48 
MAR 918 97,99 9,37 309,74 - - 309,74 0,34 
ABR 83 - - - - - - - 
MAI 159 54,26 2,93 172,75   172,75 1,09 
JUN 42 - - - - - - - 
JUL 151 22,07 6,84 68,39 - - 68,39 0,45 
AGO 181 25,11 7,21 79,95 - - 79,95 0,44 
SET 227 28,99 7,83 92,30 - - 92,30 0,41 
OUT 372 30,60 12,16 94,83 32,00 - 126,83 0,34 
NOV 91 - - - - 1.673,28 1.673,28 - 
DEZ 273 60,29 4,53 189,87 - - 189,87 0,70 

 
TOTAL 

4408 579,21 7,61 1.815,81 161,00 - 3.650,09 4,75 
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ANEXO II – MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO 
E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL 
Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008 

   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 
SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS 
– SISG 

01     MINISTÉRIO / ÓRGÃO / ENTIDADE 
IFRJ – Campus Rio de Janeiro 

 02 ANO 
2014 

03      ESPÉCIE / MARCA / MODELO  
I / FORD RANGER XL 13 P 

 04 COR 
Branca 

 05   ANO FAB. MOD. 2011/2012 

06       GRUPO                   
Veículo Serviços Comuns 

07   COMBUSTÍVEL                                 
DIESEL 

08 PATRIMÔNIO Nº 
4973 

09 PLACA 
ANTERIOR 
 

10 UF 11     LOCALIZAÇÃO (MUNICÍPIO) 12 UF 

13 PLACA ATUAL 
KWO 4564 
 

14 UF     
 RJ  

15     LOCALIZAÇÃO (MUNICÍPIO)                           
Rio de Janeiro 

16 UF RJ 

17    CHASSI 
8AFER13P4CJ0012
20 
 

18 CV     
163 

19     VALOR DE MERCADO  
R$ 72.000,00 

20  CÓDIGO RENAVAM 
 00489798101 

MÊS 

21 
 
 

KM 
RODAD
OS NO 
MÊS 

22  
 

 
CONSUMO 

DE 
COMBUSTÍ
VEL / LITRO 

 
23  
 

KM 
RODAD

OS 
/LITRO 
(21/22) 

VALOR DA DESPESA (R$) 
 27 

 
 
 
 

TOTAL 
(R$) 

28  
 

MÉDIA POR KM 
RODADO 

(R$) 
(27/21) 

24  
 
 

COMBU
S 

25 
 

MANUTENÇ
ÃO 

CONSERVA
ÇÃO 

26  
 
 

REPAR
OS 

JAN - - - - - - - - 
FEV - - - - - - - - 
MAR 90 - - - - - - - 
ABR 159 35,32 4,50 102,41 - - 102,41 0,64 
MAI 378 63,89 5,92 183,00 - - 183,00 0,48 

34    OBSERVAÇÕES: 
 
 

35     RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 
 

________________________________________              _________________________________ 
NOME POR EXTENSO                                                       CARGO 

 
____________________________,          ___/___/___                _________________________________ 
                     LOCAL                                     DATA                              ASSINATURA / CARIMBO 
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JUN 71 - - - - - - - 
JUL 756 87,44 8,65 231,74 - - 231,74 0,31 
AGO 148 - - - - - - - 
SET 780 103,42 7,54 275,03 42,00 - 317,03 0,41 
OUT 610 34,92 17,47 94,25 - - 94,25 0,15 
NOV 778 87,82 8,86 244,14 - - 244,14 0,31 
DEZ 409 41,71 9,81 116,70 - - 116,70 0,29 

 
TOTA
L 

4.179 454,52 9,19 1.247,27 42,00 - 1.289,27 2,59 

34    OBSERVAÇÕES: 
Aquisição de acessórios conforme proc. 23.275000429/2013-03, Empresa Veluplast Tecidos e Plásticos Ltda., conforme notas de 
empenho nº 800077 e 800078 e notas fiscais nº 8847 e 8848 respectivamente, no valor de  R$ 5.435,78 e R$ 235,58, para os veículos: 
Ranger cabine dupla 2011/2012, placa KWO – 4564 (Campus Rio de Janeiro) e Ranger cabine dupla 2011/2012 placa LQQ – 5227 
(Campus Nilópolis).  

35     RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 
 

________________________________________              _________________________________ 
NOME POR EXTENSO                                                       CARGO 

 
____________________________,          ___/___/___                _________________________________ 
                     LOCAL                                     DATA                              ASSINATURA / CARIMBO 

 

ESTRUTURA DE CONTROLE CAMPUS RIO DE JANEIRO 

DIREÇÃO GERAL/ DA / PREFEITURA 

CONTROLE DE TRÁFEGO 

 
VEÍCULO / MARCA: PLACA: 

CONDUTOR: 

KILOMETRAGEM INICIAL: FINAL: 

ABASTECIMENTO DIA:        /     /        TOTAL EM LITROS: 

OUTRAS DESPESAS: 

USUÁRIO DO VEÍCULO: 

SAÍDA: HORA: 

DESTINO: 

ENDEREÇO: 

RETORNO:          /      /   HORA: 
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         ______________________________                       ___________________________ 
                Assinatura do Condutor                        Assinatura do Responsável 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Solicitante 

 

 

OBS: Todas as informações dos itens 2.1 e 2.2 foram fornecidas pela Prefeitura do Campus Rio 
de Janeiro.  

 
Campus São Gonçalo 
 
Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos é o 

Decreto 6.403 de 17 de março de 2008 e a Instrução Normativa nº 01/2011 de Abril de 2011.  

 
Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 

Os veículos Oficiais pertencentes à frota do Campus são utilizados no transporte 

institucional em apoio as atividades administrativas e acadêmicas. Utilizados no transporte 

individual e coletivo de servidores e discentes às atividades cuja presença de representantes do 

campus se faz necessária, transporte de materiais e documentos e de autoridades que participem 

de eventos neste. 

 
Plano de substituição da frota; 

Não há no presente momento um plano de substituição da frota.  

 
Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; 

A escolha da aquisição em detrimento da locação é justificada pela relação 

custo/benefício em prol da aquisição. 

 

Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e 

econômica do serviço de transporte; 
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A gestão do serviço de transporte é realizada pela Prefeitura do Campus, que dispõe 

de formulários próprios para a solicitação de viagens. Os registros de viagem, incluindo 

quilometragem de saída e chegada e horários, são realizados pelos motoristas a cada viagem, 

ficando disponíveis dentro do veículo, sendo recolhidos ao final de cada semana.  

Já o controle de combustíveis, é realizado a partir dos cupons fiscais, gerados pelo 

uso do cartão de abastecimento TicketCar. Os valores monetários, assim como a quantidade de 

combustível e a quilometragem atual do carro no ato do abastecimento são conferidos e 

registrados mensalmente pela Prefeitura do Campus. 

Estas informações são consolidadas em relatórios realizados pela Prefeitura do 

Campus. 

Quadro 64 - Veículos oficiais de transporte institucional - Campus São Gonçalo - 2014 

Veículo / Placa 
Ano 

Fabricação 

Km 
rodados em 

2014 

Custos associados à manutenção (R$) 

Combustível Seguro 
obrigatório 

Revisão 
periódica 

Fiat Palio / KNY-
4002 2010 3293 972,02 105,25 --- 

Renault Kangoo / 
LLA-9952 2009 709 243,72 105,25 --- 

Fiat Doblo / KXX-
9500 2012 3777 1.355,02 105,25 --- 

Fiat Ducato / LLV-
7744 2012 869 286,53 247,42 --- 

Fonte: Direção administrativa do campus 

 

Quadro 65 - Demais informações da frota - Campus São Gonçalo - 2014 
Quantidade de veículos 4 

Total km rodados em 2014 8648 
Idade média 3,25 anos 

Custo total de manutenção (R$) * 3.420,46 
Fonte: Direção administrativa do campus 

*O valor do Custo total de manutenção (R$) foi obtido através do somatório total de todos os Custos associados 
à manutenção (Combustível + Seguro Obrigatório + Revisão periódica), conforme a orientações de 
preenchimento da solicitação destas informações. 

 

Campus Volta Redonda 
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A frota de veículos pertencente ao patrimônio IFRJ – Campus Volta Redonda é 

administrada pela Prefeitura do Campus, a qual compete gerenciar os serviços de transporte.  

A legislação que regulamenta a gestão e o uso da frota baseia-se nas seguintes normas:  

- Instrução Normativa INT/SLTI/MP 3, de 15/05/2008 - D.O.U. DE 19/05/2008: 

Dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de 

veículos oficiais e dá outras providências;  

- Lei Nº 9.327, de 9 de dezembro de 1996: Dispõe sobre a condução de veículo 

oficial;  

- Decreto Nº 6.403, de 17 de março de 2008: Dispõe sobre a utilização de 

veículos oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional.  

- Lei No 1.081, DE 13 de abril de 1950: Dispõe sobre o uso de carros oficiais; - 

Normativos internos.  

É indispensável atender com eficiência e presteza a demanda na condução das pessoas, 

dos equipamentos, dos documentos e de outros tipos de demandas correlatas ao transporte 

institucional, no âmbito IFRJ - CVR, bem como, para aperfeiçoar vários outros serviços que 

possibilitem, por consequência, a viabilidade dos afazeres das pessoas envolvidas com as 

atividades imprescindíveis e voltadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, destacadas como 

funções institucionais da alçada do IFRJ - CVR, propiciando qualidade e maximizando o 

desempenho das pessoas envolvidas nesse processo contínuo de promoção do conhecimento.  

A frota de veículo IFRJ-CVR atende aos fins institucionais, integrando locomoção de 

pessoas para reuniões e eventos com os utilitários necessários às rotinas administrativas do 

Campus.   

Os veículos de transporte são utilizados de acordo com sua capacidade e 

disponibilidade, sendo o padrão a utilização do Palio, por se tratar do mais econômico 

(combustível/manutenção).  

Quando o agendamento requer espaço para cinco a seis passageiros, quando o Palio não está 

disponível, ou quando o volume de materiais a ser transportado é superior ao porta-mala do 

Palio, é utilizado a Kangoo.  

No caso de necessidade de transporte de materiais que ultrapassem o volume do Palio 

e da Kangoo, ou no caso de indisponibilidade dos mesmos, é utilizado a Ranger.  

A Ducato é utilizada somente nos casos em que a requisição ou união de requisições de 

transporte para a mesma localidade (ou próxima) soma mais do que seis passageiros.  

A frota é composta pelos veículos discriminados abaixo, assim como a quilometragem dos 

mesmos.  



282 
 

 

 
Tabela 41 - Veículos oficiais – Exercício: 2014 – Campus Volta Redonda 
 
Quantidade Veículo  Tipo  

Utilização 
(Transporte 

Institucional) 

Ano de  
Fabricação 
/ Modelo  

Ano de 
aquisição  

Placa  

Km  
Inicial 

em  
2014  

KM  
Final 
em  

2014  

Km  
Rodado 

 

1  
Renault 
Kangoo  

Caminhoneta 
categoria  

Miscelânea  

Transporte de 
Passageiros 2009/2010 2009  

LPM 
9944 95.305  95.719  414  

1  
Fiat  
Palio  
Fire  

Automóvel 
categoria  
Passeio  

Transporte de 
Passageiros 2010/2011 2010  LLI 4106 80.316  97.578  17.262 

1  Ford 
Ranger  

Pickup  
utilitário  
categoria  
Especial  

Transporte de 
Passageiros e 

carga 
2012/2012 2012  KWN 

5309 
11.200  26.387    

15.187 

1  
Fiat  

Ducato  

Minivan 
categoria  
Passeio  

Transporte de 
Passageiros 2012/2013 2012  

KXH 
5799 7.602  8.154  

  
552  

 Fonte: Prefeitura do Campus Volta Redonda 
 

Os gastos totais anual com a frota supracitada - exercício de 2014 -, considerando todas 

as categorias mencionadas, no que concernem as despesas gerais - eventuais e obrigatórias -, 

foram os seguintes:  

a) Aquisição de combustíveis – As despesas com abastecimento são realizadas por 

meio do cartão TicketCar. O Campus conta com quatro cartões, um para cada veículo, sendo os 

gastos anuais no valor de: Gasolina R$ 6.986,44, Diesel R$ 1.264,04, totalizando o montante 

anual de R$ 8.250,48;  

b) As despesas com a Manutenção Preventiva e Corretiva totalizaram o montante 

de R$ 5.778,75, sendo R$ 3.732,75 com a aquisição de produtos diversos (peças) para a 

manutenção da frota e R$ 2.046,00 com mão-de-obra.  

c) Com o pagamento dos DPVATs foram gastos o total de R$ 732,64.  

  
Tabela 42 - Custos com manutenção e DPVAT dos veículos oficiais – Exercício: 2014 
– Campus Volta Redonda  
 Veículo  Placa  Peças (R$)  Mão-de-obra 

(R$)  
Total com 

manutenção  
DPVAT   

Renault Kangoo  LPM 9944  1.082,58  650,00   1732,58  105,25   

Fiat Palio Fire  LLI 4106  1.494,32   780,00   2274,32  105,25   
Ford Ranger  KWN 5309  -    -  -   109,96   
Fiat Ducato  KXH 5799   1.155,85  616,00   1771,85  412,18*   

Fonte: Prefeitura do Campus Volta Redonda 
 
* Incluído nesse valor pro-rata DPVAT 2012, de R$ 165,70.  
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 No que tange à escolha da aquisição em detrimento da locação, esta se justifica pela 

relação custo/benefício, tendo em vista que esta opção traz menor custo em relação à empresa 

contratada, devido às demandas diárias de saídas para a Reitoria e outros Campus, o que 

oneraria os gastos públicos com as locações. Além disso, o reembolso de transporte rodoviário 

quando o deslocamento ocorre para maior número de passageiros seria maior em detrimento da 

utilização do veículo próprio.  

Destaca-se também a necessidade de locomoção para os municípios vizinhos, devido 

à realização de parcerias para o atendimento de políticas públicas.  

Além disso, devido às manutenções preventivas a cada 10.000 Km, estes veículos 

podem alcançar grandes quilometragens, sendo este um ponto a contribuir para a sua aquisição.  

Visando uma prestação eficiente do serviço de transporte, conta-se com a Prefeitura 

do Campus, a qual é responsável pelo escalonamento dos veículos, autorização para 

abastecimento, controle de quilometragem, escala dos condutores dos veículos, 

acompanhamento da manutenção eventual e periódica desses veículos (conserto, revisão, troca 

de óleo, troca de pneus, dentre outros serviços), entre outros.  

Realiza, ainda, o controle da regularidade documental dos automóveis (licenciamentos 

obrigatórios), a criação de formulários, tabelas e meios eletrônicos de controle de 

abastecimento, manutenção e deslocamentos, fiscalização dos serviços realizados pelos 

motoristas.  

Quanto à solicitação de viagens, estas são realizadas por meio de um sistema de 

chamados, no qual o servidor agenda a viagem, com CPF, data e hora de saída e retorno, motivo 

da viagem e passageiros. Busca-se, então verificar a disponibilidade de veículo e, quando 

possível, a compatibilização de viagens em um mesmo veículo, visando à economicidade.  

No que tange às solicitações de manutenção, estas são realizadas e o processo 

controlado por meio do TicketCar, bem como o abastecimento dos veículos.  

 

8.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO  
 

8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 
 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 
EXERCÍCIO 

2014 
EXERCÍCIO 

2013 
BRASIL UF 1 Rio de Janeiro   



284 
 

 

Município Rio de Janeiro 2 2 
Município Nilópolis 1 1 
Município Pinheiral 1 1 

    Município Volta Redonda 1 1 
Município Paulo de Frontin 1 1 
Município Mesquita  1 1 
Município Resende  1  
Município Arraial do Cabo 1 1 
Município Paracambi 1 1 
Município Duque de Caxias 1 1 
Município São Gonçalo  1 1 

Subtotal Brasil 12 11 

EXTERI
OR 

   
   
   
   

   
   
   
   

Subtotal Exterior   
Total (Brasil + Exterior)   

Fonte: PROAD/Engenharia 
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8.2.2 Imóveis Sob a responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional 
 
Quadro 67 (A.8.2.2.1) – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 

Estado de 
Conservaç

ão 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 
Valor 

Históric
o 

Data da 
Avaliaç

ão 

Valor 
Reavali

ado 
Com 

Reformas Com Manutenção 

158502 
Nº121: 6001 04897 500 2 
Nº 125: 6001 04899 500 3 

Uso em serviço público. Propriedade da 
União. 
Obs.: consta no livro 3-CT sob o nº 69227 
fls.169, transcrito em nome da União Federal 
o prédio situado na rua Senador Furtado 121 
/ 125 

Reparos 
importantes 

 

 

 

  
R$ 225.583,35 

  

158486 6001 04578 500 1 

Uso em serviço público. Pelo instrumento 
particular de 27.09.2000, a União Federal, 
cedeu sob forma de utilização gratuita o 
imóvel de matrícula 149.720 ao CEFET-
Química de Nilópolis, atual IFRJ. O prazo de 
cessão será de 20 anos contado da data do 
respectivo contrato, prorrogável por iguais e 
sucessivos períodos. 

Bom 

 

 

 

 R$ 172.995,79 

158483 * 
Uso em serviço público. Escritura de doação 
feita pela Prefeitura Municipal de Nilópolis. 

Reparos 
importantes  

 
 

 R$ 246.980,88 

158485 * 

Acordo de Cooperação Técnica de 
conformidade com a Lei 8666/93 

objetivando concretizar a transferência da 
gestão do Colégio Agrícola Nilo Peçanha 
para a órbita do IFRJ, doravante chamado 

Campus Pinheiral conforme Portaria nº 4 de 
06 de janeiro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União de 07 de janeiro de 2009.  

Bom 

 

 

 

R$ 
16.557,16 

R$ 62.825,92 

158488 5925 00032 507 7 
Uso em serviço público. Doação feita pelo 
Município de Volta Redonda Através da Lei 

Regular 
 

 
 

 R$ 84.524,92 
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Municipal 4.399 a União federal com 
aceitação da Superintendente do Patrimônio 
da União através da Portaria nº 48 de 22 de 
agosto de 2012. 

158157 ** 

Uso em serviço público. Contrato de locação 
nº 010/2010 assinado em 1º de junho de 2010. 
Locatário: IFRJ, Locador: Albertina Aquino 
Francisco. 
Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua 
Pereira de Almeida, nº 88, Praça da Bandeira, 
Rio de Janeiro-RJ matriculado no cartório de 
Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro sob o 
nº 76.796, livro 27/6 folha 94. 

Regular 

 

 

 

R$ 
62.659,50 

R$ 170.578,32 

158157/1
52236 
(UGR) 5835 00002 500 4 

Uso em serviço público. Termo de 
Incorporação ao Patrimônio da União do 
imóvel situado na Av. Maria Luiza, s/nº-
Bairro Sacra Família conforme processo 
administrativo de nº 05018.001940/2001-30. 

Reparos 
importantes 

 

 

 

 R$ 164.224,11 

158157/1
52235 * 

Uso em serviço público. Lei nº 644 de 28 de 
outubro de 2010 autorizando o Chefe do 
Poder Executivo Municipal a proceder a 

doação de bem imóvel ao IFRJ. 

Reparos 
importantes 

  

  

  

  R$ 122.963,27 

158157/1
52237 * 

Uso em serviço público. Termo de cessão de 
uso do imóvel feito pelo Município de Arraial 
do Cabo ao CEFET-Química através do 
Processo Administrativo nº 3615/06 por um 
período de 99 anos 

Regular 

 

 

 

 R$ 122.828,81  

158157/1
54955 * 

Uso em serviço público. Termo de cessão de 
uso precário em caráter gratuito e de 
exclusividade com área total de 6.556,00 m². 
Cedente: Prefeitura Municipal de Resende, 
cessionário: IFRJ, destinados a instalação, 
implantação e funcionamento do IFRJ datado 
de 11 de setembro de 2013, conforme Diário 

Reparos 
importantes

. 

 

 

 

 R$ 43.489,63 
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Oficial do Estado do RJ em 01 de outubro de 
2013 e Diário Oficial da União de 30 de 
outubro de 2013. 

158487 * 

Uso em serviço público. Termo de sucessão 
de uso do CIEP 436 Neuza Goulart Brizola, 
Localizado no Município de São Gonçalo, 
Neves. Decreto 40.644 de 2008. A presente 
subcessão de uso vigorará pelo prazo de 50 
anos. 

Regular 

 

 

 

R$ 
185.033,11 

R$ 164.224,11 

158484 * 

Uso em serviço público. Termo de cessão de 
uso em caráter gratuito e de exclusividade de 
parte de imóvel de propriedade do Município 
de Paracambi, RJ, compreendidos o subsolo e 
os 2º e 3º andares, do prédio nº 1, 
devidamente descrito e caracterizado na 
planta, situado na Rua Sebastião de Lacerda, 
s/n 
Cedente: Município de Paracambi; 
cessionário: IFRJ, conforme Processo 
Administrativo nº 1.773/2003. 

Reparos 
importantes 

 

 

 

  R$ 156.776,97 

158482 * 

Uso em serviço público. Autorizado a 
funcionar através da portaria nº 701 de 9 de 
junho de 2008 do Ministério da Educação. 
Termo de cessão de uso conforme 
procedimento administrativo nº 054.953/07. 

Regular 

 

 

 

R$ 
93.497,04 

R$ 228.442,11 

Total 
R$ 
357.746,81 

 
R$ 1.981.118,73 

 
Fonte: PROAD/Engenharia 
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8.3 BENS IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS 
 
 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quantidade de Imóveis 
Locados de Terceiros 

dela UJ 

Exercício 
2014 

Exercício 
2013 

BRASIL 

UF 1 Rio de janeiro    

Município Rio de Janeiro 1 1 

   

   

   

   

   

   

Subtotal Brasil 1 1 

EXTERIOR 

   

   

   

   

   

   

   

     

Subtotal Exterior   

Total (Brasil + Exterior)   

 
Fonte: PROAD/ENGENHARIA 
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9 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

9.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
 
Quadro 69 (A.9.1) – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014 

Nº do 
Cont
rato 

Objeto Vigência 
Fornecedores 

Custo  
Valores 

Desembolsados 
2014 

CNPJ Denominação 

15/20
11 

Prorrogação – 
Serviço de 
Telefonia 
Móvel e 
serviço de 
Internet  

01/01/20
14 ~ 
31/12/20
14 

02.558.157/0
001-62 

TELEFÔNICA 
BRASIL S/A 

 R$ 60.131,46 

12/20
11 

Prorrogação – 
Distribuição 
publicidade 
Legal 
impressa e/ou 
eletrônica 

01/01/20
14 ~ 
31/12/20
14 

09.168.704/0
001-42 

EMPRESA 
BRASIL DE 
COMUNICAÇÃ
O S.A - EBC 

 R$ 25281,21 

04/20
14 

Serviços 
Técnicos de 
manutenção 
Preventiva e 
Corretiva 

03/12/20
14 ~ 
02/12/20
15 

32.578.387/0
001-54 

Unitech Rio 
Comércio e 
Serviços LTDA 

 R$ 77.250,00 

01/20
14 

Prorrogação – 
Licenças 
Microsoft 
Windows Pro 
e Office 
Professional 
Plus  

21/02/20
14 ~ 
20/02/20
15 

52.913.241/0
001-25 

ENG Comercio 
de Computadores 
LTDA 

R$ 151.800,00 R$ 151.800,00 

16/20
02 

Prorrogação – 
Link para 
acesso à 
Internet 
Campus Rio 
de Janeiro 

01/01/20
14 ~ 
31/12/20
14 

31.978.612/0
001-87 

RTT Informática 
e 
Telecomunicaçõe
s LTDA 

R$ 101.620,00 R$ 101.620,00 

17/20
11 

Prorrogação - 
Implementaçã
o de 
Comunicação 
de Dados 
interligando a 
Reitoria e o 
Campus R.J 

01/01/20
14 ~ 
31/12/20
14 

08.666.365/0
001-61 

B2IT Serviços de 
Multimídia e 
Telecom LTDA 

R$ 188.011,20 R$ 188.011,20 

14/20
11 

Prorrogação – 
Telefonia Fixa 
e Conexão a 

01/01/20
14 ~ 

10.952.708/0
001-04 

Telemar Norte 
Leste S/A 

Sem 
Estimativa 

R$ 1.940.079,34 
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Fonte: PROAD/DGTI 
 

Internet, 
através de 
tecnologia 
MPLS 

31/12/20
14 

13/20
11 

Prorrogação – 
Serviços de 
cópias, 
digitalização e 
impressões 
P&B e 
Colorido.  

01/01/20
14 ~ 
31/12/20
14 

05.042.606/0
001-03 

Ultradigital 
Comércio e 
serviços para 
escritório LTDA 

R$ 782.982,60 R$ 1.150.460,86 
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10 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 
10.1 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

 
Quadro 70 (A.10.1) – ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1. Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública 
(A3P)? 

 X 

2.
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem 
como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme 
dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 

 X 

3. As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os 
parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?  

 X 

4.
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que 
trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, 
responda os itens 5 a 8. 

 X 

5. A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN 
SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? 

 X 

6. O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, 
atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos? 

 X 

7.

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN 
SLTI/MPOG 10/2012)? 

 X 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser 
acessado. 

 

8.

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no 
PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, 
apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos 
indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? 

 X 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem 
ser acessados. 

 

Considerações Gerais 
Observações: no final do ano de 2014 a Reitoria do IFRJ deu início em adotar práticas de 
sustentabilidade nos seus editais, visto o Edital de Limpeza e Conservação que já passou a 
exigir do contratado práticas sustentáveis na execução do serviço. Segundo informações da 
DLCOF, será criado um Grupo de Trabalho de Boas Práticas e Gestão Sustentável no 
exercício de 2015, objetivando atender este objetivo. 

Fonte: Diretoria Adjunta de Administração (DAAD) 
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11 ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 
 

11.1TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU 

 

11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

 

Quadro 71 (A.11.1.1) – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Orde

m 
Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 
TC 

018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 

821/2014 – TCU – 

Plenário 

 

9.11.1 Notificação 

Ofício 1970/2014-

TCU/SECEX-RJ, DE 

05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 

9.11.1. Promova estudos com vistas a ampliar o quadro de pessoal da sua UAI, de modo a suprir as necessidades 

de recursos humanos daquela subunidade organizacional (itens 67-77) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Síntese da Providência Adotada 

A Chefe de Gabinete substituta informou via memorando 174/ 2014 do Gabinete do Reitor e menciona que 

conforme memorando nº 324/2014, anexo, da Diretoria de Gestão de Pessoas deste Instituto Federal, foi 

disponibilizado pelo MEC 3 vagas para o cargo de Auditor. (Item 9.11) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A contratação de mais auditores propiciará aprimoramento nas atividades da auditoria interna 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 

pelo Gestor 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
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Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m 

Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 
TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 
 

9.11.2 Notificação 
Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
9.11.2. Fomente a prestação de apoio técnico por suas subunidades organizacionais à realização de trabalhos de 
fiscalização por sua UAI (itens 180-183); 

  
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Gabinete do Reitor 103622 

Síntese da Providência Adotada 
A Chefe de Gabinete substituta informou via memorando 174/ 2014 do Gabinete do Reitor e informa que em 
01/07/2013, foi exarada Portaria de nº 078, instituindo normas para atendimento às informações solicitadas pela 
UAI. (Item 9.11.2) 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m 

Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

03 TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 
 

9.11.3 Notificação 
Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
9.11.3. estruture mais adequadamente as práticas de planejamento estratégico adotadas pela organização, 

com vistas a implementação futura de gestão orientada à governança e de gestão de risco (itens 133-151); 
  

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Gabinete do Reitor 103622 

Síntese da Providência Adotada 
Em resposta ao memorando nº 046/2014/AUDIN, vimos informar que a Pró-Reitoria de Administração, 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROAD) deste Instituto Federal é o setor responsável pela 
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adoção de medidas referente ao planejamento estratégico da organização e da identificação de riscos para os 
objetivos da mesma. (Item 9.11.3 e 9.11.4) 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

04 TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 
 

9.11.4 Notificação 
Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
9.11.4. Promova estudos com vistas a estruturar sistema de controle interno que enseje identificação dos 

riscos mais significativos para os objetivos da organização e desenvolvimento de controles internos voltados à 
mitigação ou eliminação desses riscos (itens 152-163); 

  
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Gabinete do Reitor 103622 

Síntese da Providência Adotada 
Em resposta ao memorando nº 046/2014/AUDIN, vimos informar que a Pró-Reitoria de Administração, 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROAD) deste Instituto Federal é o setor responsável pela 
adoção de medidas referente ao planejamento estratégico da organização e da identificação de riscos para os 
objetivos da mesma. (Item 9.11.3 e 9.11.4) 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 
 
 
UNIDADE JURISDICIONADA 
DENOMINAÇÃO COMPLETA CÓDIGO SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m 

Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
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05 TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 
 

9.11.5 Notificação 
Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
9.11.5. Promova estudos com a finalidade de desenvolver manual de auditoria que estabeleça o conjunto de 
normas a serem observadas pelos auditores quando da realização de auditorias (itens 177-179); 
 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Gabinete do Reitor 103622 

Síntese da Providência Adotada 
Esta recomendação é objeto do Plano Anual de Ações da Auditoria Interna – PAINT 2015 a ação 1.2 - Elaborar 
o Manual da Auditoria Interna, para atender as recomendações do Acórdão 821-2014 Plenário do TCU, para a 
Auditoria Interna do IFRJ. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

06 TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 

9.12.1
. 

Notificação 
Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
9.12.1. Promova a qualificação de pessoal nas áreas de fiscalização de obras, fiscalização de tecnologia da 
informação e análise e construção de indicadores (itens 81-91); 
 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro 103629 

Síntese da Providência Adotada 
Estas recomendações são objeto do Plano Anual de Ações da Auditoria Interna – PAINT 2015 a ação 1.2 - 
Elaborar o Manual da Auditoria Interna, para atender as recomendações do Acórdão 821-2014 Plenário do TCU, 
para a Auditoria Interna do IFRJ. 
Além do item 9.12.1 ser objeto da Ação De Desenvolvimento Institucional E Capacitação da Auditoria Interna 
do IFRJ, com o planejamento de execução dos cursos mencionados no item citado. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m 

Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

07 TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 

9.12.2
.
 
9.12.2
.
 
9.12.2
.
 
9.12.2
.
 
9.12.2
. 

Notificação 
Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
9.12.2. Fomente a prática de realizar entrevista de abertura de auditoria, para apresentar objetivos a serem 
alcançados pela fiscalização, e entrevista de fechamento de auditoria, com propósito de informar achados de 
auditoria identificados (itens 188-191); 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro 103629 

Síntese da Providência Adotada 
Estas recomendações são objeto do Plano Anual de Ações da Auditoria Interna – PAINT 2015 a ação 1.2 - 
Elaborar o Manual da Auditoria Interna, para atender as recomendações do Acórdão 821-2014 Plenário do TCU, 
para a Auditoria Interna do IFRJ. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 
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UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

08 
TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 

9.12.3
. Notificação 

Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
 9.12.3. promova estudos com vistas a estabelecer, em normativo específico, regras de confidencialidade 

a serem observadas por seus servidores quando da realização de trabalhos de auditoria (itens 205-209); 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro 103629 

Síntese da Providência Adotada 
Estas recomendações são objeto do Plano Anual de Ações da Auditoria Interna – PAINT 2015 a ação 1.2 - 
Elaborar o Manual da Auditoria Interna, para atender as recomendações do Acórdão 821-2014 Plenário do TCU, 
para a Auditoria Interna do IFRJ. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

  



300 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

09 
TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 

9.12.4
. Notificação 

Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
9.12.4. promova estudos com vistas a estabelecer, em normativo específico, salvaguardas de sigilos fiscal, 
bancário e comercial de informações obtidas por seus servidores quando da realização de trabalhos de auditoria 
(itens 205-209); 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro 103629 

Síntese da Providência Adotada 
Estas recomendações são objeto do Plano Anual de Ações da Auditoria Interna – PAINT 2015 a ação 1.2 - 
Elaborar o Manual da Auditoria Interna, para atender as recomendações do Acórdão 821-2014 Plenário do TCU, 
para a Auditoria Interna do IFRJ. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Orde
m 

Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

10 
TC 
018.270/2013-
1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 

9.12.
5. 

Notificação 
Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
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9.12.5. observe as diretrizes estabelecidas nas IN CGU 7/2006 e SFC 1/2007 (itens 210-215); 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro 103629 

Síntese da Providência Adotada 
Estas recomendações são objeto do Plano Anual de Ações da Auditoria Interna – PAINT 2015 a ação 1.2 - 
Elaborar o Manual da Auditoria Interna, para atender as recomendações do Acórdão 821-2014 Plenário do TCU, 
para a Auditoria Interna do IFRJ. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 
 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Orde
m Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

11 
TC 
018.270/2013-1. 

ACÓRDÃO Nº 
821/2014 – TCU – 
Plenário 

9.12.6 Notificação 
Ofício 1970/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
05/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
 9.12.6. avalie o desempenho de suas atividades de fiscalização adotando as seguintes práticas, dentre 

outras: avaliar a relação custo/benefício de seus trabalhos, monitorar a qualidade de suas auditorias e avaliar a 
economicidade e eficiência de procedimentos de fiscalização adotados (itens 223-227); 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro 103629 

Síntese da Providência Adotada 
Estas recomendações são objeto do Plano Anual de Ações da Auditoria Interna – PAINT 2015 a ação 1.2 - 
Elaborar o Manual da Auditoria Interna, para atender as recomendações do Acórdão 821-2014 Plenário do TCU, 
para a Auditoria Interna do IFRJ. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
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Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

12 
TC-
021.158/2013-4 

Acórdão nº 926/2014 - 
TCU – 2ª Câmara e o 
Acórdão nº 907/2014 - 
TCU - 2ª Câmara 
 

1.7.1. Notificação 
Ofício 0631/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
20/03/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro que encaminhe 

a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência deste acórdão, as medidas adotadas para 
regularizar as ocorrências abaixo transcritas: 

1.7.1. Cumprimento integral da determinação contida no item 9.9 do Acórdão 2315/2012- TCU-Plenário; 
9.9 determinar aos IFAC, IFAL, IFAM, IFDF, IFES, IFGO, IFGoiano,  IFMT,  IFMG, IFNorte de Minas, 

IFSudeste de Minas, IFSul de Minas, IFTriângulo Mineiro, IFPA, IFPB, IFPE, IFSertão Pernambucano, IFPI, 
IFRJ, IFFluminense, IFRN, IFRio Grandense, IFFarroupilha, IFRS, IFCatarinense, IFSC), IFSP, Cefet/MG, 
Cefet/Celso Suckow da Fonseca/RJ, Núcleo Avançado São João da Barra/RJ e  Núcleo Avançado Valença/RJ 
que: 

 
9.9.1 apurem, em relação a seus servidores ativos e inativos, inclusive de seus Campi, (a) eventual 

acumulação indevida de cargo público; (b) percepção indevida de acréscimo remuneratório por servidores 
submetidos ao regime de dedicação exclusiva; e (c) descumprimento da carga horária, tanto por aqueles 
submetidos ao regime de dedicação exclusiva quanto por aqueles submetidos a 40 horas semanais, sem dedicação 
exclusiva;  

9.9.2 verifiquem, para os servidores que possuem jornada total semanal superior a 60 (sessenta) horas 
semanais, a compatibilidade de horários e a ocorrência de prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos 
acumulados pelos servidores, aplicando, ainda, se cabível, o previsto no art. 133 da Lei nº 8.112/1990; 

9.9.2.1 fundamentem devidamente a decisão, na hipótese de se concluir pela licitude da acumulação, com 
a anexação, no respectivo processo, da competente documentação comprobatória e com a indicação expressa do 
responsável pela medida adotada; 

9.9.3 promovam, caso confirmem a ocorrência das irregularidades, as medidas preconizadas na Lei nº 
8.112/90; 

9.9.4 informem, na prestação de contas ordinárias de 2012 ou no relatório de gestão, as medidas adotadas 
e os resultados obtidos para cada determinação expedida nesse subitem. 
 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
PROAD 103621 

Síntese da Providência Adotada 
Estas determinações já estão sendo acatadas pelo DGP, a partir do Relatório de Auditoria 201318181, emitido 
no ano de 2014 pela CGU e o DGP está em fase de conclusão do Plano de Providências Permanente – PPP para 
este assunto, para que haja o cumprimento integral destas determinações. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Os resultados serão obtidos em longo prazo. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 
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UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

13 TC-
021.158/2013-4 

Acórdão nº 926/2014 - 
TCU – 2ª Câmara e o 
Acórdão nº 907/2014 - 
TCU - 2ª Câmara 
 

1.7.2 Notificação 
Ofício 0631/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
20/03/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro que encaminhe 

a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência deste acórdão, as medidas adotadas para 
regularizar as ocorrências abaixo transcritas: 

1.7.2. falhas apontadas pela Auditoria Interna do IFRJ no âmbito dos relatórios de  auditoria 3, 10 e 
11/2012;  
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Diretoria de Logística e Infraestrutura 
Diretoria Geral do Campus Nilo Peçanha 
Diretoria Geral do Campus Paulo de Frontin 
Pró-Reitoria de Adm. Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

115881 
104859 
113255 
103621 

Síntese da Providência Adotada 
RA 11/2012 - Constatação 01 – Recomendação 01 - Diretor de Logistica e Infraestrutura encaminhou o 
memorando  46/2015 onde menciona:  “Desde que a atual gestão assumiu, em maio de 
2014, está sendo feito o controle da frota, (...). Este controle foi adotado, em primeira instância, devido ao quadro 
de servidores se encontrar bastante reduzido, para fazer a implantação recomendada, mas será montado Grupo 
de Trabalho, para padronizar e otimizar o sistema informatizado SIGA-ADM, no IFRJ, ao atendimento do 
controle na utilização da frota de veículos.” 
RA 11/2012 - Constatação 02 – Recomendação 01 - O Diretor de Logística e Infraestrutura encaminhou o 
memorando  46/2015 onde menciona: ” Desde maio de 2014, no início da atual gestão, 
todos os veículos oficiais, estão devidamente regularizados na identificação visual, assim como os veículos 
citados abaixo: 
1- Fiat Ducatto (KOY-6533) – C. Paracambi;  
2-Ford Fiesta (KRQ-1481) – Reitoria;  
3-Ford Fiesta (KRI-1492) – Reitoria;  
4-Ford Fiesta (LSJ-3437) – Reitoria; 
5-Ford Fiesta (KZF-5626) – Reitoria.” E a Diretora Geral do Campus Paracambi encaminhou o memorando 
nº16/2015 em resposta ao memorando nº 23/2015, onde menciona:” (...) o veículo Fiat Duccato, placa KOY-
6533, foi caracterizado conforme o Artigo XIII da Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 1998, expedida 
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Envio em anexo fotografias retiradas em 09/02/2015 
(...). 
RA 11/2012 - Constatação 03 – Recomendação 01 - O Diretor de Logística e Infraestrutura encaminhou o 
memorando  46/2015 onde menciona Ao assumir a atual gestão, em maio de 2014, não foi passada pela 
antiga gestão, nenhum registro, identificando as multas relacionadas com os motoristas, por esse motivo, não 
tivemos como identificar o infrator. 
        Será ponto para encaminhamento, ao Grupo de Trabalho (portariado e com data para início e término dos 
trabalhos), para as devidas providências cabíveis, na regularização dos veículos oficiais.” 
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RA 11/2012 - Constatação 04 – Recomendação 01 - Não houve a manifestação do Gestor (Pró-Reitoria de 
Adm. Planejamento e Desenvolvimento Institucional). 
RA 10/2012 - Constatação  01 – Recomendação 01 - Em resposta a Direção Geral do Campus Nilo Peçanha 
informou via memorando encaminhado à Auditoria Interna: “Em atendimento ao e-mail recebido em 
06/02/2015, que versa sobre o Acórdão no 926/2014 - TCU – 2a Câmara - Relatório da Auditoria Interna no 
10/2012, no tocante à recomendação da Constatação 001 do Relatório de Auditoria Interna no 10, qual seja, 
Regularização da pendência no recolhimento de taxas de ocupação de imóveis funcionais referente à situação do 
Servidor ocupante da casa 35, cabe informar que, de acordo com os nossos registros, constam os pagamentos 
referentes aos meses de agosto de 2011 a dezembro de 2012, conforme comprovante de pagamento GRU - anexo 
I. Todavia, não encontramos os comprovantes de pagamento referentes ao período de janeiro/2013 até a presente 
data. 
Convém informar, ainda, que esta Direção vem tomando providências no sentido de sanar as pendências 
informadas acima. Para tanto, emitimos duas comunicações de comparecimento, através do Convite 
001/DA/CANP (anexo II) e da Convocação S/N/DA/CANP de 15/09/2014 (anexo III) para esclarecimento 
referente à reincidência do não pagamento.” 
RA 10/2012 - Constatação 02 – Recomendação 01 - Em resposta a Direção Geral do Campus Eng. Paulo de 
Frontin encaminhou notificação à Secretaria de Patrimônio da União  - SPU, atráves do Ofício nº 021/2015-
DG/EPF/IFRJ, informando o objeto desta recomendação/Constatação. 
Foi encaminhado memorando nº 013/2015-DG/EPF/IFRJ informando que “temos o projeto de Lei, referente ao 
terreno do IFRJ – Campus Engenheiro Paulo de Frontin, que foi aprovado em duas seções da Alerj e 
posteriormente encaminhado para o governador sancionar. Trata-se do projeto de Lei nº 3.132/14. A idéia do 
projeto é manter as atividades relacionadas ao ensino técnico no imóvel conhecido como Fazenda Cachoeira e 
Terras Anexas, no Município Paulo de Frontin. Para isso ele altera a Lei 803/50, qua altorizo a doação do tereno 
pelo Estado à extinta Fundação Cristo Redentor.” 
RA 10/2012 - Constatação 02 – Recomendação 02 - Em resposta a Direção Geral do Campus Eng. Paulo de 
Frontin encaminhou notificação ao Ministério Público Federal  - MPF, atráves do Ofício nº 020/2015-
DG/EPF/IFRJ, informando o objeto desta recomendação/Constatação. 
Foi encaminhado memorando nº 013/2015-DG/EPF/IFRJ informando que “temos o projeto de Lei, referente ao 
terreno do IFRJ – Campus Engenheiro Paulo de Frontin, que foi aprovado em duas seções da Alerj e 
posteriormente encaminhado para o governador sancionar. Trata-se do projeto de Lei nº 3.132/14. A idéia do 
projeto é manter as atividades relacionadas ao ensino técnico no imóvel conhecido como Fazenda Cachoeira e 
Terras Anexas, no Município Paulo de Frontin. Para isso ele altera a Lei 803/50, qua altorizo a doação do tereno 
pelo Estado à extinta Fundação Cristo Redentor.” 
RA 10/2012 - Constatação 02 – Recomendação 03 - Em resposta a Direção Geral do Campus Eng. Paulo de 
Frontin encaminhou notificação à Light, atráves do Ofício nº 022/2015-DG/EPF/IFRJ, informando o objeto 
desta recomendação/Constatação. 
Foi encaminhado memorando nº 013/2015-DG/EPF/IFRJ informando que “temos o projeto de Lei, referente ao 
terreno do IFRJ – Campus Engenheiro Paulo de Frontin, que foi aprovado em duas seções da Alerj e 
posteriormente encaminhado para o governador sancionar. Trata-se do projeto de Lei nº 3.132/14. A idéia do 
projeto é manter as atividades relacionadas ao ensino técnico no imóvel conhecido como Fazenda Cachoeira e 
Terras Anexas, no Município Paulo de Frontin. Para isso ele altera a Lei 803/50, qua altorizo a doação do tereno 
pelo Estado à extinta Fundação Cristo Redentor.” 
RA 03/2012 - Constatação 01 – Recomendação 01 - A diretora de Adjunta de  Administração  Substituta 
informou que o setor de patrimônio está sob a subordinação da DAAD/DLCOF/PROAD, conforme portaria  nº. 
1394/DGP/REITORIA de 06 de novembro de 2013, portaria está onde o Reitor nomeia o Coordenado da 
coordenação Geral de Patrimônio, subordinado à PROAD.   
 

Síntese dos Resultados Obtidos 
A implementação parcial da recomendação do acórdão e dos Relatórios de Auditoria Interna emitidos em 2012 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 
A mudança de Gestão sem a devida transição das informações possuídas pela gestão anterior. 
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UNIDADE JURISDICIONADA 
Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

14 TC-
021.158/2013-4 

Acórdão nº 926/2014 - 
TCU – 2ª Câmara e o 
Acórdão nº 907/2014 - 
TCU - 2ª Câmara 
 

1.7.3 Notificação 
Ofício 0631/2014-
TCU/SECEX-RJ, DE 
20/03/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro que encaminhe 

a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência deste acórdão, as medidas adotadas para 
regularizar as ocorrências abaixo transcritas: 

1.7.3. Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia de Informação, conforme o disposto no art. 4º da 
Instrução Normativa nº 4/2008, editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
de Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
PROAD  
 DGTI 

103621 
115868 

Síntese da Providência Adotada 
A Auditoria Interna encaminhou memorando nº 76/2014/AUDIN/RT à PROAD solicitando os documentos que 
comprovassem a implementação da determinação 1.7.3 do acordão em questão, que encaminhou a resposta via 
memorando Nº 52/2014 – PROAD, informando que o PDTI “Em 10 de junho de 2013, o PDTI foi apresentado 
ao Comitê Gestor de TI que aprovou conforme ata deste comitê em anexo. Por fim após aprovação do comitê 
Gestor de TI o Reitor com a portaria 082 de 03 de julho de 2013 aprova o PDTI e indica onde ficará disponível 
para consulta, conforme documento em anexo.” 

Síntese dos Resultados Obtidos 
O atendimento da recomendação ocasionando assim o aprimoramento da Gestão 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 
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11.1.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 
EXERCÍCIO 

 
Quadro 72 (A.11.1.2) – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de 
atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicaç
ão 
Expedida 

01 TC-021.158/2013-4 

Acórdão nº 926/2014 - TCU – 2ª 
Câmara e o Acórdão nº 
907/2014 - TCU - 2ª Câmara 
 

1.7.3 
Notificaçã
o 

Ofício 
0631/2014-
TCU/SECE
X-RJ, DE 
20/03/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Deliberação 
1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro que encaminhe a este 
Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência deste acórdão, as medidas adotadas para regularizar 
as ocorrências abaixo transcritas: 
1.7.2. Falhas apontadas pela Auditoria Interna do IFRJ no âmbito dos relatórios de  auditoria 3, 10 e 11/2012; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-Reitoria de Adm. Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  
RA 11/2012 - Constatação 04 – Recomendação 01 - Não houve a manifestação do Gestor (Pró-Reitoria de 
Adm. Planejamento e Desenvolvimento Institucional). 
 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 
 

 
11.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 
(OCI)  
 

11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 
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Quadro 73 (A.11.2.1) –RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 
ÓRGÃO DE CONTROLE 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201305881  Constatação: 32 Recomendação 83658 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Adotar ações no intuito de atingir as metas físicas e financeiras das ações 20RG e 20RL previstas na Lei 
Orçamentária Anual do exercício 2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Auditoria Interna 103629 

Síntese da Providência Adotada 

As ações foram incluídas no PAINT 2015. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprimoramento da gestão 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
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 Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
Orde

m 
Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 201202554 1.1.11 Recomendação 49296 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Promover, até 31/01/2013, o cadastramento no SISAC dos atos de concessão de aposentadoria ausentes. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento, e Desenvolvimento Institucional 103621 

Síntese da Providência Adotada 

Lançamento dos atos no sistema. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento aos normativos legais 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Orde
m Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 201211591 Constatação 001 Recomendação 81545 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Realizar as ações de auditoria previstas no PAINT, apresentando as justificativas para aquelas não executadas 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Auditoria Interna 103629 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 201211591 Constatação 001 Recomendação 81547 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Instituir normativo que garanta à auditoria Interna o atendimento tempestivo e obrigatório das informações 
solicitadas aos setores auditados, bem como acesso irrestrito aos registros e sistemas do IFRJ 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria 103622 

Síntese da Providência Adotada 

Emissão da Portaria nº 078 de 01 de julho de 2013 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Eficácia no acesso a dados e sistemas necessários à consecução dos trabalhos de auditoria. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Síntese da Providência Adotada 

As ações pendentes foram incluídas no PAINT 2015 e a justificativa solicitada foi apresentada através do 
memorando nº 044/2014/AUDIN/RT. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprimoramento dos trabalhos da unidade de auditoria interna. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

O quadro reduzido de funcionários 
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Orde
m 

Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 201305881 Constatação 017 Recomendação 83600 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Publicar as portarias de nomeação das próximas comissões de apuração em processos disciplinares, em 
observância ao princípio da publicidade, disposto no art. 37 da Constituição Federal/1988. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria 103622 

Síntese da Providência Adotada 

Emissão da Portaria nº 020, de 28 de janeiro de 2015, para composição de Comissão de Sindicância. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprimoramento da gestão. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
Orde

m 
Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 241427 Constatação: 3 Recomendação 84386 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Apresentar nas planilhas orçamentárias dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia a composição 
analítica do BDI de forma a orientar as empresas licitantes acerca de itens não aceitos como custos indiretos 
e portanto, componentes que não devam integrar a composição do BDI. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Engenharia 115913 

Síntese da Providência Adotada 
O setor tomou ciência da recomendação conforme Memorando nº.025/2012/AUDIN/RT. E nos editais para 
contratação de empresas para execução de obras e serviços de engenharia, os licitantes devem apresentar o 
percentual de BDI e a respectiva composição das despesas indiretas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
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Melhorias nos controles Institucionais. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
Orde

m 
Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 241427 Constatação: 3 Recomendação 84386 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Apresentar nas planilhas orçamentárias dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia a composição 
analítica do BDI de forma a orientar as empresas licitantes acerca de itens não aceitos como custos indiretos 
e portanto, componentes que não devam integrar a composição do BDI. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Engenharia 115913 

Síntese da Providência Adotada 
O setor tomou ciência da recomendação conforme Memorando nº.025/2012/AUDIN/RT. E nos editais para 
contratação de empresas para execução de obras e serviços de engenharia, os licitantes devem apresentar o 
percentual de BDI e a respectiva composição das despesas indiretas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendimento ao princípio da transparência exposto no inciso II, § 2º do art. 7º da Lei 8.666/93. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
Orde

m Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

08 201405597 Constatação: 1 Recomendação 04 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Levantar as reais condições mecânicas dos veículos do IFRJ e campi a fim de adotar medidas para sanar 
deficiências que possam impactar sua utilização eficiente em prol do atendimento das atividades finalísticas 
do Instituto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103621 

Síntese da Providência Adotada 
O levantamento das condições mecânicas dos veículos do IFRJ (Reitoria e campi) a fim de adotar medidas 
saneadoras das deficiências que possam impactar sua utilização eficiente em prol do atendimento das 
atividades finalísticas do Instituto. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprimoramento dos controles internos administrativos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
Orde

m Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

09 201405597 Constatação: 1 Recomendação 09 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer procedimentos internos que definam as competências e obrigações das áreas envolvidas nas etapas 
de liquidação e pagamento das despesas, a fim de que o pagamento somente seja realizado com o adequado 
suporte documental que descreva detalhadamente os serviços efetivamente prestados e produtos entregues, 
incluindo relatórios e demonstrativos previstos.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103621 

Síntese da Providência Adotada 
A Diretoria de Licitação, Compras, Orçamento e Finanças – DLCOF, aperfeiçoou o Check-List de liquidação 
e pagamento das despesas. A utilização deste Check-List é padronizada o mesmo fora encaminhado a todos 
os Campi para implementação do seu uso. 
A DLCOF/REITORIA elaborará o mapeamento do processo com a finalidade de aprimorar a liquidação e o 
pagamento das despesas. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprimoramento dos controles internos administrativos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
Orde

m 
Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 201405597 Constatação: 3 Recomendação 02 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Efetuar, imediatamente, o cancelamento do cartão magnético ticket car destinado ao veículo não oficial placa 
LPK 4469. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 115881 

Síntese da Providência Adotada 
A Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura já procedeu com o cancelamento do cartão magnético ticket 
car destinado ao veículo não oficial placa LPK 4469. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprimoramento dos controles internos administrativos referentes a frota de veículos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
Orde

m Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 201405597 Constatação: 4 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Adotar medidas no sentido de que seja fixado nos veículos oficiais do IFRJ e Campis adesivos de 
identificação, conforme previsto na Instrução Normativa nº 3/2008 do Ministério do Planejamento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 115881 

Síntese da Providência Adotada 

A DALI/REITORIA informou que todos os carros oficiais estão etiquetados. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprimoramento dos controles internos administrativos referentes a frota de veículos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 201318181 Constatação: 1 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Estabelecer setor/comissão responsável pela apuração de casos de acumulação indevida de servidores. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas 105286 

Síntese da Providência Adotada 
Conforme memorando 095/2014 do Gabinete do Reitor, o setor responsável pela apuração de casos de 
acumulação indevida de servidores é a Diretoria de Gestão de Pessoas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aprimoramento dos controles internos administrativos referentes a frota de veículos. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
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11.2.2  Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício  
 
 
Quadro 74 (A.11.2.2) – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de 
atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 201314722 Constatação: 3 Recomendação10693 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Promover o ressarcimento dos valores pagos em duplicidade (R$ 14.280,00, relativo à reforma do telhado do 
Campus de Duque de Caxias, NF 151 e 170; R$ 1.045,50, relativo aos materiais diversos para o Campus de São 
Gonçalo, NF 137 e 149 e R$ 2.850,00, relativo à aquisição de 100 reatores para o Campus de Nilópolis, NF 
223). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 
pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

02 201305881 Constatação: 18 Recomendação 11099 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Instaurar o procedimento disciplinar adequado referente à recomendação da Auditoria Interna do IFRJ para 
apuração de responsabilidade em relação a indícios de irregularidade na formação de preços de referência, 
objeto da constatação 004 do Relatório de Auditoria n° 06/2011, de 31/10/2011. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro 

100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 
Expedida 

03 201314722 Constatação: 2 
Recomendação 
11134 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro 

100930 

Descrição da Recomendação 
Promover o ressarcimento do valor superfaturado em decorrência do sobrepreço na contratação, que, apenas 
no primeiro ano foi de R$ 1.275.383,69. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 201314722 Constatação: 3 Recomendação 1348 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Apurar responsabilidade pelas falhas na fiscalização e pela ausência de providências face as irregularidades 
apontadas nos Memorandos nº 64, 65 e 63 do campus Nilópolis, datados de 18/02/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria 103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 201314722 Constatação: 1 Recomendação 11490 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Apurar responsabilidade pela aceitação de valores inexequíveis e pela não conferência da proposta 
encaminhada pela empresa vencedora divergente daquela utilizada durante o pregão, o que ocasionou a 
majoração do custo fixo anual em R$ 659,0 mil. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria 103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06 1255787 Constatação: 2 Recomendação 46790 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Realizar o cálculo do ressarcimento ao erário pelo exercício simultâneo de dedicação exclusiva com outro 
vínculo dos servidores matrículas n.º 1505616 e 1582007, respectivamente, nos períodos de 13/01/2010 a 
31/05/2010 e de 23/10/2008 a 01/02/2009. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

07 1255787 Constatação: 2 Recomendação 46791 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar rotinas visando a conferência da compatibilidade de horários dos servidores que acumulam cargos 
no IFRJ com outros vínculos e da legalidade da acumulação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

08 1255787 Constatação: 2 Recomendação 46792 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Em relação aos servidores matrículas Siape n.º 276825, 1475054, 1565744, 1545574 - 2566065 - 1456406 – 
1570527 - 1578728 - 1164494 - 1371872 - 0922657 – 1007252 - 2768259 comprovar a compatibilidade de 
horário entre as atividades desenvolvidas na Instituição e no (s) outro (s) vínculo (s), bem como atestar o 
cumprimento total da jornada de trabalho do servidor na Instituição Federal de Ensino. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

09 1257744 Constatação: 1 Recomendação 47585 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Dotar o campus Arraial do Cabo do IFRJ das condições necessárias para o adequado funcionamento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Direção geral do campus Arraial do Cabo 113254 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 1257744 Constatação: 6 Recomendação 47586 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Atentar para o cumprimento das cláusulas previstas no Termo de Cessão de Uso do prédio destinado ao 
campus Arraial do Cabo do IFRJ. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Direção geral do campus Arraial do Cabo 113254 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 201202554 Constatação 3 Recomendação 49297 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar rotina de controle adequada que permita a inserção de dados no SISAC dentro do prazo previsto 
no art. 7º da IN/TCU n.º 55/2007 (60 dias contados da data da publicação do ato concessório). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 201211591 Constatação 002 Recomendação 56679 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar rotinas sistematizadas para acompanhar as recomendações oriundas da CGU, do TCU e da 
própria AUDIN. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Auditoria Interna 103629 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A auditoria Interna está visando implementar em conjunto com a PROAD o Sistema Redmine - Sistema 
Gerenciador de Projetos, porém a implementação não foi concluída. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 201305622 Constatação 001 Recomendação 57814 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Nas contratações de objetos variados, promover licitação com adjudicação por itens ou demonstrar a 
economicidade da opção da contratação por preço global ou itens agrupados mediante cotejo com preços 
propostos pelas empresas dos ramos dos serviços e fornecimentos desejados, além da evidenciação da 
existência de um quantitativo razoável de empresas aptas a realizar todos os itens. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 201305622 Constatação 001 Recomendação 57815 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Utilizar parâmetros consistentes para verificação da adequação dos preços propostos com os vigentes no 
mercado, devendo obter no mínimo 3 propostas de preço para cada item, bem como proceder, para 
determinados elementos de custo, a exemplo de fornecimento de coffee breaks e foto e filmagem, consulta 
direta às empresas que atuam no ramo, de forma a atender ao disposto no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 
2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 201305622 Constatação 001 Recomendação 57816 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Explicitar, em suas estimativas qualitativas e quantitativas, as memórias de cálculo adotadas, que evidenciem 
como se chegou à relação de itens a serem licitados, fazendo constar essa documentação nos processos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 201305622 Constatação 001 Recomendação 57817 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Caso a licitação seja subdividida por critério geográfico, anexar ao processo documentação que fundamente a 
vantajosidade dessa divisão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 201305623 Constatação 005 Recomendação 57820 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Realizar ações de capacitação do quadro de pessoal voltadas para a contratação por pregão eletrônico no 
sistema de registro de preços. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 201305623 Constatação 005 Recomendação 57821 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar o acompanhamento da quantidade adquirida por item no âmbito de Atas de Registro de Preços 
utilizadas pelo IFRJ, adotando ações tempestivas para a realização de nova contratação, quando necessário. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

19 201305881 Constatação 001 Recomendação 58587 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer fluxos de controle para as etapas de registro, cobrança e acompanhamento da regularização de 
lançamentos na folha de pagamento dos servidores do IFRJ. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

20 201305881 Constatação 006 Recomendação 58588 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Instituir controle de frequência para todos os servidores lotados no IFRJ, desde que não estejam enquadrados 
em uma das exceções previstas no § 7º do art. 8º do Decreto nº 1590/95. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

21 201305881 Constatação 006 Recomendação 58589 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Para os servidores lotados no prédio da Reitoria, remeter as folhas de ponto para a Diretoria de Gestão de 
Pessoas, nas condições previstas no Decreto nº 1.590/95. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

22 201305881 Constatação 006 Recomendação 58590 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Quanto ao cumprimento da jornada de trabalho, abster-se de dispensar o intervalo obrigatório para refeição 
dos servidores que trabalham 8 horas diárias. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

23 201305881 Constatação 007 Recomendação 58591 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Envolver a Diretoria de Gestão de Pessoas no processo de desenvolvimento de indicadores relacionados e/ou 
de aplicação direta na área de gestão de pessoas, para que os mesmos possam ser mensuráveis e devidamente 
testados e utilizados na gestão do Instituto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

24 201305881 Constatação 013 Recomendação 58592 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer rotinas de conferência e validação das informações constantes dos Relatórios de Gestão com 
definição de servidores e áreas responsáveis por cada etapa. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão 103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

25 201305881 Constatação 017 Recomendação 58593 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer normativos internos que definam os procedimentos e fluxos para a abertura, condução de 
procedimentos apuratórios e arquivamento, do qual deve constar a necessidade de comunicação da instauração 
de processos ao responsável pelo CGU-PAD. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

26 201305881 Constatação 018 Recomendação 58594 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Adotar providências para a instauração de procedimentos de apuração no menor tempo possível, fazendo 
constar do processo os atos praticados no intuito de estabelecer a comissão de apuração e demais atos 
pertinentes ao andamento da apuração. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

27 201305881 Constatação 032 Recomendação 58595 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar rotina de acompanhamento da execução das metas físicas e financeiras acordadas na Lei 
Orçamentária Anual, com a definição dos responsáveis e das atividades a realizar, em normativo interno. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

28 201305881 Constatação 037 Recomendação 58596 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Normatize, em caráter complementar à normatização da CGU, a atividade de auditoria interna, observando os 
seguintes aspectos: a) autoridade da unidade de auditoria interna na organização, incluindo: a.1) autorização 
para acesso irrestrito a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedade físicas relevantes para executar 
suas auditorias; a.2) obrigatoriedade de os departamentos da organização apresentarem as informações 
solicitadas pela unidade de auditoria interna, de forma tempestiva e completa; a.3) possibilidade de obter apoio 
necessário dos servidores das unidades submetidas a auditoria e de assistência de especialistas e profissionais, 
de dentro da organização, quando considerado necessário; b) âmbito de atuação das atividades de auditoria 
interna, inclusive quanto à realização de trabalhos de avaliação de sistemas de controles internos; c) natureza 
de eventuais trabalhos de consultoria interna que a unidade de auditoria interna preste à organização; d) 
participação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar participação na gestão e por isso 
prejudiquem a independência dos trabalhos de auditoria; e e) estabelecimento de regras de objetividade e 
confidencialidade exigidas dos auditores internos no desempenho de suas funções. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Auditoria Interna 103629 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A recomendação foi parcialmente atendida ficando partes dos itens para serem inseridos no Manual de 
auditoria a ser elaborado pela Audin, ação esta incluída no PAINT 2015. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

29 201314722 Constatação 003 Recomendação 61235 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
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Aprimorar os controles internos relativos a fiscalização de contratos, adotando rotina de confirmação dos 
serviços prestados pelos setores demandantes e não somente pelo fiscal do contrato, considerando que várias 
unidades do IFRJ se localizam em municípios distantes do Rio de Janeiro. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

30 201314722 Constatação 002 Recomendação 65245 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Renegociar a contratação relativa ao Pregão nº 04/2012 para a adequação dos itens com sobrepreço. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

31 201211223 Constatação 001 Recomendação 80124 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Elaborar organograma da estrutura organizacional administrativa do IFRJ a fim de definir a hierarquia e as 
relações de comunicação entre as unidades que compõem o Instituto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão 103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

32 201305621 Constatação 001 Recomendação 82645 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Orientar os servidores envolvidos na concessão, utilização e análise de prestação de contas de suprimentos de 
fundos por CPGF quanto ao limite de gastos por item, considerando cada documento fiscal apresentado, tendo 
em vista o disposto no item 3.1.2 da Macrofunção 02.01.11 do Manual Siafi e no art. 2º, §2º, da Portaria nº 
95/2002 do Ministério da Fazenda. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 
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Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

33 201305621 Constatação 002 Recomendação 82646 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar rotina formal para a reclassificação das despesas realizadas por meio de suprimento de fundos 
após a prestação de contas do suprido, conforme item 16.9.1 do Manual Siafi, de forma a adequar a 
informação contábil. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Geral do Campus Nilo Peçanha - Pinheiral 104859 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

34 201305621 Constatação 003 Recomendação 82648 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Adotar as ações necessárias para realizar o registro contábil adequado à devolução do valor de empenho não 
utilizado nos suprimentos de fundos nº 07/2012 (empenhos 2012NE800423 e 2012NE800424, processo 
23276.000699/2012-15) e 08/2012 (empenho 2012NE800413, processo 23276.000724/2012-61). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Geral do Campus Nilo Peçanha - Pinheiral 104859 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

35 201305621 Constatação 003 Recomendação 82649 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar rotina que contemple o confronto entre o valor concedido e as despesas comprovadas por 
documentos fiscais, de forma a realizar a baixa da responsabilidade do suprido pelo valor efetivamente 
utilizado e realizar a anulação de empenho correspondente ao valor não aplicado, nos termos do 11.8 da 
Macrofunção 02.11.21 do Manual Siafi. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria Geral do Campus Nilo Peçanha - Pinheiral 104859 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

36 201305623 Constatação 002 Recomendação 82652 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer rotina de fiscalização de contratos com anotação em registro próprio das ocorrências relacionadas 
à execução e determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados, bem 
como comunicar aos superiores as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
da administração, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, conforme disposto no art. 67, §§ 1º 
e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 
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Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

37 201305623 Constatação 003 Recomendação 82563 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Realizar a contratação de serviços de ligação de longa distância a partir de telefones fixos do IFRJ, na 
modalidade licitatória adequada. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

38 201305623 Constatação 004 Recomendação 82654 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Realizar contato com a setorial contábil com o intuito de obter informações sobre a forma de registro de 
acréscimos moratórios em contas com código de barras, de forma a efetuar a separação do pagamento pelo 
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serviço prestado dos valores decorrentes de juros e multas por atraso no pagamento, passando a adotar o 
procedimento que for orientado. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

39 201305623 Constatação 004 Recomendação 83101 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar rotina no âmbito do IFRJ para a liquidação (atesto) e o pagamento de faturas de serviços de 
telefonia em tempo hábil para a realização do pagamento até a data do vencimento, evitando novas ocorrências 
de acréscimos moratórios por atraso de pagamento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

40 201305623 Constatação 005 Recomendação 83102 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Fazer constar de processos de dispensa emergencial os fatores que resultaram na necessidade de aquisição 
direta. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

41 201305881 Constatação 017 Recomendação 83601 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Adotar as medidas necessárias para localização dos processos de apuração nº 23278.000230/2012-66 (Portaria 
nº 169, de 10/12/2012); nº 23270.000810/2012-23 (Portaria nº 127, de 17/09/2012); nº 23270.000679/2011-13 
(Portaria nº 118, de 15/09/2011); nº 23270.000474/2011-38 (Portaria nº 73, de 05/06/2012); nº 
23270.000382/2012-39 (51, de 18/07/2012); nº 23270.000566/2011-18; e o processo referente à Portaria nº 35, 
de 01/03/2012. Em caso de insucesso, promover o refazimento, dando continuidade às apurações. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
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IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

42 201305881  Constatação 017 Recomendação 83602 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Efetuar o cadastramento no Sistema CGU-PAD e a atualização das informações sobre o andamento dos 
processos de apuração relativos às Portarias: 169, de 10/12/2012 (processo nº 23278.000230/2012-66); 127, de 
17/09/2012 (processo nº 23270.000810/2012-23); 118, de 15/09/2011 (processo nº 23270.000679/2011-13); 73, 
de 05/06/2012 (processo nº 23270.000474/2011-38); 51, de 18/07/2012 (23270.000382/2012-39); e 35, de 
01/03/2012. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

43 201305881  Constatação: 17 Recomendação 83603 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Efetuar o levantamento de procedimentos disciplinares instaurados no âmbito do IFRJ, a partir de 2006, e 
realizar o cadastramento dos processos no Sistema CGU-PAD, em cumprimento ao disposto no art. 4º da 
Portaria CGU nº 1.043/2007. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

44 241503     Constatação: 5 Recomendação 84969 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Solicitar, nos editais elaborados para contratação de empresas para execução de obras e serviços de engenharia, 
que os licitantes apresentem o percentual de BDI e a respectiva composição das despesas indiretas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626  

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

45 241581     Constatação: 3 Recomendação 85307 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Elaborar planilhas de aferição de serviços e obras de engenharia de forma a comprovar que os serviços 
efetivamente pagos correspondem aos serviços executados, evitando-se, assim, o adiantamento financeiro a 
empresas contratadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Engenharia 115913 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

46 201314722  Constatação: 3 Recomendação 88284 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Quantificar os gastos com material de consumo, ferramentas e equipamentos já contemplados no preço da 
mão de obra residente (R$900,00 mensais por funcionário) e que foram pagos indevidamente à parte nas notas 
fiscais e providenciar o ressarcimento ao erário. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

47 201314722  Constatação: 3 Recomendação 88285 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
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Quantificar os valores pagos, incluindo mão de obra e insumos, em desacordo com o pactuado com a empresa, 
no âmbito do Contrato n.° 06/2012, e providenciar o ressarcimento. No caso dos insumos, utilizar como limite 
o parâmetro estabelecido no SINAPI. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

48 201314722  Constatação: 3 Recomendação 88286 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Quantificar os valores pagos referentes a postos de trabalho sem substituição, atrasos e faltas de funcionários e 
providenciar o ressarcimento ao erário. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

49 201314722  Constatação: 3 Recomendação 88287 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Exigir a documentação comprobatória dos valores relativos a aquisição/prestação de serviços que compõem as 
notas fiscais n.° 77, 94, 128, 168 e 169 e providenciar o ressarcimento para o que não foi comprovado. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

50 201314722  Constatação: 3 Recomendação 88527 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Exigir da empresa contratada o detalhamento dos orçamentos dos serviços eventuais e das notas fiscais 
emitidas, bem como encaminhamento de cópia das ordens de serviço, em atendimento ao item 6.3.2. do 
Contrato n.° 06/2012. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

51 201112551  Constatação: 1 Recomendação 127495 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Realizar o planejamento nas aquisições de compras a partir do levantamento das especificações dos materiais e 
de seus quantitativos baseados nas demandas dos setores requisitantes, anexando tais documentos aos próximos 
processos de compras. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

52 201112551  Constatação: 2 Recomendação 127496 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Apurar a responsabilidade pela aquisição com sobrepreço de R$ 67.825,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais) de carteiras escolares, gaveteiros volantes com 3 gavetas, sofás componíveis de 3 lugares e 
longarinas de 3 lugares, considerando os processos 23270.000754/2011-46, 23270.000774/2011-17, 
23272.000396/2011-51, 23273.000114/2011-14, 23274.000160/2011-03, 23275.000410/2011-97, 
23276.000681/2011-32, 23278.000236/2011-52,&nbsp; 23272.000029/2010-77, 23276.000401/2010-00, 
23069.0070532/2009-61 e 23141.001202/2009-40. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria  103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

53 201112551  Constatação: 2 Recomendação 127497 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Identificada a responsabilidade, providenciar o ressarcimento ao erário pela aquisição com sobrepreço de R$ 
67.825,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais) de carteiras escolares, gaveteiros volantes com 
3 gavetas, sofás componíveis de 3 lugares e longarinas de 3 lugares, considerando os processos 
23270.000754/2011-46, 23270.000774/2011-17, 23272.000396/2011-51, 23273.000114/2011-14, 
23274.000160/2011-03, 23275.000410/2011-97, 23276.000681/2011-32, 23278.000236/2011-52,&nbsp; 
23272.000029/2010-77, 23276.000401/2010-00, 23069.0070532/2009-61 e 23141.001202/2009-40. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

54 201112551  Constatação: 2 Recomendação 127498 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Implementar normativo interno para definir a rotina de aquisição de bens, incluindo os procedimentos para o 
levantamento de necessidades de aquisição e para a realização de pesquisa de mercado, contendo a solicitação 
de orçamento a empresas e a realização de pesquisa de preço no SIASG, de forma a assegurar a realização de 
ampla pesquisa de mercado na aquisição de bens pelo IFRJ. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

55 201112551  Constatação: 3 Recomendação 127499 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Fazer constar dos processos de aquisição de bens por meio de ata registro de preços o documento referente 
&agrave; remessa da ordem de fornecimento/nota de empenho para a empresa pelo IFRJ, de forma a demonstrar 
a formalização da demanda para a entrega e a viabilizar a comparação entre itens solicitados e materiais 
entregues 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 

 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

56 201112551  Constatação: 3 Recomendação 127500 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Efetuar o levantamento de todos os itens adquiridos no âmbito do processo nº 23141.001202/2009-40, relativo 
ao processo conduzido pela Reitoria para adesão &agrave; ata de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 
18/2009, considerando o pagamento de R$ 1.982.873,00 no âmbito do processo, e registrar em processo 
específico: item adquirido, valor, nota fiscal, empenho e ordem bancária, de forma a demonstrar os itens 
adquiridos e dar suporte para cada pagamento realizado. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

57 201112551  Constatação: 3 Recomendação 127501 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Caso o levantamento realizado apresente valor pago não suportado pelos documentos fiscais 
competentes, instaurar os devidos procedimentos administrativos para apuração de 
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responsabilidade e recuperação do valor pago indevidamente à empresa fornecedora no âmbito do 
processo nº 23141.001202/2009-40 (Reitoria). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete da Reitoria  103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

58 201112551  Constatação: 4 Recomendação 127502 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Implementar sistemática integrada para registro e controle de patrimônio no âmbito do IFRJ. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
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IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

59 201112551  Constatação: 4 Recomendação 127503 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Efetuar o levantamento e o registro patrimonial do mobiliário adquirido no âmbito dos processos 
nº 23274.000160/2011-03, 23270.000754/2011-46, 23273.000114/2011-14, 23276.000401/2010-
00, 23276.000681/2011-32, 23069.070532/2009-61, 23278.000236/2011-52, 23278.000236/2011-
52, 23275.00410/2011-97, 23270.000774/2011-17, 23272.000029/2010-77, 23141.001202/2009-
40, resultantes de adesão a atas de registro de preços decorrentes dos pregões eletrônicos nº 
13/2009, 18/2009, 28/2010 e 02/2011, fazendo a informação constar de processo próprio. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

60 201405597 Constatação: 1 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer a normatização dos procedimentos internos relativos ao gerenciamento da frota de veículos do IFRJ 
e campi, definindo fluxos, pontos controle e responsabilidades relativos a solicitações de veículos, controles 
dos abastecimentos, manutenção da frota e acompanhamento da aplicação de multas por infração de trânsito. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 

103626 
103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Diretoria de Logística e Infraestrutura DALI/IFRJ está aprimorando os controles internos administrativos da 
Gestão da Frota do IFRJ, e criará em conjunto com a PROAD um Grupo de Trabalho – GT, sendo o prazo de 
30 dias para a estruturação do GT, prazo este contado a partir de março de 2015, e com o prazo de 90 dias para 
a conclusão dos trabalhos, a fim de estabelecer a normatização dos procedimentos internos relativos ao 
gerenciamento da frota de veículos do IFRJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

61 201405597 Constatação: 1 Recomendação 02 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Manter controle diário sobre todas as entradas e saídas dos veículos oficiais do IFRJ e seus campi, por meio 
dos registros em formulários padronizados pelo IFRJ, os quais devem ser arquivados de acordo com a 
legislação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 

103626 
103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Diretoria de Logística e Infraestrutura DALI/IFRJ está aprimorando os controles internos administrativos da 
Gestão da Frota do IFRJ, e criará em conjunto com a PROAD um Grupo de Trabalho – GT, sendo o prazo de 
30 dias para a estruturação do GT, prazo este contado a partir de março de 2015, e com o prazo de até 90 dias 
para a conclusão dos trabalhos, a fim de estabelecer a normatização dos procedimentos internos relativos ao 
gerenciamento da frota de veículos do IFRJ. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

62 201405597 Constatação: 1 Recomendação 03 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Promover a abertura de processo administrativo a fim de apurar a responsabilidade pelo desvio de recursos 
públicos no montante estimado de R$ 1.114.941,97 (um milhão, cento quatorze mil, novecentos e quarenta e 
um mil e noventa e sete centavos), por meio da utilização indevida dos cartões Ticket Car. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Chefia de Gabinete no prazo de 60 dias contados a partir de 23/02/2015, formará as Comissões de Sindicância 
recomendadas através do Relatório de Acompanhamento de Gestão nº 201405597, com a finalidade de abertura 
dos processos administrativos recomendados no relatório em questão. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

63 201405597 Constatação: 1 Recomendação 04 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
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Levantar as reais condições mecânicas dos veículos do IFRJ e campi a fim de adotar medidas para sanar 
deficiências que possam impactar sua utilização eficiente em prol do atendimento das atividades finalísticas 
do Instituto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Diretoria de Logística e Infraestrutura DALI/IFRJ está aprimorando os controles internos administrativos da 
Gestão da Frota do IFRJ, e criará em conjunto com a PROAD um Grupo de Trabalho – GT, sendo o prazo de 
30 dias para a estruturação do GT, prazo este contado a partir de março de 2015, e com o prazo de 90 dias para 
a conclusão dos trabalhos, a fim de estabelecer a normatização dos procedimentos internos relativos ao 
gerenciamento da frota de veículos do IFRJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

64 201405597 Constatação: 1 Recomendação 06 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Reestimar o quantitativo de combustível e de despesas com manutenção de veículos estimados para atender as 
necessidades do IFRJ e campi, tendo em vista que a quantidades estimadas no processo licitatório nº 
23270.000188/2011-72 (Pregão Eletrônico nº 9/2011) foram superestimadas, promovendo sua readequação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 

103626 
115881 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Diretoria de Logística e Infraestrutura DALI/IFRJ está aprimorando os controles internos administrativos da 
Gestão da Frota do IFRJ, e criará em conjunto com a PROAD um Grupo de Trabalho – GT, sendo o prazo de 
30 dias para a estruturação do GT, prazo este contado a partir de março de 2015, e com o prazo de 90 dias para 
a conclusão dos trabalhos, a fim de estabelecer a normatização dos procedimentos internos relativos ao 
gerenciamento da frota de veículos do IFRJ 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

65 201405597 Constatação: 1 Recomendação 07 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer os parâmetros (parametrização) disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Frota, Contrato n.º 
09/2011, a fim de que o mesmo seja utilizado de forma eficiente e gerencial, cadastrando, por exemplo: nome 
dos motoristas; controle permanente da quilometragem indicada no hodômetro; vinculação por meio de senha 
individual do motorista à operação de débito realizada com o cartão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 

103626 
115881 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Foi realizada a parametrização disponível no Sistema de Gerenciamento de Frota, Contrato n.º 09/2011, a fim 
de que o mesmo seja utilizado de forma eficiente e gerencial. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

66 201405597 Constatação: 1 Recomendação 08 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Adotar providências para o ressarcimento ao Erário do prejuízo estimado em R$ 1.114.941,97 (um milhão, 
cento quatorze mil, novecentos e quarenta e um mil e noventa e sete centavos), instaurando processo de Tomada 
de Contas Especiais após esgotadas as medidas administrativas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Gabinete do Reitor 
Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
 

103622 

103621 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Chefia de Gabinete no prazo de até 60 dias contados a partir de 23/02/2015, formará as Comissões de 
Sindicância recomendadas através do Relatório de Acompanhamento de Gestão nº 201405597, com a finalidade 
de abertura dos processos administrativos recomendados no relatório em questão. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

67 201405597 Constatação: 3 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Promover a abertura de processo administrativo a fim de apurar a responsabilidade pelo uso indevido do 
veículo oficial, Ranger, placa KPA 4856, pela autorização para colocar o veículo numa empresa não 
credenciada pela Ticket Serviços S.A. e pelo abandono do veículo na empresa CAER. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Chefia de Gabinete no prazo de até 60 dias contados a partir de 23/02/2015, formará as Comissões de 
Sindicância recomendadas através do Relatório de Acompanhamento de Gestão nº 201405597, com a finalidade 
de abertura dos processos administrativos recomendados no relatório em questão. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 



354 
 

68 201405597 Constatação: 2 Recomendação 02 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Adotar as medidas necessárias para a retirada do veículo Ranger, placa KPA 4856, junto à empresa CAER, 
providenciando o pagamento dos serviços prestados pela concessionária. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Diretoria de Logística e Infraestrutura já procedeu com a retirada do veículo Ranger, placa KPA 4856, junto 
à empresa CAER. E está providenciando o pagamento dos serviços prestados pela concessionária conforme 
processo: 23270.000734/2014-18. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

69 201405597 Constatação: 2 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Promover a abertura de processo administrativo a fim de apurar a responsabilidade pelo uso indevido do 
veículo oficial, Ranger, placa KPA 4856, pela autorização para colocar o veículo numa empresa não 
credenciada pela Ticket Serviços S.A. e pelo abandono do veículo na empresa CAER. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Chefia de Gabinete no prazo de até 60 dias contados a partir de 23/02/2015, formará as Comissões de 
Sindicância recomendadas através do Relatório de Acompanhamento de Gestão nº 201405597, com a finalidade 
de abertura dos processos administrativos recomendados no relatório em questão. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

70 201405597 Constatação: 3 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Aperfeiçoar os procedimentos internos relativos à fiscalização dos contratos firmados, adotando, entre outros, 
a prática de relacionar na portaria de nomeação as responsabilidades do gestor/fiscal do contrato, 
considerando, entre outros aspectos, conhecimentos técnicos, experiências profissionais, a complexidade do 
objeto contratado, atividades exercidas no seu cargo, observando ainda a não centralização da fiscalização de 
diversos contratos no mesmo servidor. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 

103621 
115881 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Diretoria de Logística e Infraestrutura DALI/IFRJ está aprimorando os controles internos administrativos da 
Gestão da Frota do IFRJ, e criará em conjunto com a PROAD um Grupo de Trabalho – GT, sendo o prazo de 
30 dias para a estruturação do GT, prazo este contado a partir de março de 2015, e com o prazo de 90 dias para 
a conclusão dos trabalhos, a fim de estabelecer a normatização dos procedimentos internos relativos ao 
gerenciamento da frota de veículos do IFRJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

71 201405597 Constatação: 6 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Promover a abertura de processo administrativo, a fim de apurar a responsabilidade pelo pagamento a título de 
horas extras sem a efetiva comprovação dos serviços prestados, promovendo, se for o caso, o ressarcimento ao 
Erário. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Chefia de Gabinete no prazo de até 60 dias contados a partir de 23/02/2015, formará as Comissões de 
Sindicância recomendadas através do Relatório de Acompanhamento de Gestão nº 201405597, com a finalidade 
de abertura dos processos administrativos recomendados no relatório em questão. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

72 201405597 Constatação: 7 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Instaurar procedimento administrativo, com vistas a apurar a responsabilidade pelas multas referentes às 
infrações de trânsito, cometidas durante a utilização de veículos oficiais do IFRJ, a fim de que as multas de 
trânsito ainda não quitadas sejam pagas e seja obtido o devido ressarcimento ao Erário. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Chefia de Gabinete no prazo de até 60 dias contados a partir de 23/02/2015, formará as Comissões de 
Sindicância recomendadas através do Relatório de Acompanhamento de Gestão nº 201405597, com a finalidade 
de abertura dos processos administrativos recomendados no relatório em questão. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 
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Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

73 201405597 Constatação: 8 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 

Autorização de despesa antieconômica para manutenção de veículo oficial no valor de R$ 15.739,24. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 

103626 
115881 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Diretoria de Logística e Infraestrutura DALI/IFRJ está aprimorando os controles internos administrativos da 
Gestão da Frota do IFRJ, e criará em conjunto com a PROAD um Grupo de Trabalho – GT, sendo o prazo de 
30 dias para a estruturação do GT, prazo este contado a partir de março de 2015, e com o prazo de 90 dias para 
a conclusão dos trabalhos, a fim de estabelecer a normatização dos procedimentos internos relativos ao 
gerenciamento da frota de veículos do IFRJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

74 201405597 Constatação: 8 Recomendação 03 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Aperfeiçoar os procedimentos administrativos relativos à manutenção dos veículos oficiais de forma a evitar a 
ocorrência de despesa antieconômica. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
Diretoria Adjunta de Logística e Infraestrutura 

103626 
115881 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Diretoria de Logística e Infraestrutura DALI/IFRJ está aprimorando os controles internos administrativos da 
Gestão da Frota do IFRJ, e criará em conjunto com a PROAD um Grupo de Trabalho – GT, sendo o prazo de 
30 dias para a estruturação do GT, prazo este contado a partir de março de 2015, e com o prazo de 90 dias para 
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a conclusão dos trabalhos, a fim de estabelecer a normatização dos procedimentos internos relativos ao 
gerenciamento da frota de veículos do IFRJ. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

75 201405597 Constatação: 9 Recomendação 03 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Apurar a responsabilidade pela não adoção tempestiva de medidas corretivas das deficiências no gerenciamento 
da frota de veículo do IFRJ e terceirização de motoristas, apesar das falhas anteriormente identificadas nos 
Relatórios da Auditoria de Auditoria/AUDIN nº 11/2012, de 12/01/2013, e nº 1/2013, de 9/7/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Chefia de Gabinete no prazo de até 60 dias contados a partir de 23/02/2015, formará as Comissões de 
Sindicância recomendadas através do Relatório de Acompanhamento de Gestão nº 201405597, com a finalidade 
de abertura dos processos administrativos recomendados no relatório em questão. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

76 201112549 Constatação: 1 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
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Somente celebrar convênios com fundação de apoio com objeto específico e cujo objetivo não seja, 
exclusivamente, a gestão administrativa e financeira dos recursos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Pró-reitoria de Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que 
trabalharão em conjunto para desenvolver uma regulamentação que discipline o relacionamento entre o IFRJ e 
a FUNCEFET Química, especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida 
ao Conselho Superior, nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

77 201112549 Constatação: 1 Recomendação 02 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Utilizar a Conta Única para a arrecadação de recursos oriundos de concursos públicos, em observância ao 
disposto no art. 2º do Decreto nº 93.876/1986. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Pró-reitoria de Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que 
trabalhem em conjunto para desenvolver uma regulamentação que discipline o relacionamento entre o IFRJ e a 
FUNCEFET Química, especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida ao 
Conselho Superior, nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 



360 
 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

78 201112549 Constatação: 1 Recomendação 03 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Quando da celebração de convênios, efetuar o registro no SICONV conforme determina a Portaria 
Interministerial MP/MF/CGU nº 507, de 24/11/2011, realizando a publicação tempestiva no Diário Oficial da 
União. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Pró-reitoria de Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que trabalhão 
em conjunto para desenvolver uma regulamentação que discipline o relacionamento entre o IFRJ e a 
FUNCEFET Química, especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida ao 
Conselho Superior, nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

79 201112549 Constatação: 1 Recomendação 04 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Ao celebrar termos de convênio, submeter as minutas à análise jurídica, considerando o disposto no art. 38, 
parágrafo único da Lei n.º 8.666/93 e no art. 80, III, do Regimento Geral do IFRJ, aprovado pela Resolução n.º 
16 do Conselho Superior do IFRJ, em 10/08/2011. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Pró-reitoria de Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que 
trabalhem em conjunto para desenvolver uma regulamentação que discipline o relacionamento entre o IFRJ e a 
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FUNCEFET Química, especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida ao 
Conselho Superior, nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

80 201112549 Constatação: 2 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Obter, junto à FUNCEFET Química, as prestações de contas dos recursos relativos aos concursos regidos pelos 
Editais nº 26/2009, nº 27/2009 e nº 37/2011 e realizar análise conclusiva das prestações de contas dos convênios 
relacionados, observando os normativos vigentes, sob pena de instauração de tomada de contas especial. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor solicitará à FUNCEFET Química as 
prestações de contas, dos recursos relativos aos concursos, regidos pelos Editais nº 26/2009, nº 27/2009 e nº 
37/2011 e, encaminhará as mesmas para a PROAD, para que analise a coerência das contas relacionados, 
observando as normas vigentes. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

81 201112549 Constatação: 2 Recomendação 02 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
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Instaurar o competente procedimento administrativo para apurar responsabilidade referente à ausência de 
cobrança da prestação de contas referente a recursos arrecadados relativos aos concursos regidos pelos Editais 
nº 26/2009, nº 27/2009 e nº 37/2011. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor solicitará a instauração de 
procedimento administrativo, para apurar responsabilidades, referente ao destino do recurso arrecadado, nos 
concursos regidos pelos Editais nº 26/2009, nº 27/2009 e nº 37/2011, devido à ausência de cobrança da prestação 
de contas. 
1.1.a. Prazo de Atendimento: 31 de março de 2015. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

82 201112549 Constatação: 2 Recomendação 03 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer a atividade de acompanhamento da execução de convênios no âmbito do IFRJ, com a designação 
de responsável, mantendo o registro de sua atuação, nos termos do art. 67 da Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU nº 507/2011. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor determinou a Pró-reitoria de 
Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que trabalhem em conjunto 
para desenvolver uma regulamentação que discipline o relacionamento entre o IFRJ e a FUNCEFET Química, 
especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida ao Conselho Superior, 
nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

83 201112549 Constatação: 3 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Abster-se de destinar recursos para o pagamento de taxas de administração, conforme disposto no art. 52, inciso 
I, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor determinou a Pró-reitoria de 
Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que trabalhem em conjunto 
para desenvolver uma regulamentação que discipline o relacionamento entre o IFRJ e a FUNCEFET Química, 
especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida ao Conselho Superior, 
nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

84 201112549 Constatação: 3 Recomendação 02 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Ao destinar recursos a entidades sem fins lucrativos para custear despesas administrativas no âmbito de 
convênios ou contratos, observar a necessidade de que sejam expressamente autorizadas e demonstradas no 
respectivo instrumento e no plano de trabalho, conforme disposto no parágrafo único, art. 52 da Portaria 
Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor determinou a PROAD que verifique 
a compatibilidade entre os valores indicados como serviços administrativos e ressarcimento, no âmbito dos 
convênios nº 01/2010 e 02/2010, e as efetivas despesas administrativas, relativas à execução do convênio ou 
contrato. E realizar a glosa dos valores que não correspondam a despesa relacionada. 
1.1.a. Prazo de Atendimento: 31 de março de 2015. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

85 201112549 Constatação: 3 Recomendação 03 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Verificar a compatibilidade entre os valores indicados como serviços administrativos e ressarcimento, no âmbito 
dos convênios nº 01/2010 e 02/2010, e as efetivas despesas administrativas relativas à execução do convênio 
ou contrato, realizando a glosa dos valores que não correspondam a despesas administrativas relacionadas ao 
custo do projeto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor determinou a PROAD que verifique 
a compatibilidade entre os valores indicados como serviços administrativos e ressarcimento, no âmbito dos 
convênios nº 01/2010 e 02/2010, e as efetivas despesas administrativas, relativas à execução do convênio ou 
contrato. E realizar a glosa dos valores que não correspondam a despesa relacionada. 
1.1.a. Prazo de Atendimento: 31 de março de 2015. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

86 201112549 Constatação: 3 Recomendação 04 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Ao celebrar convênios para a realização de concursos públicos, efetuar estimativa da receita e de gastos, fazendo 
constar do plano de trabalho, além de indicar a forma de complementação de recursos, no caso de arrecadação 
inferior aos gastos necessários, fazendo constar do termo de convênio. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor determinou a Pró-reitoria de 
Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que trabalhem em conjunto 
para desenvolver uma regulamentação que discipline o relacionamento entre o IFRJ e a FUNCEFET Química, 
especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida ao Conselho Superior, 
nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

87 201112549 Constatação: 4 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Solicitar à FUNCEFET Química a devolução do valor de R$ 4.697,70 pago a título de tarifas bancárias em 
relação ao concurso regido pelo Edital nº 37/2011, considerando que segundo os dispositivos previstos nos 
parágrafos 1º e 4º da Portaria Interministerial n.º 507/2011, as contas bancárias específicas dos convênios devem 
ser geridas exclusivamente por instituições financeiras controladas pela União, sendo isentas da cobrança de 
tarifas bancárias. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
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Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor solicitará a FUNCEFET Química, 
devolução de R$ 4.697,70 pago a título de tarifas bancárias em relação ao concurso regido pelo Edital nº 
37/2011, considerando que segundo os dispositivos previstos nos parágrafos 1º e 4º da Portaria Interministerial 
n.º 507/2011, as contas bancárias específicas dos convênios devem ser geridas exclusivamente por instituições 
financeiras controladas pela União, e com isso, isentas da cobrança de tarifas bancárias. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

88 201112549 Constatação: 4 Recomendação 02 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Disciplinar as hipóteses de concessão de bolsas e seus referenciais de valores, fixando critérios objetivos e 
procedimentos de autorização para participação remunerada de professor ou servidor em projeto de ensino, 
pesquisa ou extensão em atendimento ao parágrafo 1° artigo 7° do Decreto n.°7.423/2010. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor determinou a Pró-reitoria de 
Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que trabalhem em conjunto 
para desenvolver uma regulamentação para disciplinar o relacionamento entre o IFRJ e a FUNCEFET Química, 
especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida ao Conselho Superior, 
nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

89 201112549 Constatação: 4 Recomendação 03 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Disciplinar as hipóteses de concessão de bolsas e seus referenciais de valores, fixando critérios objetivos e 
procedimentos de autorização para participação remunerada de professor ou servidor em projeto de ensino, 
pesquisa ou extensão em atendimento ao parágrafo 1° artigo 7° do Decreto n.°7.423/2010. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor determinou a Pró-reitoria de 
Administração – PROAD e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIEX que trabalhem em conjunto 
para desenvolver uma regulamentação para disciplinar o relacionamento entre o IFRJ e a FUNCEFET Química, 
especialmente quanto ao desenvolvimento de projetos conjuntos. Que será submetida ao Conselho Superior, 
nos termos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, sua aplicação. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

90 201112549 Constatação: 4 Recomendação 04 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Que o setor responsável pela análise da prestação de contas do convênio verifique se os pagamentos de bolsa 
para pagamento de atividades administrativas ocorreram sem o pagamento dos devidos tributos considerando o 
disposto na Solução de Consulta da Receita Federal n.º 74 Cosit, de 31/12/2013. Caso afirmativo, solicitar o 
pagamento dos impostos ou levantar a relação dos beneficiários e informar à Receita Federal os montantes 
pagos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete do Reitor 103622 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
Conforme Plano de Providências Permanente para este relatório: O Reitor determinou a PROAD, analisar a 
prestação de contas do convênio e, verificar se os pagamentos de bolsa para pagamento de atividades 
administrativas ocorreram sem o pagamento dos devidos tributos, considerando o disposto na Solução de 
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Consulta da Receita Federal n.º 74 Cosit, de 31/12/2013. Caso afirmativo, solicitar o pagamento dos impostos 
ou levantar a relação dos beneficiários e, informar à Receita Federal os montantes pagos.  
1.1.a. Prazo de Atendimento: 31 de março de 2015. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

91 201318181 Constatação: 1 Recomendação 01 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Ausência de definição formal de setor responsável pela apuração de casos de acumulação indevida de servidores 
e ausência de procedimento interno para a apuração. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Item do RA Comunicação Expedida 

92 201318181 Constatação: 1 Recomendação 02 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Estabelecer procedimento interno para a verificação de acumulação indevida de servidores e para a apuração 
dos casos encontrados, como forma de melhoria da gestão. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

93 201318181 Constatação: 1 Recomendação 03 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

IFRJ – Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 100930 

Descrição da Recomendação 
Instaurar os processos administrativos e dar andamento à apuração de acumulação indevida dos servidores com 
matricula SIAPE: 1545672, 1555982, 1807060, 1669118, 0276766, 1046148, 1494658, 1678249, 1491898, 
1565452, 1646690, 1522583, 1062345, 2193427, 1622981, 1622981, 2137182, 1586665, 0310357, no sentido 
de comprovar a regularização da situação de cada docente, bem como calcular o ressarcimento ao erário, nos 
casos aplicáveis. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-reitoria de Adm., Planejamento e Desenvolvimento Institucional 103626 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de 
Providências pelo Gestor 

 
 

11.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDAS NA LEI N° 8.730/93  

 

11.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 

 
Quadro 75 (A.11.3) – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da 
obrigação de entregar a DBR 
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Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou 
Início do 

Exercício de 
Cargo, 

Emprego ou 
Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da 

Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a 
DBR 

0 
0 

0 

Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a 
obrigação 

0 0 
0 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a 
DBR 0 

0 
0 

Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a 
obrigação 

0 0 
0 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a 
DBR 

297 0 
0 

Entregaram a DBR 297 0 0 
Não cumpriram a 
obrigação 0 

0 
0 

Fonte: SIAPE e Banco de Dados DGP 
 
 
11.4 MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 
 
 

O IFRJ se utiliza dos processos disciplinares (sindicâncias e PAD’s) como 

instrumentos administrativos hábeis a apurar a responsabilidade por eventual dano ao erário. 

Contudo, dentre os processos instaurados em 2014, não houve o julgamento de nenhum 

processo que resultasse na aplicação de penalidade por danos ao erário. 

Por derradeiro, cabe esclarecer que a PROJU e a DLCOF não registraram e tampouco 

informaram à Coordenação de CGU-PAD a ocorrência de débitos com o IFRJ, tomadas de 

contas especiais enviadas ou não ao TCU, precatórios ou valores pagos a título de condenação 

judicial no ano de 2014. 

 
11.5 ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV  
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Quadro 76 (A.11.5) – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO 
SIASG E SICONV 

DECLARAÇÃO 

Eu, Ana Carolina de Azeredo Pugliese, CPF n° 099.332.977-24, 
Diretora Adjunta de Administração, exercido na Diretoria de Licitações, 
Compras, Orçamento e Finanças da Reitoria do IFRJ declaro junto aos órgãos 
de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, 
convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2014 por esta 
Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado 
de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 
2014 e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

 

Rio de Janeiro, 11 de março de 2015. 

 

Ana Carolina de Azeredo Pugliese 

099.332.977-24 

Diretora Adjunta de Administração/DLCOF/Reitoria/IFRJ 

Fonte: PROAD 

Observação: informamos que não há registros de utilização do SICONV a partir do início da nova gestão em maio 
de 2014, segundo informações da DLCOF. 
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12 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  
 
 
12.1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Quadro 77 (A.12.4.1) – Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das 
Demonstrações Contábeis 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ) 
Código da 

UG 

  

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, 
Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa 
e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, 
refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da 
unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 
 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 

Local RIO DE JANEIRO Data 11/03/2015 

Contador 
Responsável 

ISABEL CHRISTINA DE 
ANDRADE GUEDES COSTA 

CRC 
nº 067223/O-1 

Fonte: PROAD 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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13 INDICADORES DO ACÓRDÃO 2.267/2005 
 

13.1 INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE 

GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

 

01 – RC/V = Inscrições 

                      Vagas 

 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de inscritos 16.194 31.119 31.097 22.775 38.925 28.304 

Oferta de vagas 4.371 3.962 6.034 5.543 5.872 3.531 

Indicador 3,7 7,8 5,1 4,1 6,6 8,02 

 

 

Gráfico 13 - Relação candidato/vaga 

 
Fonte: SISTEC EM 06/03/2015 

 

Conforme Acórdão 2.267/2005 este indicador tem como objetivo identificar a relação 

candidato/vaga nos certames de acesso aos cursos do IFRJ. 

Considerando os dados do relatório do SISTEC, observa-se que a relação 

candidato/vaga apresentou um incremento em relação ao ano anterior. Levando em conta os 

dados, o nº de inscritos reduziu de um total de 38.925 em 2013 para um total de 28.304 inscritos 

nos processos seletivos do IFRJ em 2014. Esta diminuição pode, em muito, ser atribuída ao 

momento em que foi ofertado o concurso para os cursos técnicos, em função da não 

coincidência entre o ano letivo e o ano civil. A oferta de vagas teve uma queda significativa, já 

que diferentemente dos anos anteriores não estão inclusos no relatório os números referentes 

aos cursos de EaD, PRONATEC Técnico e PRONATEC FIC. Em função do menor número de 

vagas, a relação candidato/vaga aumentou consideravelmente de 6,6 para 8,02, representando 
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um incremento de 32% em 2014. É importante ressaltar que esta razão é um resultado global, 

isto é, a relação candidato-vaga de todos os níveis de ensino de atuação do IFRJ. 

 

02 – RI/A = Número de ingressos x 100 

          Alunos matriculados 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de ingressos 4.572 5.861 4.504 4.842 4.580 3.054 

Alunos matriculados 7.129 7.896 9.691 16.630 15.626 14.042 

Indicador 64,1 74,2 46,5 29,1 29,3 21,75 
 

 

Gráfico 14 - Relação ingressos / alunos 

 
Fonte: SISTEC EM 06/03/2015 

 

 

Conforme Acórdão 2.267/2005, este indicador tem como objetivo quantificar a taxa 

de ingressos em relação ao total de alunos. 

Para o cálculo da relação ingressos/alunos, tomou-se como referência os dados de 

matrícula total, que incluem: cancelamentos, desligamentos, alunos que integralizaram carga 

horária, evadidos, transferências internas, externas, reingressos e concluintes. Observa-se que 

tanto o nº de ingressantes, quanto o nº de alunos matriculados diminuiu, resultando numa 

redução da relação ingressos/total de alunos matriculados de 29,3 (2013) para 21,75(2014) 

representando uma redução de 24%. Esta diminuição pode ser atribuída a não inclusão de 

alunos dos cursos de EaD, PRONATEC técnico e PRONATEC FIC. Além disso, esses 

parâmetros devem ser analisados sob a condição temporal dos calendários que estão em 

funcionamento no IFRJ, após o período de greve de seus servidores. Com o compromisso de 
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reposição de aulas por parte dos docentes, o ano fiscal não está concomitante ao ano letivo. 

Podendo haver discordâncias pois, no final do ano o período letivo estava em plena execução. 

 

03 – RC/A = Número de concluintes x 100 

           Alunos matriculados 

 

 
Ano 2009 2010 2011 

(C*+ICH*) 

2012 

(C* + 

IFE*) 

2013 

(C* + 

IFE*) 

2014 

(C* + 

IFE*) 

Nº de concluintes 491 470 2.024 2.059 1.881 1.378 

Alunos matriculados 7.129 7.896 9.691 16.630 15.626 14.042 

Indicador 6,9 5,9 20,8 12,4 12,0 9,81 

 
C* - concluintes 

ICH* - integralização de carga horária 

IFE* - Integralizado Fase Escolar 

 

Gráfico 15 - Relação concluintes / alunos 

 
Fonte: SISTEC EM 06/03/2015 

  

Conforme Acórdão 2.267/2005, este indicador tem como objetivo quantificar a taxa 

de concluintes em relação ao total de alunos matriculados. 

A relação concluintes/alunos 2014 foi calculada com base nos dados de matrícula total. 

Comparando com 2013, observa-se que esse indicador se manteve relativamente estável, 

apresentando um pequeno decréscimo de 12 (2013) para 9,81 (2014.1). Inicialmente, é preciso 

considerar que diferentemente do que ocorreu nos anos anteriores, em 2014 não estão inclusos 

os números referentes aos cursos de EaD, PRONATEC técnico e PRONATEC FIC. Além disso, 

é É importante ressaltar que o ano letivo de 2014 ainda não foi concluído, em função das greves 

ocorridas em 2011, 2012 e 2014, o que impede o cálculo exato dos insumos acadêmicos. Como 
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o ano civil não está concomitante ao ano letivo, há uma discrepância de dados em relação ao 

aumento de vagas, verificado no item 01 deste documento, pois o final do ano de 2014 ocorre 

apenas no final do mês de abril de 2015. 

 

04 – Índice IFAC =    Número de concluintes___ x 100 

                      Matriculados finalizados 2013 

 

Ano 2009 2010 2011 

(C*+ICH*) 

2012 

(C* + 

IFE*) 

2013 

(C* + 

IFE*) 

2014 

(C* + 

IFE*) 

Nº de concluintes    491    470 2.024 2.059 1.881 1.378 

Nº de matriculados 

finalizados  

4.572 5.861 4.511 5.826 4.726 
2.696 

Indicador 10,7 8,0 44,9 35,3 39,8 51,11 

 
C* - Concluintes 

ICH* - integralização de carga horária 

IFE* - Integralizado Fase Escolar 

 

Gráfico 16 - Índice de eficiência acadêmica / concluintes 

 
Fonte: SISTEC EM 06/03/2015 

 

  

Conforme Acórdão 2.267/2005 este indicador tem como objetivo quantificar a 

eficiência das instituições. 

Apesar do Nº de concluintes bem como o Nº de matriculados finalizados ter diminuído, 

os dados apontam para o incremento da eficiência acadêmica em 11,31 de 2013 para 2014. A 

não inclusão dos números relativos aos cursos EaD, PRONATEC Técnico e PRONATE FIC 

certamente contribuíram para a diminuição do quantitativo apurado em 2014, dificultando a 

comparação com os anos anteriores.  Adicionalmente, destaca-se que o ano letivo de 2014 ainda 

está em curso, o que impede o cálculo real do número de concluintes.  
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05 – Índice- IRFE = Número de alunos retidos x 100 

                  Alunos matriculados 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de alunos retidos  1.799 1.791 2.196 6.254 5.148 5.201 

Nº de alunos matriculados 7.129 7.896 9.691 16.630 15.626 14.042 

Indicador 25,2 22,7 22,7 37,6 32,9 37,04 
            

  

Gráfico 17 - Índice de retenção do fluxo escolar 

 
Fonte: SISTEC EM 06/03/2015 

 

  

Conforme Acórdão 2.267/2005, este indicador tem como objetivo quantificar a taxa 

de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos. 

 Para fins de retenção considera-se todo e qualquer estudante que no ciclo escolar ficou 

retido, impedindo-o de concluir o curso na época devida. O dado apresentado em 2014 revela 

um aumento desse índice em 4,14. No entanto, em função das greves ocorridas o cálculo dos 

insumos acadêmicos não é exato. Além disso, interfere na comparação entre os anos de 2013 e 

2014 a não inclusão dos alunos dos cursos de EaD, PRONATEC Técnico e PRONATE FIC, 

em especial no número total de alunos matriculados, pois este poderia aproximar mais o 

indicador nos anos de 2013 e 2014. 

 

06 – RA/DTI Relação alunos / docente em tempo integral 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de alunos matriculados 7.129 7.896 9.691 16.630 15.626 14.042 

Nº de docentes em tempo integral 433 549 773 789 799 831 

Indicador 16,7 14,4 12,5 21,08 19,6 16,90 
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Gráfico 18 - Relação alunos/docentes em tempo integral 

 
Fonte: SISTEC/ SIAPE 

 

 

Conforme Acórdão 2.267/2005, este indicador tem como objetivo quantificar o 

número de alunos por docente em tempo integral. 

Segundo o Termo de Acordo de Metas e Compromissos firmado pelo IFRJ e a 

SETEC/MEC, o IFRJ deve buscar atingir, até 2016, a meta de 20 alunos matriculados por 

docente em tempo integral. Apesar da sensível redução deste indicador de 19,6 (2013) para 16,9 

(2014), o IFRJ tem trabalhado para atingir esta meta, considerando a complexidade do trabalho 

docente e sua atuação em diferentes níveis de ensino e em programas de formação inicial e 

continuada, bem como as especificidades em relação ao limite de estudantes nas aulas 

experimentais e nos estágios supervisionados. Interfere ainda na comparação entre os anos de 

2013 e 2014 a não contabilização dos números referentes aos alunos matriculados nos cursos 

de EaD, PRONATEC Técnico e PRONATE FIC. 

 

07 – ITCD – Índice de titulação do corpo docente 

 

Índice = G*1 + A*2 + E*3 + M*4+D*5  

                               G +A+ E + M + D  

 
Legenda: G – Graduado; E -  Especializado; M – Mestre; D – Doutor; PD – Pós-Doutor  

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de graduados 57 73 76 81 68 55 

Nº de aperfeiçoados 00 00 02 02 2 3 

Nº de especialistas 61 77 112 93 89 86 

Nº de mestres 208 263 421 407 405 422 

Nº de doutores 107 136 183 221 251 281 

Indicador 3,09 3,09 3,13 3,85 3,94 4,03 
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Gráfico 19 - Índice de titulação do corpo docente 

 
Fonte: SIAPE 

 

 

Conforme Acórdão 2.267/2005, este indicador tem como objetivo quantificar o índice 

de titulação do corpo docente – efetivo e substitutos. 

Observa-se a transferência de nível de qualificação entre os servidores do IFRJ, 

quando o número de qualificados em todos os níveis de pós-graduação stricto sensu  aumentou. 

 

08 – GCA – Gastos correntes por aluno 

 

GCA = Total de gastos 

               Nº de Matrículas 

 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gastos 

Correntes  
64.570.380 84.900.736 152.682.641,16 148.964.931,34 

180.023.645,00 

 
207.647.072,05 

Nº de 

matrículas 

7.129 7.896 9.691 16.630 15.626 
14.042 

Indicador 9.057,42 10.752,37 15.755,10 8.957,60 11.520,58 14.787,57 
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Gráfico 20 - Gastos correntes por aluno 

 
Fonte: SISTEC/SIAFI 

 

 

Conforme Acórdão 2.267/2005, este indicador tem como objetivo quantificar os gastos 

por aluno, por região e para o país.  

A elevação dos gastos correntes por aluno no exercício de 2014 se deu em função da 

redução do número de matrículas aliada ao aumento das despesas decorrentes de fatores 

diversos como: a implantação do Campus Avançado Resende, assim como gastos de 

consolidação dos Campi que permanecem em fase de consolidação como Arraial do cabo, 

Engenheiro Paulo de Frontin e Mesquita. Desta forma, a expansão da oferta de matrículas aliada 

à oferta de novos cursos pode vir a estabilizar estes gastos. 

 

09 – Percentual de gastos com pessoal  

 

PGP (%) = Total de gastos com pessoal x 100 

               Gastos Totais (sem Bolsa Formação e e-Tec) 

 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total de gastos 

com pessoal 

77.363,713 106.463,755 121.646.066,33 

 

129.178.005,02 155.216.490,00 

 
183.444.062,91 

Gastos Totais 

(sem Bolsa 

Formação e e-

Tec) 

90.954,092 147.904,332 173.449.310,85 

 

192.063.302,85 226.476.771,00 

247.574.818,76 

Indicador 85,06% 71,98% 70,13% 67,26% 68,54% 74,10% 
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Gráfico 21 - Percentual de gastos com pessoal 

 
Fonte: SIAFI 

 

 

Segundo Acórdão 2.267/2005 – TCU, este indicador tem como objetivo quantificar o 

gasto total com pessoal em relação aos gastos totais.  

A elevação da despesa com o pessoal e encargo sociais tem aumentado em função das 

novas nomeações por força do crescimento físico da rede federal tecnológica com a criação de 

novos campi. 

 

 

10 – Percentual de gastos com outros custeios  

 

PGOC (%) = Total de gastos com outros custeios x 100 

               Gastos Totais (sem Bolsa Formação e e-Tec) 

 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total de 

gastos com 

outros 

custeios 5.871.994 17.595.421 30.968.395,24 

 

35.025.226,86 

41.156.130,00 

 
42.012.406,88 

Gastos 

Totais 

(sem Bolsa 

Formação 

e e-Tec) 90.954.092 147.904.332 

   

 

 

173.449.310,85 

 

 

 

192.063.302,85 

 

 

226.476.771,00 247.574.818,76 

Indicador 6,46% 11,90% 17,85% 18,24% 18,17% 16,97% 
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Gráfico 22 - Percentual de gastos com outros custeios 

 
Fonte: SIAFI 

 

Conforme Acórdão 2.267/2005 – TCU, este indicador tem como objetivo quantificar 

o percentual de gasto com outros custeios em relação aos gastos totais. 

Houve a redução neste indicador no exercício de 2014, pelo motivo que foram 

encerrados os contratos de motoristas e recepcionistas a partir de 31 de março deste ano. 

 

 

11 – Percentual de gastos com investimentos 

 

PGI (%) = Total de gastos com despesas de investimentos e inversões financeiras x 100 

               Gastos Totais (sem Bolsa Formação e e-Tec) 

 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total de gastos com 

despesas de 

investimentos e 

inversões 

financeiras 

7.718.386 23.845.156 20.766.669,69 18.636.309,25 

 

19.358.556,00 

 

10.984.770,65 

Gastos Totais (sem 

Bolsa Formação e 

e-Tec) 
90.954.092 147.904.332 

 

173.449.310,8

5 

192.063.302,85 226.476.771,00 

 

247.574.818,7

6 

Indicador 8,49% 16,12% 11,97% 9,70% 8,55% 4,44% 
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Gráfico 23 - Percentual de gastos com investimentos 

 
Fonte: SIAFI 

 

 

Conforme Acórdão 2.267/2005 – TCU, este indicador tem como objetivo quantificar 

o percentual dos gastos em investimentos e inversões financeiras em relação aos gastos totais 

no exercício em exame. 

A redução de gastos nessa rubrica no exercício sob exame, se deu em função de 

transição para a nova equipe de gestão que assumiu em maio de 2014, tendo sofrido uma 

redução no quadro de servidores da Reitoria, fator este que dificultou a elaboração de um 

planejamento e execução de gastos com investimentos no mesmo período. 

 

12 – RFPA (%) = Renda familiar per capita - alunos 

 

RFPA ≤ 0,5 S.M. 28,73% 

0,5 S.M. < RFPA ≤ 1,0 S.M. 37,35% 

1,0 S.M. < RFPA ≤ 1,5 S.M. 12,72% 

1,5 S.M. < RFPA ≤ 2,5 S.M. 15,81% 

2,5 S.M. < RFPA ≤ 3,5 S.M. 3,15% 

RFPA > 3,5 S.M. 2,25% 

 
Legenda: S.M – Salário Mínimo; RFPA – Renda Familiar Percapita - alunos 
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Gráfico 24 - Renda Familiar Per Capita – Alunos 
 

 
Fonte: DGA 
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 Conforme Acórdão 2.267/2005 – TCU, este indicador tem como objetivo aferir o 

impacto da política governamental de inclusão social por meio do perfil socioeconômico de 

ingressantes e de concluintes nas Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 

 

Indicadores de Gestão das IFET nos Termos do Acórdão TCU nº 2.267/2005 

 

QUADRO 78 (B.7.1) – RESULTADOS DOS INDICADORES – ACÓRDÃO TCU N.º 

2.267/2005  

Indicadores 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Exercícios 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Acadêmi

cos 

Relação 

Candidato/Vag

a 

*1 8,02 6,6 4,1 5,1 7,8 3,7 5,1 

Relação 

Ingressos/Alun

o 

*2 21,75 29,3 29,1 46,5 74,2 64,1 43,10 

Relação 

Concluintes/Al

uno 

*3 9,81 12,0 12,4 20,8 5,9 6,9 9,1 

Índice de 

Eficiência 

Acadêmica - 

Concluintes 

*4 51,11 39,8 35,3 45,4 8,0 10,7 35,1 

Índice de 

Retenção do 

Fluxo Escolar 

*5 37,04 32,9 37,6 22,7 22,7 25,2 25,8 

Relação de 

Alunos/Docent

e em Tempo 

Integral 

*6 16,90 19,6 21,08 12,5 14,4 16,7 12,8 

Adminis

trativos 

Gastos 

Correntes por 

Aluno 

*7 14.787,57 

11.520,7

8 

 

8.957,60 
15.755,1

0 

10.752,3

7 
9.057,42 13.875,97 

Percentual de 

Gastos com 

Pessoal 

*8 74,10 68,54% 67,26% 70,13% 71,98% 85,06% 84,33% 

Percentual de 

Gastos com 

outros 

Custeios 

*9 16,97 
18,17% 

 
18,24% 17,85% 11,90% 6,46% 12,36% 

Percentual de 

Gastos com 

Investimentos 

*10 4,44 
8,55% 

 
9,70% 11,97% 16,12% 8,49% 3,31% 

Socioeco

nômico 

Número de 

Alunos 

Matriculados 

por Renda per 

Capita 

Familiar 

*11 *2014 *2013 *2012 *2011 *2010 NI NI 

Gestão 

de 

Pessoas 

Índice de 

Titulação do 

Corpo 

Docente 

*12 4,03 
3,94 

 
3,85 3,8 3,1 3,1 3,7 

Fonte: SISTEC/SIAFI/SIAPE  

 

Legenda: 

 

*1 - RC/V = Inscrições 

                      Vagas 
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*2 - RI/A = Número de ingressos x 100 

                      Alunos matriculados 

 

*3 - RC/A = Número de concluintes x 100 

                                Alunos matriculados 

 

 

 

 

 

*4 – Índice IFAC = Número de concluintes x 100 

    Número de ingressos ocorridos por período equivalente 

 

 

 *5 – Índice- IRFE = Número de alunos retidos (reprovação + trancamento) x 100 

                                            Alunos matriculados 

 

*6 - Relação=    Relação de alunos 

                        Docentes em tempo integral 

 

 

*7 - GCA = Total de gastos 

               Nº de Matrículas 

 

*8 - PGP (%) = Total de gastos com pessoal x 100 

                                Gastos Totais 

 

*9 - PGOC (%) = Total de gastos com outros custeios x 100 

                                          Gastos Totais 

 

 

*10 - PGI (%) = Total de gastos com despesas de investimentos e inversões financeiras x 100 

                                                                        Gastos Totais 

 

*11 – RFPA (%) = Renda familiar per capita - alunos 

 

RFPA ≤ 0,5 S.M. 

0,5 S.M. < RFPA ≤ 1,0 S.M. 

1,0 S.M. < RFPA ≤ 1,5 S.M. 

1,5 S.M. < RFPA ≤ 2,5 S.M. 

2,5 S.M. < RFPA ≤ 3,5 S.M. 

RFPA > 3,5 S.M. 

 

*12 – Índice - ITCD = G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5  

                             G + A + E + M + D  

 

NI – Não informado 

 

* 2010     

RFPA _ 0,5 S.M. 27,30 

0,5 S.M. < RFPA _ 1,0 S.M. 32,57 

1,0 S.M. < RFPA _ 1,5 S.M. 14,97 

1,5 S.M. < RFPA _ 2,5 S.M. 18,02 

2,5 S.M. < RFPA _ 3,5 S.M. 3,76 

RFPA > 3,5 S.M. 3,38 

 

* 2011 

RFPA _ 0,5 S.M.  22,24 

0,5 S.M. < RFPA _ 1,0 S.M.  26,54 

1,0 S.M. < RFPA _ 1,5 S.M.  12,20 
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1,5 S.M. < RFPA _ 2,5 S.M.  14,68 

2,5 S.M. < RFPA _ 3,5 S.M.    3,06 

RFPA > 3,5 S.M.  2,75 

 

*2012 

 

RFPA > 3,5 S.M.  4,22% 

 

 

* 2013 

RFPA _ 0,5 S.M.  28,11% 

0,5 S.M. < RFPA _ 1,0 S.M.  39,51% 

1,0 S.M. < RFPA _ 1,5 S.M.  12,67% 

1,5 S.M. < RFPA _ 2,5 S.M.  14,17% 

2,5 S.M. < RFPA _ 3,5 S.M.    2,59% 

RFPA > 3,5 S.M.  2,95% 

 

* 2014 

RFPA _ 0,5 S.M.  28,73% 

0,5 S.M. < RFPA _ 1,0 S.M.  37,35% 

1,0 S.M. < RFPA _ 1,5 S.M.  12,72% 

1,5 S.M. < RFPA _ 2,5 S.M.  15,81% 

2,5 S.M. < RFPA _ 3,5 S.M.   3,15% 

RFPA > 3,5 S.M.  2,25% 

RFPA _ 0,5 S.M.  22,79% 

0,5 S.M. < RFPA _ 1,0 S.M.  40,13% 

1,0 S.M. < RFPA _ 1,5 S.M.  14,89% 

1,5 S.M. < RFPA _ 2,5 S.M.  15,66% 

2,5 S.M. < RFPA _ 3,5 S.M.    2,83% 



Anexo 

Considerações finais 

 

 Não foram emitidas considerações finais, tendo em vista que 

utilizamos a mesma metodologia de trabalho dos anteriores, que não 

previa este item. Nos próximos, nos posicionaremos sobre. 
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2.5 CAMPI 
 
 
2.5.1 Campus Arraial do Cabo 
 
 
GESTÃO 2014 
 
 

Hoje são oferecidos regularmente pelo campus Arraial do Cabo três cursos de nível 

médio, a saber: 1. Técnico de Informática, integrado; 2. Técnico em Meio Ambiente, na 

versão subsequente-concomitante; 3 MSI – Manutenção e Suporte em Informática, EJA. Ao 

longo do ano de 2014, do ponto de vista tático e operacional, foram priorizadas atividades que 

articulassem ensino, pesquisa e extensão, tal como preconiza a Lei de criação dos Institutos 

Federais, a saber: 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

 

Sob a coordenação da professora Dra. Ana Paula da Silva, foram realizadas exibições 

de filmes do projeto de extensão CInÊNCIA, projeto do IFRJ campus Rio de Janeiro em 

parceria com o LESEQ, o Laboratório de Estudos em Semiótica e Educação Química da 

UFRJ.  Esta atividade foi realizada para alunos e professores do Colégio Municipal Francisco 

Porto de Aguiar e do CIEP Cecília Barros Pessoa, de Arraial do Cabo e após o filme foram 

realizadas dinâmicas e debate com o tema saneamento básico. Cabe ressaltar que o 

CInÊNCIA representou uma ação de extensão importante para a divulgação de conhecimentos 

e integração da comunidade as atividades do campus Arraial do Cabo.  

No dia 9 de maio de 2014 foi realizado o VI Encontro Marcado no campus Arraial 

do Cabo para discutir e debater o tema bullying. Os estudantes puderam expor suas ideias e 

questionamentos sobre o tema com o palestrante Ricardo Pinheiro, professor na Faculdade 

CCAA. 

O Programa Nacional Mulheres Mil do IFRJ/ Campus Arraial do Cabo, promoveu 

nos dias 16 e 17 de maio o I WORKSHOP SAÚDE DA MULHER.  Durante o evento foram 

realizadas palestras sobre saúde e direito da mulher, bem como, algumas oficinas 

motivacionais conduzidas pela professora de Terapia Ocupacional Ângela Binttecourt do 

Campus Realengo. 
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Em 19 de agosto foi realizado no campus Arraial do Cabo o III Encontro sobre 

Acessibilidade no Turismo. O evento teve como objetivo discutir e refletir as temáticas 

relacionadas às adaptações necessárias ao setor de Turismo cabista, para o atendimento às 

necessidades específicas das pessoas com deficiência. O encontro foi realizado através do 

Edital de Extensão nº 31/2013 (IFRJ): Programa Institucional de Incentivo às Atividades de 

Extensão. 

Foi realizada no dia 13 de agosto a formatura da primeira turma do Programa 

Nacional Mulheres Mil, que busca formar nos campos da cidadania e profissional, mulheres 

de baixo índice de desenvolvimento humano. 

O campus Arraial do Cabo, em conjunto com a FAPERJ e a CECIERJ, promoveu 

nos dias 9, 10, 11 de dezembro a XVI edição do Projeto Jovens Talentos para a Ciência. O 

evento teve como objetivo, incentivar à iniciação científica e inserir precocemente os 

estudantes no meio científico.  

E, coroando o ano, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro foi realizada a V Semana 

Acadêmica do IFRJ CAC. Durante a SEMAC foram realizados cursos, palestras, oficinas e 

exposições que tiveram como objetivo, propiciar um momento de encontro entre o IFRJ e 

comunidade local e realizar discussões sobre aspectos relacionados ao Meio Ambiente, 

Sociedade e Tecnologia. 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

 

Coordenação: Prof. Dr. Rafael Guimarães Botelho. 

Bolsas de pesquisa 

No primeiro semestre de 2014, registramos o total de 11 bolsas de Pré-Iniciação 

Científica (com vigência até dezembro de 2014), concedidas pelo Programa Jovens Talentos, 

da FAPERJ e mais três bolsas PIBICT (projetos aprovados dos professores Carlos Roberto de 

Oliveira Júnior e Rafael Guimarães Botelho), com vigência até julho de 2014.  

Por seu turno, o segundo semestre de 2014 indicou a captação de mais 21 bolsas de 

Pré-Iniciação Científica (com vigência até dezembro de 2015), concedidas pelo Programa 

Jovens Talentos, da FAPERJ. Além disso, o campus obteve mais cinco bolsas do Programa 

PIBICT (projetos aprovados das professoras Ana Paula da Silva e Margarete Pereira Friedrich 

e do professor Carlos Roberto de Oliveira Júnior) e mais uma bolsa do Programa 

PROCIÊNCIA (projeto aprovado do professor Rafael Guimarães Botelho), ambas com 

vigência até julho de 2015.  
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 O Gráfico 2 apresenta o total de bolsas do Campus Arraial do Cabo no primeiro e 

segundo semestres de 2014.  

 

Gráfico 2 – Bolsas de pesquisa PIBICT, PROCIÊNCIA e JOVENS TALENTOS da 
FAPERJ em 2014 – Campus Arraial do Cabo 

 

                  Fonte: Direção Geral do Campus 
 

Evento científico 

 

Entre os dias 09 e 11 de dezembro, foi realizado no Campus Arraial do Cabo, pela 

primeira vez, a jornada anual do Programa Jovens Talentos (Pré-Iniciação Científica) da 

FAPERJ. Participaram deste evento mais de 300 alunos de ensino médio e foram 

apresentadas, aproximadamente, 106 pesquisas de Pré-Iniciação Científica de várias 

instituições do Estado do Rio de Janeiro.    

Os organizadores do evento foram os professores Jorge Belizario (FAPERJ), Vera 

Medeiros (CECIERJ), Rafael Guimarães Botelho (IFRJ), João Gilberto da Silva Carvalho 

(IFRJ), Ana Paula da Silva (IFRJ) e Nanci Vieira de Oliveira (UERJ).  

A programação ocorreu durante três dias, como se pode observar no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Programa acadêmico da Jornada Jovens Talentos da FAPERJ – 2014 – 
Campus Arraial do Cabo 

PROGRAMA ACADÊMICO DA JORNADA JOVENS TALENTOS DA FAPERJ – 2014 

1º Dia  2º Dia  3º Dia  
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09/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 

13h 

Cerimônia de abertura  

Prof. Jorge Belizario 

Sr. Jose Enio do Prado 

Profa. Dra. Monica Dahmouche 

Contra-Almirante Oscar Moreira da Silva 
Filho 

Prof. Dr. João Gilberto da Silva Carvalho 

Prof. Dr. Rafael Guimarães Botelho 

08h – 11h30min  

Exposição e defesa de 
pôsteres  

Bolsistas Jovens Talentos 

08h – 11h 

Apresentações orais dos 20 melhores 
trabalhos  

Bolsistas Jovens Talentos 

 

14h – 14h30min  

Apresentação do Projeto JOVENS 
TALENTOS  

Prof. Jorge Belizario 

13h30min – 18h  

Exposição e defesa de 
pôsteres  

Bolsistas Jovens Talentos 

11h – 11h30min 

Reunião dos avaliadores para 
tabulação das notas 

Comissão de Avaliação das 
Apresentações orais e pôsteres 

14h30min – 15h 

Exibição de vídeo da Petrobras 

 

18h – 18h30min  

Palestra – Como apresentar 
trabalhos em eventos 

científicos 

Prof. Dr. Rafael Guimarães 
Botelho 

13h30min  

Divulgação do resultado final e 
Premiação 

15h – 18h  

Exposição e defesa de pôsteres  

Bolsistas Jovens Talentos 

 14h – 14h30min 

Cerimônia de encerramento 

Prof. Jorge Belizario 

Prof. Dr. Rafael Guimarães Botelho 

 
            Fonte: Direção Geral do Campus 

 

Receberam hospedagem e alimentação gratuitas 165 participantes (alunos e 

docentes) do evento em Arraial do Cabo. 

 

Informações Gerais / Coordenação Técnico-pedagógica 

 

O Campus conta com 215 matriculados. Destes, 04 estão com a matrícula trancada e 

o restante dos alunos está regularmente frequente. No momento, há um elevado índice de 

retenção, abandono e trancamento. O Programa de bolsas oferecido pelo Campus tem 

contribuído para reduzir tal situação e combater a ociosidade de vagas. Os números atuais 
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registram que o Campus Arraial do Cabo disponibiliza 19 bolsas de Monitoria (com valores 

entre R$196,00 e R$392,00/mês), sendo: 04 bolsas para Biblioteca; 06 bolsas para 

Laboratório de Informática; 01 bolsa na disciplina de Química; 02 para disciplina de Física; 

02 para disciplina de Matemática, e 02 para a disciplina de Língua Portuguesa, 02 na 

disciplina de Biologia. 21 (vinte e uma) bolsas na FAPERJ (250,00/mês), 05 (cinco) bolsas do 

PIBICT (R$400,00/mês) E 01 (uma) bolsa do PROCIÊNCIA; 18 (dezoito) bolsas da 

PETROBRAS (350,00/mês); 32 (trinta e dois) bolsas do PROEJA (100,00/mês); 42 (quarenta 

e duas) Bolsas de Auxílio Permanência do Programa de Assistência Estudantil-PAE (Auxílio 

Alimentação, Auxílio Transporte e Auxilio Didático) no período de agosto a dezembro de 

2014. Foram contemplados ainda mais 69 alunos com Bolsas de Auxílio Didático no início do 

semestre 2014.2. Estas bolsas de auxílio financeiro têm contribuído para reduzir a evasão e 

retenção. 

 

Biblioteca 

 

• Número de itens do acervo: livros e folhetos: 2.438 livros registrados em livro de 

tombo, sendo 381 títulos e 1.384 exemplares catalogados no sistema Biblivre; 

periódicos: ainda não contabilizados.  CD's e DVD's: 55 itens; 

• Terminais com acesso à internet, rede sem fio para os usuários: 03; 

• Computador para trabalho interno da biblioteca: 01; 

• Assentos disponíveis para os usuários: 14 – 02 mesas redondas com 04 cadeiras 

cada, 03 cadeiras nos terminais de computadores e mais 03 cadeiras extras; 

• Quantidade de armários guarda volumes: 25; 

• Recursos humanos:  01 bibliotecária;  01 estagiária;  04 monitores; 

• Serviços prestados: Empréstimos: - 2.349 empréstimos realizados em 2014, 

sendo:  1.400 empréstimos domiciliares;  895 empréstimos locais (para uso nas 

dependências do Campus com devolução no mesmo dia); e  54 empréstimos 

especiais. 

 

Balanço 

De 2013 para 2014: resultados 
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• Consolidação da infraestrutura: As obras de laboratórios finalmente saíram do 

papel, assim como foram realizadas intervenções e melhorias pontuais nas 

instalações. 

• Recomposição interna do quadro de servidores: Necessidade urgente. A previsão 

é de concurso para meados de 2015. 

• Substituição/Ampliação dos Cursos: Em fase de estudos. 

• Retomada das negociações para cessão definitiva do prédio: A ausência de RGI 

do prédio fez com que as negociações retornassem à estaca zero. 

• Consolidação das instâncias representativas: Grêmio estudantil, Colegiado de 

Campus, NEABI: Todas em funcionamento. 

• Organização do Almoxarifado: Em dependência de obra. 

 

Planejamento: 2015 

 

• Retomada dos cursos Pronatec; 

• Reordenação dos cursos e horários (homologado pelo Colegiado de Campus); 

• Estruturação dos laboratórios e criação do Laboratório de Ciências Humanas; 

• Reordenação do quadro de servidores; 

• Ações inclusivas; 

• Reorganização dos fluxos internos para maximizar os recursos materiais e 

humanos. 

 

Plano tático e intervenções estruturais 

 

Histórico de intervenções executadas em 2014 com orçamento de exercícios anteriores:  

- Conclusão da obra de urbanização: obra realizada com recursos disponíveis no 

empenho 2012ne800653, emitido em favor da empresa M. Viana Arquitetura e Construção 

LTDA, inscrita sob CNPJ: 01.453.806/0001-06. Reforma esta que consiste em serviços de 

terraplanagem, pavimentação, iluminação, urbanização e rede de águas pluviais no valor total 

de R$ 121.626,83. 

 

Obras/reformas pendentes no exercício de 2014, com orçamento de exercícios 

anteriores: 
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- Aguardando o início da execução do Projeto básico e executivo de instalações 

preventivas contra incêndio e SPCDA no valor previsto de R$ 33.030,00 conforme empenho 

emitido 2013ne800510 em favor da empresa Flash Over Sistemas Contra Incêndio LTDA, 

inscrita sob CNPJ 08.701.978/0001-92. O processo está pendente de autorização do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Obras/reformas executadas no exercício de 2014, com orçamento do respectivo período: 

- Assinatura do contrato de Adaptação de Ambientes de Laboratórios nº 02/2014 em 

15/09/2014 com a empresa Vilela Construções e Empreendimentos Ltda, no valor de R$ 

367.065,51. A vigência do contrato é da ordem de 230 dias, enquanto o prazo de execução da 

obra é de 90 dias. Registra-se ainda que no exercício de 2014 foi realizada a primeira 

medição, acompanhada pelo setor de Engenharia do IFRJ e que a previsão de execução se 

dará no exercício de 2015. 

MANUTENÇÃO: Existe um contrato sistêmico, licitado pela Reitoria com a empresa RDL 

Asseio e Conservação LTDA (CNPJ 14.659.386/0001-52) de fornecimento de material, 

incluindo manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais. No exercício de 2013 foi 

previsto gasto de R$ 201.932,64; ao todo já foram executados R$ 186.819,79 com este 

contrato. 

 

2.5.2 Campus Duque de Caxias 
 
 
GESTÃO 2014 
 

O Campus Duque de Caxias, criado a partir de uma parceria com a Prefeitura do 

Município de Duque de Caxias, iniciou suas atividades em 12 de setembro de 2006. Sua 

oferta educacional, ainda incipiente, procura acompanhar as vocações do município, que 

abriga indústrias de refino de petróleo e gás, pequenas e médias indústrias de calçados, um 

pólo moveleiro, um parque de ferramentaria de plástico, além do pólo Gás-Químico. 

Apesar de possuir um dos maiores PIB’s do Brasil, o município de Duque de Caxias 

apresenta um dos maiores índices de desigualdade social. Milhares de pessoas, residentes na 

cidade e na região da Baixada Fluminense, estão excluídos de processos de inserção no 

mercado industrial da região.  

A instalação desse Campus marca uma nova etapa de desenvolvimento para o 

município de Duque de Caxias e arredores. Antes da instalação do Campus, a oferta de cursos 
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técnicos praticamente não existia, salvo em alguns cursos de curta duração, ministrados de 

forma descontinuada pela rede privada. 

O Campus já tem alunos egressos trabalhando em empresas no município e tem 

recebido muitos elogios dessas empresas pela boa formação dos profissionais oriundos de 

nosso Campus. 

A necessidade existente de construção de novos laboratórios específicos para o 

segmento profissional dos cursos e a sua instalação vem sendo implementada ano a ano, o que 

proporcionará a introdução ao mundo do trabalho de um número maior de profissionais 

vindos da população da região. 

O compromisso com a consolidação dos cursos existentes e a consequente ampliação 

dos mesmos continua atrelado à ampliação do quadro de docentes e técnicos administrativos. 

No final de 2014 foram liberadas 11 vagas de docentes e 10 vagas de técnicos 

administrativos, nível médio e superior, para realizamos concurso público em 2015. Embora 

esse número de vagas não atenda de forma satisfatória a nossa demanda, a ampliação do 

grupo será fundamental para exercermos um trabalho buscando sempre a excelência.  

Necessário se faz dizer que, mesmo que uma pequena parte de nossa demanda relativa, o 

Campus ainda se encontra distante de estar com toda sua demanda real sanada. Além dos 

problemas relativos ao material humano, o Campus encontra sérios problemas no que tange a 

ampliação de seu espaço físico, insuficiente para que seja possível oferecer um ambiente 

seguro e favorável para o ensino e aprendizagem.  

A necessidade de aprimorar e fortalecer os mecanismos de gestão democrática 

também se encontra prejudicada pelo mesmo motivo citado anteriormente. Nossos servidores 

estão trabalhando em condições difíceis em função do grande volume de trabalho e 

consequentemente possibilitando a ineficiência e ineficácia do serviço e atendimento. 

 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO CAMPUS 

Com o compromisso da consolidação dos cursos existentes no Campus, o 

planejamento para o exercício de 2014 foi baseado na estruturação dos diversos Laboratórios 

com aquisição de equipamentos e reagentes. 

Com o rápido crescimento do Campus, há necessidade de ampliação do espaço físico 

para a criação de novos de laboratórios, de novos setores administrativos, refeitório para 

funcionários e alunos e ampliação da sala dos professores e da biblioteca. 
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Como o Campus ocupa o espaço cedido pela Prefeitura do Município de Duque de 

Caxias, sua ampliação é prejudicada por não ter possibilidade de novas construções. Porém, 

no decorrer do ano de 2014 obtivemos da Prefeitura do Município de Duque de Caxias a 

promessa de doação de parte do terreno que já nos tinha sido cedido pelo período de 99 anos. 

Embora essa promessa ainda não tenha sido concretizada, acreditamos que nossos problemas 

de espaço físico sejam resolvidos em muito breve.  

A prioridade do Campus nesse exercício foi o início da execução do projeto de rede 

elétrica que visa atender a demanda real de carga elétrica suficiente para o bom 

funcionamento de todos os setores, como também garantir a segurança de todos alunos, e 

funcionários que exercem atividades no Campus Duque de Caxias. Desse modo, garantindo o 

aumento de carga elétrica, estaremos proporcionando e possibilitando a utilização e aquisição 

de uma série de equipamentos que necessitam de uma estrutura e capacidade elétrica 

adequada. O projeto de rede elétrica executado, solucionará o grande problema que 

enfrentamos com relação a climatização de todas as salas de aulas e demais espaços que ainda 

passam por dificuldades em função dos altos níveis de temperatura, tornando o ensino quanto 

o aprendizado uma tarefa quase heroica. 

 

EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 

O Campus Duque de Caxias de acordo com as Macro diretrizes institucionais 

realizou no ano de 2014 as seguintes ações: 

a) Equipagem de laboratórios; 

b) Início da execução do projeto de rede elétrica visando adequação da carga de 

acordo com a futura demanda do Campus; 

c) Programa de Auxílio ao Estudante (PAE); 

d) Aquisição de reagentes para os laboratórios através de Ata de Registro de Preços; 

e) Liberação de 11 vagas para docentes para realização de concurso público; 

f) Liberação de 10 vagas para técnicos administrativos (nível médio e superior) para 

realização de concurso público; 

g) Parceria com as Secretarias do Município de Duque de Caxias e com o 15º 

Batalhão da Polícia Militar; 

h) Aquisição de carteiras para as salas de aula; 

i) Aquisição de instrumentos musicais para a Banda Orquestra IFRJ/Duque de 

Caxias. 
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As ações do Campus são discutidas nas reuniões do Conselho do Campus (CoCam) 

que acontecem mensalmente com Coordenadores e Diretores, visando uma gestão 

participativa e democrática. Foi criado um Grupo de Trabalho para a confecção do Regimento 

Interno que regulamentará o Conselho do Campus e outros conselhos ou procedimentos 

necessários ao seu bom funcionamento. 

Uma questão também discutida no Conselho do Campus é a execução do orçamento 

recebido para Auxílio Estudantil. Essa verba é utilizada para o pagamento de bolsas de 

iniciação científica, monitoria, auxílio educando, alunos matriculados no curso de MSI. 

Também utilizamos essa verba para execução do Programa de Auxílio Estudantil, PAE, onde 

a demanda cresce a cada exercício, diminuindo assim, o número de alunos contemplados. 

Os objetivos alcançados pelo Campus Duque de Caxias foram resultados de grande 

esforço de todos os funcionários contratados, técnicos administrativos, docentes e alunos. Mas 

ainda há muito a ser realizado.  

Como dito anteriormente, para a efetiva ampliação do Campus, há necessidade da 

doação do terreno e também a ampliação da rede elétrica que esperamos em breve concluir.  

O pequeno número de funcionários técnico administrativos impossibilita a criação de 

novos setores bem como o atendimento à demanda de trabalho que vem crescendo juntamente 

com o Campus. Uma das dificuldades enfrentadas pela falta de servidores é a abertura e 

execução de processos de compras e serviços. Alguns processos a executar: aquisição de 

mobiliário, materiais de informática, ar condicionado e manutenção de ar condicionado. O 

número insuficiente de professores também causa grandes problemas para o funcionamento 

do Campus. Em função das eleições presidenciais não foi possível ao IFRJ realizar concurso 

público e por essa razão o número de servidores se tornou ainda mais insuficiente para a 

demanda que não para de crescer.  

O aumento do número de professores é necessário para a consolidação dos cursos e 

para o efetivo envolvimento dos servidores em outras atividades da Instituição como, por 

exemplo, a pesquisa.  

Além disso, ainda necessitamos de funções gratificadas para serem atribuídas a 

alguns servidores que atuam como Coordenadores não contemplados, e substituição dos FG’s 

4. 

Outra questão importante é a pequena verba disponibilizada para diárias e passagens 

e os diversos obstáculos burocráticos que dificultam a capacitação dos servidores e o bom 

desempenho de suas funções.  
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Em relação à infraestrutura do Campus, há necessidade de obras de melhorias nas 

instalações visando oferecer um ambiente favorável para o ensino, a aprendizagem e o 

trabalho de todos.  

No ano de 2014, o Campus sofreu com os problemas do sistema aula, o que vem 

sendo solucionado com a parceria da Reitoria. A ampliação do link de internet através de 

convênios com a RNP possibilitou melhorias no atendimento aos alunos e também na 

execução de suas tarefas cotidianas.  

 

2.5.3 Campus Engenheiro Paulo de Frontin 
 
 
GESTÃO 2014 
 

O Campus Engenheiro Paulo de Frontin, localizado à Avenida Maria Luiza, s/nº, 

Sacra Família do Tinguá, na região Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro, é parte integrante 

do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, cuja missão é 

promover a formação profissional e humana, por meio de uma educação inclusiva e de 

qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do país nos campos educacional, científico, 

tecnológico, ambiental, econômico, social e cultural. No dia 23 de Abril de 2013, por meio da 

PORTARIA Nº 330, o Campus Engenheiro Paulo de Frontin passou da condição de Campus 

Avançado para Campus, o que dá a ele possibilidade de autonomia administrativa em relação 

à condição de Campus Avançado. 

As metas traçadas para ocupação em 2014 foram: 

Tabela 2 - Metas 2014 – Campus Engenheiro Paulo de Frontin 
 Metas / Ações Alcançadas Alcançadas 

parcialmente 
Não alcançadas 

I Link de Internet de 20 mbs X   
II Melhoria da Iluminação do Campus X   
III Aumento do número de banheiros e 

melhorias no mesmo X   

IV Limpeza das Fossas sépticas X   
V Aquisição de Computadores   X 
VI Restaurante   X 
VII Aquisição de elevador com foco no 

aumento da acessibilidade do 
campus 

  X 

VIII Reforma do Telhado do Bloco A   X 
IX Outras ...  Laje em parte (2 salas) 

do Bloco C (projeto e execução)   X 



89 
 

X Outras ...  Acessibilidade Bloco A 
(projeto e execução)   X 

XI Outras ...  Acessibilidade Bloco A e 
C -   adaptação de banheiros   X 

XII Outras ...  Passarela - cobertura 
(blocos A, B e C)   X 

XIII Outras ...  Projeto de novos 
banheiros   X 

XIV Outras ...  Projeto do 
estacionamento   X 

Fonte: Diretoria de Administração 
 

Discriminação das ações desenvolvidas: 

I – Link de Internet 

Instalação de link real de 20 Mbps e posterior expansão para 60 Mbps.   

II – Melhoria na Iluminação do Campus. 

Foram realizadas melhorias na iluminação em todo campus, foi dado ênfase na 

iluminação da entrada do Campus e no corredor de acesso aos laboratórios. 

III – Aumento do número de banheiros 

Foram realizadas reformas básicas nos banheiros existentes e disponibilização do 

banheiro feminino da biblioteca e masculino no segundo andar do prédio administrativo. 

IV – Limpeza de fossas sépticas 

Foi realizada a limpeza das fossas sépticas do campus, corrigindo os pontos que 

apresentavam problemas. 

 

Discriminação das ações não desenvolvidas: 

V – Aquisição de computadores 

Foi aberto o processo de número 23270.000476/2014-70, porém não licitado. 

Existe previsão de que o processo seja licitado no primeiro trimestre de 2015.  

VI – Restaurante 

A implementação do restaurante foi iniciada em 2013 por meio do processo 

administrativo nº 23270.000737/2013-71 para concessão onerosa de espaço para cantina, 

Pregão 30/2013, que foi cancelado dado a não apresentação de propostas para o objeto. O 

processo foi aprimorado no ano de 2014, porém não foi licitado no ano de 2014.  Existe 

previsão de que o processo seja licitado no primeiro trimestre de 2015.  

VII - Aquisição de elevador com foco no aumento da acessibilidade do campus 
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Foi realizado o contato com empresas para identificar o perfil adequado às 

necessidades do campus. No primeiro trimestre de 2015 será realizado em conjunto com o 

setor de Engenharia do IFRJ a abertura do processo e a licitação do referido elevador. 

VIII – Reforma do Telhado do Bloco A 

Foi iniciado o processo de especificação do processo e a cotação do serviço a ser 

executado. O processo será aberto até o final do primeiro trimestre de 2015. 

IX - Laje em parte (2 salas) do Bloco C (projeto e execução) 

Foi iniciado o processo de especificação do processo e a cotação dos serviços a 

serem executados. O processo será aberto até o final do primeiro trimestre de 2015 

X - Acessibilidade Bloco A (projeto e execução) 

Foi iniciado o processo de especificação do processo e a cotação dos serviços a 

serem executados. O processo será aberto até o final do primeiro trimestre de 2015 

XI - Acessibilidade Bloco A e C -   adaptação de banheiros 

Foi iniciado o processo de especificação do processo e a cotação dos serviços a 

serem executados. O processo será aberto até o final do primeiro trimestre de 2015 

XII - Projeto de novos banheiros 

Foi iniciado o processo de especificação do processo e a cotação dos serviços a 

serem executados. O processo será aberto até o final do primeiro trimestre de 2015 

XIII -Projeto do estacionamento 

Foi iniciado o processo de especificação do processo e a cotação dos serviços a 

serem executados. O processo será aberto até o final do primeiro trimestre de 2015 

PRINCIPAIS AÇÕES PEDAGÓGICAS E DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

No ano de 2014, no âmbito do ensino, o campus deu continuidade às ações 

pedagógicas que já desenvolvera, buscando, dentre outros objetivos, garantir a execução e o 

desenvolvimento dos currículos dos cursos, promover ações de acolhimento estudantil e a 

formação continuada do corpo docente, subsidiar a reflexão e implantar ações relacionadas à 

educação inclusiva, além do cumprimento das normas e diretrizes, legais e institucionais, 

imputadas ao campus. 

Quanto aos cursos regulares, além do Curso Técnico em Informática para Internet, 

oferecido na modalidade concomitante/subsequente, o Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

passou a ofertar, a partir do segundo semestre letivo de 2014, o Curso Superior de Tecnologia 

em Jogos Digitais, aprovado pela Resolução do ConSup nº 26, de 30 de junho de 2014. O 

primeiro processo seletivo discente para esse curso foi regido pelo edital nº 43/2014, no qual 
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foi utilizado como critério de seleção a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

edições de 2012 ou 2013. Foram disponibilizadas 35 vagas; 60% foram destinadas aos alunos 

que optaram pela modalidade da ampla concorrência e 40%, aos que optaram pela modalidade 

ação afirmativa. Desse modo, o campus encerra o ano de 2014 com 116 alunos matriculados 

em seus cursos regulares. 

Os programas de auxílio-permanência e de monitoria acadêmica do campus 

estiveram alinhados com uma das principais finalidades da assistência estudantil, que consiste 

na contribuição para o acesso, a permanência e o êxito dos nossos estudantes. A condução 

desses programas e o acompanhamento dos alunos atendidos foram feitos pela Coordenação 

Técnico-Pedagógica (CoTP) do campus. Para esses programas, foram concedidas 48 bolsas de 

monitoria acadêmica, 219 bolsas de auxílio alimentação, 06 bolsas de auxílio didático e 19 

bolsas de auxílio transporte. A assistência ao estudante configura-se como importante 

instrumento no combate à evasão escolar e na democratização no acesso à educação pública 

profissionalizante, sobretudo quando considerado o perfil socioeconômico dos nossos 

educandos. Dada a relevância dessa ação, é importante frisar que o campus encontrou 

dificuldades quanto a questões de ordem burocráticas relativas ao pagamento das bolsas, o 

que ocasionou demora na disponibilização dos recursos aos alunos. Outro entrave se refere à 

escassez de servidores para compor a Coordenação Técnico-Pedagógica do campus. A CoTP, 

conceitualmente, é estruturada por uma equipe multidisciplinar composta de Pedagogos, 

Psicólogos, Assistente Social e Técnicos em Assuntos Educacionais. Apesar da chegada ao 

campus do Psicólogo, a CoTP do campus carece urgentemente desses outros profissionais 

para desenvolver de forma plena suas atribuições e competências.  

Coordenação de Extensão 

1 – Projetos de Extensão submetidos e aprovados, que receberam apoio financeiro da Pró-Reitoria de 

Extensão:  

Título do projeto Responsável 

IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin: Acessível, 
Sustentável e Empreendedor, sob o olhar do lúdico e da inclusão 

Ricardo Esteves Kneipp 

Clube da Leitura: reunindo uma comunidade de leitores Maria Emilia Alfano Barbosa 

Programa Mulheres Mil: Artesanato, Turismo e Geração de Renda  Pãmela Ketulin Mattos Gomes 

Do Discurso à Realidade: Caminhos para a Escola Inclusiva Rosi Marina Rezende 

IFRJ de Portas Abertas Maria Emilia Alfano Barbosa 
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IV Semana Acadêmica: Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento Social 

Maria Emilia Alfano Barbosa  

 

2 - Divulgação do Edital PIBIEX: 5 alunos bolsistas  

Título do projeto Bolsista 

IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin: Acessível, 
Sustentável e Empreendedor, sob o olhar do lúdico e da inclusão 

Isabella da Silva das Neves 

Guilherme Dornelas de 
Oliveira 

Clube da Leitura: reunindo uma comunidade de leitores Felipe Vasconcelos de 
Assumpção 

João Carlos da Silva de 
Oliveira 

Programa Mulheres Mil: Artesanato, Turismo e Geração de Renda Rayane Da Conceição Correa 

 

3 - Colaboração na realização do workshop “Marketing Turístico”, no dia 28 de agosto, no 

campus, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura e o Instituto Preservale. 

4 - Realização, com equipe, do projeto IFRJ de Portas Abertas, dia 16 de outubro, com a 

realização de oficinas e palestras, envolvendo alunos do Colégio Estadual Sacra Família, 

Escola Municipal Joaquim Mendes e mulheres da região. 

5 - Colaboração na realização de uma etapa do SLAM – Batalha de Poesia dos Saraus 

Cariocas, dia 30 de outubro, no campus, com a presença dos alunos e professores do campus e 

de escolas da região: Escola Municipal Joaquim Mendes, Colégio Estadual João Kopke e 

Colégio Estadual Álvaro Alvim. 

6 - Composição da Comissão Organizadora da Semana Acadêmica responsável pela 

elaboração do projeto; definição da programação, realização do evento nos dias 10 a 12 de 

dezembro; seleção e acompanhamento de 20 alunos bolsistas remunerados.  

7 - Participação do edital LABEX para a montagem de um laboratório de extensão no 

campus. Elaboração com a colaboração de docentes e técnicos, submissão à Pró-Reitoria de 

Extensão e aprovação do projeto no valor de R$ 15.000,00. 

8 - Encaminhamento de propostas para o Plano Mais Cultura: 

Título da proposta Professor Responsável 
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Intervalo Musical Samuel Ribeiro 

Game Day III 2015 e Game Day IV – 2016 Samuel Ribeiro 

Clube da Leitura na Biblioteca do Campus Maria Emilia Alfano Barbosa 

 

Quadro 9 - Convênios firmados em 2014, pelo Campus Engenheiro Paulo de Frontin 
NÚMERO NOME DA EMPRESA ASSINATURA VENCIMENTO 

1377/14/EPF FLCF GRÁFICA ANIL LTDA 06/02/2014 06/02/2019 

1419/14/EPF LIP INFORMÁTICA LTDA ME 25/07/2014 25/07/2019 

1179/12/EPF UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA* 05/12/2012 05/12/2017 

Fonte: COIEE – Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

*Convênio renovado em 2014, como bilateral 

 

CoIEE – Coordenação de Integração Escola-Empresa 

Quadro 10 - Alunos que integralizaram e que apresentaram seminário de estágio em 2014- 
Dados Resumidos – Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

Curso 
Técnico de 

Informática 
para 

INTERNET 

Ano/Sem.  

Quant. de 
Integralizadores  

Quant. de Inscritos 
p/ Seminário de 

Estágio 

Quant. de 
Aprovados em 
Seminário de 

Estágio 

Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total 

2014.1 15 32 47* 5 16 21 5 16 21 

Fonte: Secretaria de Ensino Médio e Técnico – campus Engenheiro Paulo de Frontin 

*os alunos que estavam cursando o 4ºp em 2014.1 não possuíam obrigatoriedade de estágio, sem apresentação de 
seminário para os que completaram horas 
 
Dados Detalhados: 

II Seminário de Estágio – Setembro/2014 

11 alunos inscritos e aprovados, sendo que: 

07 alunos haviam integralizado as disciplinas em 2012.2  

03 alunos haviam integralizado as disciplinas em 2013.1  

01 aluno havia integralizado as disciplinas em 2013.2 

III Seminário de Estágio – Dezembro/2014 
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10 alunos inscritos e aprovados, sendo que: 

03 alunos haviam integralizado as disciplinas em 2013.1  

07 alunos haviam integralizado as disciplinas em 2013.2  

*26 alunos integralizaram as disciplinas em 2014.1  

 

Pesquisa  

No ano de 2014 o Campus Engenheiro Paulo de Frontin desenvolveu pesquisas na 

área de tecnologia da informação, humanas e ensino de Física com cerca de 8 projetos de 

pesquisa acompanhado por 2 (dois) professores pesquisadores. Os projetos tiveram apoio da 

FAPERJ, CNPQ e do próprio IFRJ conforme mostrado na tabela de investimento em pesquisa 

descrita a seguir.  

Quadro 11 – Investimento em pesquisa – Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

Órgão de fomento N° de bolsistas Valor de bolsa R$ Investimento 
anual R$ 

FAPERJ 6 220,00 15.840,00 

IFRJ 2 400,00 9.600,00 

       Fonte: Direção de Ensino do Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

 
O total de investimento com bolsas de pesquisa foi: R$ 25.440,00 

O campus também foi agraciado com um PROCIÊNCIA em favor do pesquisador 

RICARDO ESTEVES KNEIPP com o PROJETO, Jogo de Negócios : Um ambiente de 

Aprendizagens na Web no valor de R$ 2.000,00. 

 

PRONATEC: 

As ofertas no PROGRAMA em 2013 foram diversificadas quanto à natureza dos 

cursos, onde pudemos trabalhar com os cursos FIC e ampliar o número de vagas através de 

unidades remotas implantadas em dois municípios São João de Meriti e Três rios, em ambos 

que tiveram seu término em 2014. As Prefeituras se comprometeram em ceder espaços 

adequados à realização dos cursos de Operador de Computador.  

Em nosso próprio Campus ofertamos o nosso próprio curso de Informática para 

Internet sem entradas em 2014 e finalizado o ano com um período. Também ofertamos cursos 

FIC em nosso Campus que tiveram início no fim de dezembro de 2014 e expandimos nossa 
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oferta que era de três municípios contemplados para 5, são eles: São João de Meriti, Três 

Rios, Guapimirim, Teresópolis e Engenheiro Paulo de Frontin.  
 

Quadro 12 – Oferta de cursos FIC – Campus Engenheiro Paulo de Frontin 
cursos natureza local início Status Vagas 

oferta 
Entrada Pagamento 

de bolsas  

Operador de 
computador (1) 

FIC Eng Paulo de 
Frontin 

dez andamento 30 30 
0 

Auxiliar de 
Conservação de 
acrevos 

FIC Teresópolis dez andamento 20 20 0 

Assistente de 
produção 
Cultural 

FIC Teresópolis  dez andamento 20 20 0 

Assistente de 
produção 
Cultural 

FIC Guapimirim dez andamento 20 20 0 

Auxiliar de 
administração 

FIC Eng Paulo de 
Frontin 

dez andamento 20 20 0 

Operador de 
computador (3) 

FIC São João de 
Meriti 

dez andamento 20 20 0 

Operador de 
computador (4) 

FIC Três Rios dez andamento 20 20 0 

Fonte: Direção de Ensino 

TOTAL  DE PAGAMENTOS DE BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 

2014: R$ 0,00 

PREVISÃO DE PAGMENTO ATÉ maio de 2015 DE 2014: R$ 46 854,00 

GASTO COM PROFISSIONAIS até Dez 2014 (Gestores e professores): R$ 18 816,00 

PREVISÃO DE PAGMENTO ATÉ Maio DE 2015: 105.716,00 
  

cursos natureza Local início Status período entrada saída Pagamento 
de bolsas  

Informática 
para internet 

TEC Eng 
Paulo de 
Frontin 

março Em 
curso 

3 e 4 
períodos 

dez mai 
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TOTAL  DE PAGAMENTOS DE BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 

2013: R$ 18546 

PREVISÃO DE PAGMENTO DE BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ATÉ MARÇO DE 2014: 

R$ 3600,00  

GASTO COM PROFISSIONAIS (Gestores e professores): R$ 79 760,00 

PREVISÃO DE PAGMENTO ATÉ MARÇO DE 2014: R$ 12 986,00 

Os valores pagos nos cursos PRONATEC 2014 – Técnico e FIC, com início em maio 

de 2014, somam até o dia 23 de dezembro R$ 117 822,00 com restos a pagar até 30 de maio 

de 2015 no valor de R$ 165 556,00. 

 

2.5.4 Campus Mesquita 
 
 
GESTÃO 2014 
 
 

O Campus Mesquita encontra-se em processo de implantação. No entanto, através do 

Espaço Ciência InterAtiva, centro de ciência que integra o Campus, ações de ensino, pesquisa 

e extensão vem sendo realizadas. Este centro de ciência constitui-se em um importante espaço 

para o alcance dos objetivos do plano estratégico previsto para o Campus: o fortalecimento da 

tríade ensino-pesquisa-extensão através de uma política de divulgação científica para a 

inclusão social. Ao longo de 2014, buscou-se a continuidade dos cursos de extensão ofertados 

pelo Campus, realização e participação em eventos e ações de divulgação científica e 

continuidade do projeto ECI Itinerante. 

No que se refere à estrutura organizacional, registra-se a ampliação do nº de 

servidores - de doze para dezesseis (uma docente e três técnicos administrativos), 

possibilitando maior organização dos setores até então inexistentes.   

As atividades de ensino do Campus concentram-se no Curso de Especialização em 

Educação e Divulgação Científica. Este curso é destinado aos profissionais de nível superior 

que tenham interesse pelo tema proposto. No ano de 2014, o curso contou com 14 (quatorze) 

alunos matriculados (turmas 2013 e 2014), e 07 (sete) concluintes (turma 2012).  

As ações de extensão do Campus são desenvolvidas mediante cursos de extensão, 

semanas acadêmicas, eventos científicos abertos ao público. O Espaço Ciência InterAtiva 

dispõe de exposições cientificas permanentes e exposições científicas itinerantes para o 
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público escolar e espontâneo com vistas à inclusão social e democratização do conhecimento 

científico.  

Dentre os cursos de extensão, o campus oferece o Curso denominado Curso de 

Formação Continuada de Professores em Ciências Naturais para professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. O curso, por ser semestral, abarcou sua 6ª edição, com a certificação 

de professores da rede pública e privada da região. Lançando mão de ferramentas lúdico-

experimentais estimulantes, que explorem situações do cotidiano e promovam a alfabetização 

científica, através de visitas planejadas a instituições do Estado do Rio de Janeiro, com 

suporte de materiais para divulgação de Ciências Naturais que favoreçam a popularização do 

conhecimento científico. 

Tendo em vista a importância dos museus de Ciência e Tecnologia e centros de 

ciência no cenário educacional contemporâneo, o Campus Mesquita ofereceu o Curso de 

Extensão de Mediação em Centros de Ciências e Museus de C&T, em sua segunda edição. 

Foram oferecidas e preenchidas 35 vagas, com carga horária total de 104 horas. Este curso 

(ofertado anualmente) foi realizado em conjunto com a Coordenação em Educação em 

Ciências do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), através do Acordo de 

Cooperação Técnica nº 08/2013, firmado entre o IFRJ/ Campus Mesquita e o MAST. 

Em relação ao Projeto ECI Itinerante, a equipe envolvida no projeto percorreu 12 

instituições ao longo do ano, através da participação em 13 eventos, atingindo um público 

estimado de 6.112 pessoas. 

Cabe destacar que a Exposição “NeuroSensações”- financiada pela FAPERJ, através 

do Edital de Popularização da Ciência/ 2010 - foi inaugurada em outubro de 2014 e já contou 

com a visita de 184 pessoas. 

Uma das principais ações extensionistas do ECI refere-se à organização da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), conforme calendário proposto pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que tem como objetivo a mobilizar a população para 

os aspectos relacionados à Ciência e à Tecnologia. Este ano, novamente organizado em 

conjunto com a Prefeitura do Município de Mesquita, através da Secretaria Municipal de 

Educação, o evento contou com um público estimado de 1700 pessoas. 

  

Ambiente de atuação: 

O Campus Mesquita, a partir das ações de programas temáticos e programas de apoio 

à gestão, alicerçados nos documentos institucionais:  Projeto Pedagógico Institucional, Plano 
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de Desenvolvimento Institucional, Acordo de Metas e Planejamento Estratégico do IFRJ, 

desenvolve suas ações aportadas na valorização das potencialidades e especificidades 

regionais, com vistas à ampliação do acesso da população ao conhecimento científico e 

tecnológico. Sendo assim, busca fortalecer suas atividades de modo a oferecer à comunidade 

uma educação de excelência. Importa ainda enaltecer que serão estabelecidas novas parcerias 

e convênios, bem como se espera a finalização do projeto de ampliação do campus para que 

de fato possa haver a implantação de novos cursos como cursos técnicos e de graduação.   

Cabe destacar a relevância da implantação do Campus Mesquita no contexto da 

região da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. A especificidade deste Campus 

reside no fato de que - para além do planejamento com futura oferta de educação formal no 

ensino técnico em uma região que ainda carece de ampliação de oportunidades educacionais 

nesta modalidade – o Campus Mesquita abarca o centro de ciência em um ambiente onde se 

contabiliza somente 03 (três) instituições que são distribuídas nos municípios de Paracambi 

(Espaço Ciência de Paracambi) e Duque de Caxias (Museu Ciência e Vida). Nota-se, então, a 

iminência de se intensificar ações voltadas para a popularização da ciência e de divulgação 

institucional. 

Ao longo do ano de 2014, a equipe de gestão do Campus, em consonância com o 

Gabinete do Reitor e Direção de Desenvolvimento Institucional e Expansão, realizou reuniões 

com representantes da Prefeitura do Município de Mesquita a fim de dar continuidade ao 

diálogo no que se refere à doação do terreno destinado à construção das futuras instalações do 

Campus Mesquita. Desse modo, a Prefeitura em tela manifestou interesse, através de uma 

Carta Compromisso, a disponibilizar o terreno compatível para a implantação definitiva do 

Campus, ainda no primeiro trimestre de 2015. 

 

2.5.5 Campus Nilópolis 
 
 
GESTÃO 2014 
 

O campus Nilópolis atende prioritariamente estudantes da Baixada Fluminense, 

ofertando cursos regulares (cursos técnicos, graduação e pós-graduação), além dos cursos de 

extensão e cursos de formação inicial e continuada.  

Não só o Município de Nilópolis, como os demais municípios da Baixada 

Fluminense sofrem o impacto das ações do campus. O Plano Plurianual- PPA (2012-2015) 

estabelece como um dos seus macrodesafios: “Conhecimento, Educação e Cultura: propiciar o 
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acesso da população brasileira à educação, ao conhecimento, à cultura e ao esporte com 

equidade, qualidade e valorização da diversidade” (PPA,2011, p.77). Em consonância com o 

disposto no PPA, a direção do campus através do ensino, das atividades de pesquisa e 

extensão conta, não só com a participação dos seus alunos, mas também com a participação 

da comunidade e das escolas da região, contribuindo na formação e qualidade de vida da 

população como um todo.  

O campus funciona nos três turnos de segunda-feira a sexta-feira, e no turno da 

manhã aos sábados. Possui uma área construída de 11.037,95 m², com 29 salas de aula, 35 

laboratórios, 3 laboratórios de informática, biblioteca, auditório com 197 lugares, Horto 

(funciona como laboratório para disciplinas e atividades de pesquisa), estação de tratamento 

de esgoto (que funciona como laboratório para os cursos na área ambiental), 12 salas de 

professores, salas para as representações estudantis (Centros acadêmicos, grêmio e CART), 

quadra poliesportiva, sala de musculação, piscina, vestiários, sala de reunião, e diversas salas 

para os setores administrativos.  

A unidade oferta cursos de nível médio (técnico), graduação (licenciatura, 

bacharelado e tecnólogo) e pós-graduação. Oferta vagas em cursos de PROEJA e 

PRONATEC FIC. Vários projetos de pesquisa são desenvolvidos com financiamento do 

próprio campus, da Reitoria, de agências de fomento (FAPERJ, CAPES ou CNPq) ou projetos 

específicos (Petrobras, PIBID e PET). Em alguns desses projetos, alunos de diferentes cursos 

e níveis de formação atuam em conjunto.  

O ano de 2014 se encerrou com o campus possuindo 2137 alunos matriculados nos 

cursos regulares. O campus oferta três cursos técnicos (Química, Controle Ambiental e 

Manutenção e Suporte em Informática, este último na modalidade de Educação para Jovens e 

Adultos – PROEJA), seis cursos de Graduação (Licenciatura em Química, Licenciatura em 

Física, Licenciatura em Matemática, Cursos Superior em Tecnologia em Gestão da Produção 

Industrial, Bacharelado em Química, Bacharelado em Produção Cultural, três cursos de pós-

graduação lato-sensu (Especialização em Gestão Ambiental, Especialização em Educação de 

Jovens e Adultos e Especialização em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação) e dois 

cursos de pós-graduação stricto-sensu (Mestrados Profissional e Acadêmico em Ensino de 

Ciências). 

As ações previstas para o ano foram voltadas para o atendimento das seguintes 

metas: 

1) Reforma da piscina com o reparo de todas as bombas; 

2) Contratação de empresa de manutenção da piscina e guardiões; 
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3) Reforma do auditório com o conserto de aproximadamente 80% das cadeiras e 

implantação do sistema de som, áudio e vídeo; 

4) Disponibilização de uma van para levar servidores e alunos até a área central do 

município em virtude da violência exógena; 

5) Aquisição de bebedouros de grande capacidade para atender melhor a demanda do 

campus; 

6) Criação de um laboratório comunitário de informática com horário de 

funcionamento das 07 às 21 horas; 

7) Reforma dos postes da área externa do campus; 

8) Modificação e adequação do espaço da biblioteca; 

9) Reforma da caixa de esgoto e de águas pluviais do campus, eliminando os 

constantes alagamentos; 

10) Aquisição de rádios para as viaturas oficiais com o objetivo de orientar os 

motoristas com as informações sobre o trânsito; 

11) Aquisição de micro-ondas para uso exclusivo dos estudantes; 

12) Reforma do espaço do centro acadêmico; 

O desenvolvimento destas ações visa melhorar e preparar o campus para ofertar 

cursos sempre com qualidade, ter ambientes ideais para as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, administrativa e de convivência, e ter servidores cada vez mais capacitados para o 

desenvolvimento de suas funções. 

O campus encerrou o ano de 2014 com 165 docentes efetivos, sendo 118 (71,52%) 

no regime de dedicação exclusiva, 44 (26,67%) no regime de 40h e 4 (2,4%) no regime de 

20h semanais, além de 2 professores temporários. Em virtude do novo contexto educacional 

decorrente do novo Regulamento da Carga Horária Docente e da implantação do processo de 

recuperação paralela, a Direção de Ensino do campus fez um estudo com o objetivo de 

analisar a necessidade efetiva de professores para atender às novas obrigações regimentais. A 

conclusão do estudo indica a necessidade de contratação de 37 professores efetivos de 40 

horas DE e mais três professores temporários, segundo memorando nº240/2014 encaminhado 

para o Gabinete do Reitor.  

 Quanto aos técnico-administrativos, encerramos o ano com 126 servidores, sendo 20 

(15,87%) de nível superior, 86 (68,25%) de nível médio e 20 (15,87%) de nível fundamental. 

Tendo em vista o aumento e a diversificação de atividades que os setores administrativos 

passaram a exercer, consideramos que existe no campus um déficit de aproximadamente 

sessenta servidores administrativos.  
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Em relação às atividades de pesquisa, 56 projetos receberam auxílio em 2014, 

totalizando o valor de R$120.126,90 (cento e vinte mil, cento e vinte e seis reais e noventa 

centavos). Foram destinados R$ 2.154.731,14 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, 

setecentos e trinta e um reais e quatorze centavos) para a compra de equipamentos e material 

permanente que beneficiam tanto as aulas regulares quanto as atividades de pesquisa.  

No que se refere à assistência estudantil, foram destinados o total de R$ 

1.884.212,82,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta 

e dois centavos) para o pagamento dos auxílios permanência, bolsas de iniciação científica, 

bolsas de monitoria, bolsas do PROEJA e auxílio a estudante para ida a eventos. Os gastos 

com estagiários somam R$ 118.560,00 (cento e dezoito mil, quinhentos e sessenta reais). Os 

recursos foram assim distribuídos: 
 
Tabela 3 -  Distribuição dos recursos de assistência estudantil - Ano de exercício 2014 – 
Campus Nilópolis 

Bolsas de estudo no País Valor (R$) anual 

Monitoria 177 alunos R$ 710.000,00 

IC 66 alunos R$ 264.000,00 

Auxílio-financeiro a estudante 200 alunos R$ 113.000,00 

PROEJA 45 alunos R$ 60.000,00 

Sustentação 10 alunos 

 

R$ 34.912,82 

PROEXT 3 alunos 

R$ 19.600,00 

 

PAE: 

Moradia (4 parcelas) 8 alunos R$ 2.400,00 

Didático (1 parcela) 365 alunos R$ 109.500,00 

1/2 transporte (4 parcelas) 136 alunos R$ 20.400,00 

Transporte (4 parcelas) 136 alunos R$ 34.000,00 

Alimentação (4 parcelas) 346 alunos R$ 86.500,00 

Total PAE: R$ 682.700,00 

Total em bolsas: R$ 1.884.212,82 

Estagiários 19 alunos R$ 118.560,00 
Fonte: Setor Financeiro do campus Nilópolis 
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O campus também possui alunos com bolsa mensal proveniente de projeto firmado 

com a Petrobras (Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos- PFRH 1 e 2).  

Execução Orçamentária 

Foi destinado ao campus pela LOA o total de R$ 7.117.875,04 (sete milhões, cento e 

dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), sendo distribuído em R$ 

4.926.892,11 (quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais 

e onze centavos) para as despesas de custeio e R$2.190.982,93 (dois milhões, cento e noventa 

mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) para as despesas de capital.  

Segue abaixo a tabela com o acompanhamento da matriz orçamentária:  
 
Tabela 4 - Execução Orçamentária do campus Nilópolis - Ano de exercício 2014 

CAMPUS 

NILÓPOLIS 

MATRIZ 

ORÇAMENTÁRIA 

2014 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS  

LIQUIDADAS 

CRÉDITO 

EMPENHADO A 

LIQUIDAR 

CUSTEIO R$ 4.926.892,11 R$ 

4.926.892,11 

R$ 

4.473.758,56 

R$ 453.133,55 

CAPITAL R$ 2.190.982,93 R$ 

2.190.982,93 

R$ 320.731,30 R$ 1.870.251,63 

TOTAL R$ 7. 117.875,04 R$ 

7.117.875,04 

R$ 

4.794.489,86 

R$ 2.323.385,18 

Fonte: SIAFI-Governo Federal 
 

Foram executados nove pregões eletrônicos no valor total de R$ 557.841,20 

(quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos).  

Diante do exposto, a Direção do campus Nilópolis tem pautado a sua atuação em 

ações que impactam positivamente o serviço que é prestado aos seus alunos contribuindo, 

assim, para a melhoria da qualidade do ensino.  

 

 
2.5.6 Campus Paracambi 
 

 
GESTÃO 2014 
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O Campus Paracambi em 2014 pôde dar continuidade às modificações que se 

iniciaram em meados de 2012 e permaneceram em 2013, com a mudança na gestão, a 

reestruturação física e ampliação dos investimentos em qualidade do trabalho e estudo de 

nossos alunos e servidores. Pautados nos programas inseridos no PPA, metas estabelecidas 

pelo PDI e a missão do Instituto, foi dada continuidade ao processo de construção 

participativa da gestão. Investir em qualidade dos ambientes de trabalho e estudo, assim como 

na formação e satisfação dos servidores tem sido pontos importantes do planejamento 

realizado. O apoio e a assistência ao educando, tanto com auxílios financeiros quanto com 

estímulos e suporte direto no ensino, foram pontos bem trabalhados e que podem refletir com 

menor evasão e maior sucesso estudantil. Embora tenhamos resultados como ambientes 

melhor equipados e estruturados, os retornos planejados para os âmbitos do ensino, da 

pesquisa e da extensão não são tão imediatos e vislumbramos alcançar melhores resultados 

acadêmicos para os próximos três anos. 

 

Planos que orientam a atuação do Campus 

O Campus Paracambi em 2014 pôde dar continuidade às modificações que se 

iniciaram em meados de 2012 e seguiram através de 2013. Como objetivos principais tivemos 

a continuidade da reestruturação e organização do Campus, considerando a construção 

participativa, o incentivo a programas e projetos de apoio aos educandos, ao ensino, pesquisa 

e extensão, assim como a melhoria na infraestrutura física dos ambientes. 

Alinhado aos planos estratégicos do IFRJ e do Governo Federal, o Campus 

Paracambi realizou um planejamento focado na missão e na visão do nosso Instituto, 

ressaltando valores para, em consonância com o PPA 2012-2015, traçar os principais 

objetivos, prover os recursos necessários para o cumprimento das atribuições dos demais 

seguimentos e viabilizar condições para o melhor desenvolvimento das competências 

necessárias ao bom trabalho dos servidores envolvidos.  

Com a missão de promover uma formação profissional e humana por meio de uma 

educação inclusiva de qualidade e a visão de consolidar-se como instituição de referência em 

educação profissional, científica e tecnológica, integrando as ações de ensino, pesquisa e 

extensão, com ênfase na disseminação da cultura inovadora e em consonância com as 

demandas da sociedade, o Campus Paracambi do IFRJ pautou o planejamento estratégico em 

melhoria na qualidade de infraestrutura do Campus, incluindo ambientes tecnológicos, 

educacionais e administrativos; desenvolvimento da gestão participativa e democrática; 
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melhoria no suporte ao atendimento discente e apoio à permanência; estímulo à capacitação 

de servidores e alunos; e maior acesso à arte e cultura para nossa comunidade. 

Na gestão dos recursos humanos a análise e reajuste da força de trabalho, assim 

como a formação e capacitação foram os primeiros pontos traçados. Para tal, foi necessário o 

planejamento a curto e médio prazo, incluindo o planejamento tático. Avaliamos as 

possibilidades de investimentos imediatos na força de trabalho e realizamos a contratação de 

novos estagiários e otimizamos a distribuição das tarefas e atividades, bem como dos 

servidores por setor com demandas não atendidas.  

Contamos com 9 novos docentes, um psicólogo, um assistente em administração e 

uma técnica em tecnologia da informação. Mesmo com esse atendimento, ainda contamos 

com demanda de ampliação de docentes e administrativos, a qual está aprovada para execução 

em 2015. Por outro lado, sofremos a ausência de 4 professores, 3 substitutos e um 

concursado, que não foram contratados por entraves decorrentes da troca de gestão na 

Reitoria, somados ao início do período eleitoral nacional.  

O plano adotado pelas coordenações focou em continuar a implementação e/ou 

melhoria dos procedimentos de organização documental, padrões de atendimento, definição 

dos procedimentos para os processos e requisições, bem como levantamento de necessidades 

estruturais e sistemáticas. Como resultados observamos melhoria no controle e detecção de 

riscos, melhora na eficiência e eficácia. 

Com estes planos de detecção dos pontos frágeis e das principais demandas, mesmo 

em fase de implantação gradual e/ou teste, foram planejados para diferentes etapas, curto, 

médio e longo prazo, investimentos em melhoria nos diversos ambientes do Campus, visando 

melhorar resultados e condições de trabalho. Desta forma, além de continuarmos a aquisição 

de equipamento iniciada em 2012 para suporte às aulas, pesquisa e extensão nos ambientes 

tecnológicos, realizamos melhorias em salas, com equipamentos e adaptações de ambientes, 

recuperação de estruturas danificadas ou perdidas e revestimentos com isolamento acústico 

para todos os ambientes do Campus. 

O auxílio ao educando foi um ponto importante para buscarmos apoiar a 

permanência e melhor acesso à educação. Para isso, as ações diretas foram: maior 

planejamento e utilização dos recursos destinados à Assistência Estudantil; ampla divulgação 

dos editais de apoio à permanência; maior eficiência no pagamento; e maior investimento. 

Nesse cenário o programa de assistência ao educando, o PAP, foi ampliado em 57% 

comparado ao valor investido em 2013. E nesse último ano citado, 2013, o PAP teve seu 

investimento aumentado em 300% em relação ao ano de 2012. Assim com o incentivo a 
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bolsas e apoios vinculados à assistência estudantil, buscamos maior suporte a nossos 

estudantes, suprindo demandas reprimidas em anos anteriores, fator que reflete na qualidade 

do aprendizado. 
 
Tabela 5 - Investimentos com Auxílio ao Educando em 2014 – Campus Paracambi 

Investimento de bolsas e auxílios aos educandos Valores em R$ 

Auxílio Permanência – Orçamento de Auxílio ao Educando 326.922,66 

Auxílio Permanência – Orçamento de Custeio do Campus 162.799,37 

Monitorias 164.217,00 

Bolsas de Pesquisa 59.000,00 

Auxílios para Visitas técnicas e participação em Congressos 31.734,34 

Total 744.673,37 

Fonte: DA 

 
O Ensino – cursos regulares 

No ano de 2014 tivemos o ingresso de 144 alunos para o curso médio técnico 

integrado de Mecânica e 72 alunos para curso médio técnico integrado de Eletrotécnica. 

Totalizando 216 vagas para o ensino médio, ocupando todas as vagas ofertadas. No ensino 

superior, curso de graduação em Licenciatura em Matemática, tivemos 75 alunos ingressantes 

no ano de 2014. Foram ofertadas 80 vagas onde 5 vagas ficaram ociosas após todos os 

processos de reclassificação. 

Atualmente temos 23 turmas em média para os cursos regulares do ensino médio e 

técnico e 7 turmas para o curso de graduação, que está em fase de implantação final. 

Totalizamos assim uma média de 30 turmas regulares no ano de 2014. Com expectativa média 

para o ano de 2015 de 25 a 26 turmas do ensino médio técnico e 8 turmas do curso superior de 

graduação. Totalizando uma média de 32 turmas regulares em nosso Campus. 

Em consonância com as políticas de permanência e constante apoio ao educando, 

além dos programas supracitados investimos em maior apoio didático. Visando melhor 

rendimento e uma diminuição de evasão ressaltamos como ponto relevante o programa de 

bolsas de monitoria de disciplinas e laboratoriais. Foram abertos editais para seleção de 33 

alunos monitores para o ensino médio contando com 402 horas mensais de apoio ao 

educando. Na graduação foram 5 alunos monitores, contando com 80 horas de apoio a 
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monitoria de graduação e ao ensino médio técnico. Totalizamos assim uma média de 38 

alunos bolsistas e 482 horas mensais de apoio ao educando em nosso Campus.  

Ainda nessa linha de apoio ao educando na esfera do ensino contratamos 2 

estagiários, de 30 horas, para apoio a atividades acadêmicas ao educando, nas áreas de 

química e física, disciplinas que requerem uma atenção diferencial devido ao seu alto índice 

de reprovações e dificuldades por parte dos discentes. 

 

Pesquisa e Extensão – Componentes da Tríade da Educação 

A pesquisa no Campus Paracambi tem se expressado através de projetos custeados 

pelo Campus, projetos submetidos à agencias de fomentos externas e projetos vinculados ao 

Programa de Formação de Recursos Humanos da Petrobrás (PFRH), convênios 1 e 2. Estes 

programas contribuem para a formação do discente e auxiliam no desenvolvimento de 

atividades nas diversas áreas de conhecimento do Campus, devido à atuação destes alunos 

junto a seus orientadores e coordenadores. 

No edital que contempla bolsas no período de julho de 2014 a junho de 2015, 

contamos com 14 bolsistas selecionados dentre as diversas modalidades de bolsas de 

Iniciação Científica em 8 projetos, mantendo o mesmo número de bolsistas subsidiados pelo 

Campus no período de julho de 2013 a junho de 2014.  

Considerando os dois convênios com a Petrobras para financiamento de bolsas e taxa 

de bancada aos projetos desenvolvidos, finalizamos 2014 com 136 alunos bolsistas dos cursos 

médio-técnico, inseridos em 12 projetos, coordenados por 20 professores. 

Os eventos desenvolvidos no âmbito da pesquisa foram a VII Jornada Científica 

(JCPAR) e a II Feira Interna PFRH. Essa última caracterizou um evento com expositores 

internos, todos participantes dos convênios 1 e 2 do Programa PFRH, sendo indispensável aos 

bolsistas do Campus.  

A JCPAR, um evento para exposição de trabalhos de pesquisa desenvolvidos por 

alunos bolsistas ou voluntários envolvidos em projetos no Campus, é aberta a pesquisadores 

de outras instituições, objetivando a interação, troca de saberes e estímulo à divulgação 

científica entre nossos alunos e o público geral.  

Em 2014 contou com sua totalidade de trabalhos apresentados desenvolvido por 

membros do IFRJ-Paracambi, possivelmente isso ocorreu devido ao estreito calendário, que 

está desalinhado ao calendário civil. Foram apresentados 36 trabalhos distribuídos pelas 
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seguintes áreas do conhecimento: 23 em Engenharias, 11 em Ciências Exatas e da Terra, 1 

Ciências Humanas e 1 Multisciplinar.  

Como parte inerente à extensão, consideramos o foco na integração dos 

conhecimentos provenientes do ensino e da pesquisa com as demandas sociais locais, o 

atendimento aos programas governamentais e a atuação na realização da missão do Instituto. 

Com objetivos voltados às comunidades externa e interna, o Campus Paracambi, 

através de ações extensionistas, buscou atingir seu papel como agente transformador social, 

cultural, econômico, político e educacional. Trabalhando na integração dos diversos eixos da 

educação e desenvolvimento de ações afirmativas; estabelecendo parcerias e promovendo a 

divulgação científica e cultural, através de Programas, Projetos e Atividades.  

Em 2014 ampliamos nossas ofertas de atividades extracurriculares para nossos 

alunos, que também são abertas a comunidade geral. Tivemos o maior número de projetos de 

extensão desenvolvidos, que desenvolveram atividades como aulas, oficinas, mostras, 

apresentações e outros, dentro e fora do Campus Paracambi, como apresentado na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Atividades de extensão oferecidas à comunidade interna e externa em 2014 – 
Campus Paracambi   

EVENTOS QUANTIDADE 

PROJETOS DE EXTENSÃO 07 

CURSOS DE EXTENSÃO 05 

EVENTOS DE EXTENSÃO 04 

Fonte: CoEx 

 
Dentre os eventos extensionistas desenvolvidos no Campus, tivemos a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema “Ciência e Tecnologia para o 

Desenvolvimento Social”. Um evento nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia com 

objetivo de popularização das Ciências. Em 2014 ocorreu no período de 13 a 19 de outubro e 

embora tenha conflitado com o período de avaliações e finalização de calendário escolar, 

participamos em parceria com a Secretaria de Educação do Município e o Centro de Ciência 

de Paracambi. Desenvolvemos oficinas conforme apresentado na tabela 7. 
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Tabela 7 - Atividades desenvolvidas pelo Campus Paracambi na Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia – 13 e 19 de outubro de 2014 

Atividade Público-alvo Resumo da Atividade – Exposições Interativas 

Xadrez de A 
a Z. 

Público em geral Oficina de xadrez com exercícios, partidas e 
vídeos com o professor Leandro de Oliveira 

Oficinas de 
Aeromodelis
mo 

Público em geral 
Ministrada pelo professor Pedro Paulo Machado. 

 

Oficina de 
Arte 

Alunos do Ensino 
Fundamental, Médio e 
Público em geral 

Oficina de stencil e grafitti com o Professor 
Ronaldo Vicente Pereira. 

Fonte: CoEx 

Outros dois grandes eventos do Campus em 2014 foram a VIII Semana Acadêmica 

(SEMAC) I Semana da Matemática (SEMAT), que se inserem em um programa voltado ao 

desenvolvimento do pensamento científico, tecnológico e cultural, buscando o incentivo ao 

pensamento crítico e a troca de experiências e conhecimentos entre estudantes dos Ensinos 

Técnico, Médio, Superior, docentes, pesquisadores e profissionais de diversas áreas.  

Realizados simultaneamente, dos dias 25 a 28 de novembro, estes eventos que 

contaram com um público de cerca de 950 participantes, em mais de 50 atividades oferecidas, 

conforme observado na tabela 8. Apresentando em relação a apenas a SEMAC 2013 um 

aumento no número de participantes e de atividades ofertadas em quase 100%.  

 

Tabela 8 - Atividades oferecidas durante a VII SEMAC e a I SEMAC - IFRJ Campus 
Paracambi, 25 a 28 de novembro de 2014 

Atividades oferecidas na VII SEMAC Quantidade 

Palestras 22 

Minicursos  14 

Oficinas 17 

Mesas Redondas 02 

Atividades artístico-culturais 03 

Exposições interativas 03 

Fonte: CoEx 
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Formação Inicial e continuada – Política de Ações Afirmativas 

Procurando melhor desenvolver algumas ações afirmativas, investimos em aumento 

na oferta dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). 

O Programa Mulheres Mil para 2014 sofreu mudanças no processo de operação, 

fazendo parte do PRONATEC BSM MULHERES MIL, passando a seguir outros 

procedimentos, incluindo ações por parte de parceiros, como a Secretaria de Assistência 

Social do Município de Paracambi, e outras ações de equipes do Campus. Dos cinco cursos 

pactuados pelo Campus, apenas três foram efetivados, contando com 180 matriculas para 

início em 6 de junho de 2014. Entretanto, devido ao atraso do repasse financeiro pelo MEC 

somente em outubro as turmas foram retomadas com término em abril de 2015, Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Cursos e turmas de Formação Inicial e Continuada - PRONATEC BSM 
MULHERES MIL pactuadas e iniciadas em 2014 - IFRJ Paracambi 
CURSO TURMAS MATRICULADAS 

Costureiro Industrial do Vestuário Manhã/tarde 30/29 

Recreador Monitor  Manhã/tarde 30/28 

Artesão de Pintura em Tecido Manhã/tarde 30/30 

Total de alunas  177 

Fonte: DATE 

Além dos cursos Mulheres Mil, contamos com outros cursos PRONATEC na 

modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC). Devido a algumas retenções do início do 

curso, as turmas iniciadas em 2014 ainda não finalizaram. Para este programa foram iniciadas 

3 das 11 turmas pactuadas apenas para o segundo semestre de 2014, cada uma com 20 vagas 

ofertadas, como apresentado na tabela 10. 
 

Tabela 10 - Cursos e turmas de Formação Inicial e Continuada - PRONATEC FIC pactuadas 
e iniciadas em 2014.2- IFRJ Paracambi 
CURSO TURMAS ALUNOS 

MATRICULADOS 

Desenhista Mecânico  noite 17 

Torneiro Mecânico noite 17 

Reparador de Circuitos Eletrônicos noite 19 



110 
 

Total de alunos  53 

Fonte: Coordenação adjunta PRONATEC 

Mediante o informado, cabe ressaltar que os Campi do IFRJ apresentam, em alguns 

aspectos autonomia gestacional, mas em outros aspectos a decisão dos Campis vincula-se às 

decisões e politicas oriundas da Reitoria e de seus setores subordinados, bem como seu 

planejamento sistêmico. Desse modo os resultados esperados pelo planejamento dos Campi 

podem ser severamente alterados devido a esse fator externo a sua autonomia e poder 

decisório.  

Em 2014 o Campus Paracambi teve êxito em muito de seus objetivos apontados em 

seu planejamento anual. Principalmente os referentes à qualidade de infraestrutura dos 

ambientes administrativos, laboratoriais, salas de aulas e de convivência. Também exaltamos 

com êxito principal a aquisição de materiais permanentes essenciais a diversidade funcional 

do Campus, tanto na esfera administrativa, objetivos meios, quanto nos seus objetivos fins, o 

ensino a pesquisa e a extensão. Contamos com aumento do nosso corpo de técnicos 

administrativos e docentes. Aprimoramos e implantamos processos administrativos internos. 

Promovemos intensamente a capacitação de servidores em setores ligados a administração e 

docentes envolvidos em pesquisa e atividades de ensino e extensão. E aumentamos o 

investimento em auxílios aos educandos em diferentes modos de concessão de bolsas e 

auxílios.  

A mudança da gestão da Reitoria trouxe um impacto ao Campus no que tange a 

adaptação aos novos processos e procedimentos. Somado a esta mudança, por se tratar de ano 

eleitoral, sofremos impacto na contratação de docentes, refletindo na atividade fim do 

campus, principalmente no ensino.  

 
 
2.5.7 Campus Pinheiral  
 
 
GESTÃO 2014 
 

De vocação originalmente agrícola, o Campus Nilo Peçanha – Pinheiral (IFRJ/CaNP) 

vem ampliando sua área de atuação no intuito de aumentar a oferta de cursos à população da 

Região Sul Fluminense e desenvolver atividades que dialoguem com a sociedade de forma a 

desempenhar um papel mais efetivo no desenvolvimento da região em que se insere. 
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Em 2014 as obras realizadas com os recursos financeiros obtidos em 2012 e 

necessárias à ampliação de cursos e melhor atendimento à comunidade tiveram um atraso no 

cumprimento de seus cronogramas que geraram muitas dificuldades ao campus. Além disso, o 

descompasso entre o calendário letivo e o calendário civil, problemas de conexão à Internet e 

falta de servidores técnico-administrativos em setores importantes foram alguns desafios 

enfrentados ao longo do ano pela nova gestão. Cabe ressaltar que o processo de transição 

entre a gestão antiga, finalizada em março, e atual, iniciada em maio, dificultou a 

administração ao longo de 2014. 

Apesar desses desafios, o IFRJ/CaNP teve muitos motivos de comemoração com a 

realização de vários eventos, integrando ensino, pesquisa e extensão que envolveram toda a 

comunidade do campus, do IFRJ e a comunidade externa, com a manutenção dos cursos 

técnicos presenciais e à distância, a participação em programas e projetos de pesquisa e 

extensão, as vagas de concurso para docente e o fortalecimento das instâncias de participação 

para uma gestão democrática. Ressalta-se que esta nova gestão teve como foco a retomada das 

antigas propostas de curso superior além de incentivar o estudo participativo de outras nesta 

linha de ensino.  

Os servidores docentes e técnicos administrativos do campus têm atuado em 

parceria, buscando alcançar os objetivos institucionais pautados pelos objetivos a seguir: 

 

            

 

Estratégico 

Operaci
onal 

Tático 
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O IFRJ/CaNP em seu planejamento para 2014 orientou-se pelo cumprimento de seus 

objetivos institucionais dispostos pela legislação vigente e pelos dispositivos governamentais 

tais como o Plano Plurianual 2012-2015, o Acordo de Metas celebrado entre o IFRJ e o 

Ministério da Educação, pelas regulamentação estabelecidas pelo TCU e demais órgãos de 

controle e pelos documentos norteadores do IFRJ tais como o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2009-2013 e seu aditamento, o Projeto Pedagógico Institucional de 2009, o 

Plano Diretor do campus e demais regulamentos.  

O Planejamento do Campus traduziu-se, em 2014, nos objetivos e ações expostos na 

tabela 11.  
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Tabela 11 – Principais objetivos, metas, planejamento e execução de ações, problemas e perspectivas da gestão 2014 – Campus Pinheiral 
 
OBJETIVO

S 
METAS PLANEJAMENTO 

DE AÇÕES 
AÇÕES EXECUTADAS PRINCIPAIS 

PROBLEMAS 
PERSPECTIVAS 

1. 
Consolidar 
os cursos 
existentes 

 

1.1. Manter a 
oferta de cursos 
técnicos 
presenciais 
concomitantes, 
integrados e de 
curso PROEJA; 

1.1.1. Oferecer 145 
vagas para os cursos 
técnicos presenciais 
anuais integrados ao 
ensino médio; 

1.1.2. Oferecer 110 
vagas para os cursos 
técnicos presenciais 
semestrais 
concomitantes ao 
ensino médio; 50 vagas 
para o curso técnico na 
modalidade PROEJA;  

1.1.3. Oferecer 960 
vagas para os cursos 
técnicos a distância; 

1.1.1.1. Preenchimento de 60 
vagas em Meio Ambiente, 60 
em Agropecuária e 25 em 
Informática;  

1.1.2.1.. Preenchimento de 14 
vagas em Secretariado, e 22 
em Informática; 

1.1.2.2. Preenchimento de 14 
vagas em Agroindústria 
/PROEJA; 

1.1.3.1. Preenchimento de 25 
vagas em Agente 
Comunitário de Saúde, 27 em 
Lazer e 381 em Serviços 
Públicos, em 13 pólos, de 11 
municípios da região; 

 

Baixa procura pelos 
cursos de 
Secretariado e 
Agroindústria 
(PROEJA); 

Dificuldades 
operacionais nos 
pólos de EAD, que 
são coordenados por 
profissionais 
indicados pelas 
prefeituras; 

Impossibilidade 
(institucional) de 
abertura de novos 
pólos para 
atendimento de 
outros municípios; 

. Suspensão de oferta 
de vagas do curso de 
Secretariado e 
inclusão de oferta de 
vagas para um novo 
curso de 
Administração; 

. Estudo de novos 
cursos na modalidade 
PROEJA em 
substituição ao curso 
de Agroindústria; 

. Implementação de 
vídeo-aulas através de 
web conferência 
(EAD); 

1.2. Aprimorar os 
mecanismos de 
gestão 

1.2.1. Realizar reuniões 
com coordenadores da 
área de ensino e 

1.2.1.1. Realização de 
reuniões semanais com 
coordenações de curso e 

. Deficiência no 
quadro de vagas de 
professores em 

. Concurso para 
docentes para 
disciplinas com 
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educacional e as 
condições 
didático-
pedagógicas 

docentes; 

1.2.2. Consolidar o 
sistema de registro 
acadêmico SIGA-edu e 
manter os registros no 
SISTEC atualizados;  

1.2.3. Implantar sistema 
informatizado de 
registro e controle de 
acervo bibliográfico; 

1.2.4. Implantar sistema 
de segurança junto ao 
acervo bibliográfico; 

1.2.5. Atender docentes 
e discentes para 
orientação educacional; 

1.2.6. Incentivar a 
participação de 
servidores em 
programas de pós-
graduação; 

quinzenais com docentes; 

1.2.2.1. Sistema Acadêmico 
SIGA-Edu foi implantado 
com registros dos alunos de 
1º períodos e os dados 
acadêmicos foram lançados 
no SISTEC 

1.2.3.1. Não foi implantado 
sistema de registro de 
biblioteca; 

1.2.4.1. Não foi implantado 
sistema de segurança da 
biblioteca; 

1.2.5.1. A atuação da CoTP 
em 3 turnos propiciou o 
atendimento de 150 pais e 
responsáveis, 19 professores 
e 265 alunos. 

1.2.6.1. Concentração da 
carga horária de aulas dos 
docentes em três dias 
semanais permitiu a 
participação de 06 docentes 
em programas de mestrado e 
11 em programas de 

algumas disciplinas 
– falta de vagas e 
licenças médicas; 

. Greve dos 
servidores federais – 
atraso do calendário 
letivo, atraso dos 
planejamentos 
anuais e semestrais, 
curtos prazos para 
avaliações e 
reuniões;  

. O sistema SIGA-
Edu está 
consolidado, porém 
apresenta alguns 
problemas, 
dificultando a 
adequada 
alimentação dos 
dados pelos 
professores; 

. O sistema de 
registro de biblioteca 
produzido pelo MEC 
não ficou pronto; 

deficiência de vaga; 

Implementação da 
recuperação paralela e 
parcelamento das 
férias docentes em três 
períodos de quinze 
dias para acelerar a 
regularização do 
calendário letivo; 

. Implantação de um 
novo sistema 
acadêmico por parte 
da Reitoria; 

Implantação do 
Sistema Sophia para o 
gerenciamento do 
acervo bibliográfico 
(Campus Nilópolis); 

. Buscar recurso para 
adquirir o sistema de 
segurança do acervo 
bibliográfico. 
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doutorado; 

  

falta de política 
institucional para as 
bibliotecas do IFRJ; 
custo de sistemas 
pagos; 

. Falta de recurso 
financeiro para 
aquisição do sistema 
de segurança do 
acervo bibliográfico. 

1.3. Consolidar a 
política do 
programa de 
estágio 

1.3.1. Encaminhar 
alunos para convênios 
de estágio; 

1.3.2. Capacitar os 
recursos humanos 
envolvidos nas 
atividades de estágio e 
na Coordenação de 
Integração Empresa-
Escola (COIEE);  

1.3.3. Divulgar o 
regulamento e as 
orientações para 
cumprimento do estágio 
nos cursos do IFRJ;  

1.3.1.1. Atendimento de 162 
alunos estagiários em 36 
empresas conveniadas; 

1.3.2.1. Participação da 
equipe da COIEE em 
reuniões de formação 
promovidas pela PROEX; 

1.3.3.1. Implantação do 
Manual de Estágio para os 
alunos dos cursos a distância; 

 

. Dificuldade de 
envolver docentes 
nas atividades de 
supervisão de 
estágio; 

. Dificuldade de 
atendimento aos 
alunos em estágios 
externos; 

. Carga horária dos 
cursos é alta e não 
favorece o estágio 
externo;  

 

. Estudo da inclusão 
do estágio como 
disciplina regular do 
curso. 
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1.4. Promover 
ações voltadas à 
consolidação da 
imagem 
institucional 

1.4.1. Realizar palestras 
de divulgação dos 
cursos oferecidos pelo 
câmpus nas escolas da 
região; 

1.4.1.1. Realização de visitas 
a 12 escolas e associações 
para palestras de divulgação 
dos cursos; 

 

. Falta de uma 
equipe de 
divulgação. 

. Implantação de uma 
equipe de divulgação. 

2. Ampliar 
a oferta de 
cursos 

2.1. Ofertar novos 
cursos técnicos 
presenciais e a 
distância; curso 
superior de 
licenciatura e 
curso de pós-
graduação lato 
sensu; 

2.2. Ofertar novos 
cursos 
FIC/PRONATEC. 

 

 

 

2.1.1. Elaborar estudos 
de viabilidade, projetos, 
Planos de curso e 
demais documentos 
norteadores de curso 
técnico presencial em 
Administração e a 
distância em secretaria 
escolar (PRO-
FUNCIONÁRIO); do 
curso de Licenciatura 
em Computação e de 
um curso de Pós-
Graduação; 

2.1.2. Criar ou melhorar 
a infraestrutura física 
necessária para os 
novos cursos; 

2.2.1 Ofertar vagas para 

2.1.1.1 Elaborações do Plano 
de Curso e documentos do 
curso de Administração para 
início em 2015; 

2.1.1.2 Elaborações do Plano 
de Curso e documentos do 
curso à distância de 
Secretaria Escolar para início 
em 2014.2; 

2.1.2.1. Reforma e construção 
de prédios para novos 
laboratórios e salas de aulas – 
em andamento; 

2.1.2.2. Aquisição de 
equipamentos, materiais e 
livros para os cursos de 
Administração e Licenciatura 
em Computação, apostilas 

. Elaboração do 
Plano de Curso e 
documentos do curso 
de licenciatura em 
Computação para 
início em 2015; 

. Atraso no 
cronograma para 
aprovação de curso 
de pós-graduação em 
Desenvolvimento 
Regional Sustentável 
pelo CAPOG;  

. Dificuldades na 
prestação de contas 
de 2013 e 
consequente não 
liberação de recursos 
para o programa em 

. Retomada das 
atividades para 
aprovação da proposta 
de curso em 
Licenciatura em 
computação para 
oferta de vagas em 
2015.2; 

. Retomada das 
atividades para 
aprovação da proposta 
de curso em pós-
graduação em 
Desenvolvimento 
Regional Sustentável;  

. Finalização de 
algumas obras no 
primeiro semestre de 
2015. . Início das 
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os cursos de Agente 
Comunitário de Saúde, 
Serviços Públicos e 
Lazer; oferta de 360 
vagas para o curso de 
Secretaria Escolar em 
2014 para o início em 
2015. 

 

para os alunos dos cursos 
Agente Comunitário de Saúde 
e Serviços Públicos; 

2014; 

. Equívoco na 
pactuação com o 
demandante para os 
cursos PRONATEC; 

. Atraso nas obras de 
construção e reforma 
dos prédios para 
laboratórios e salas 
de aula. 

 

 

atividades do curso de 
Secretaria Escolar a 
distância 
(PROFUNCIONÁRI
O). 

 

3. 
Implementa
r e 
consolidar a 
infraestrutu
ra  física e 
de pessoal 
adequadas  
às 
necessidade
s 

3.1. Manter e 
melhorar a 
infraestrutura  
necessária para a 
oferta dos cursos 

3.1.1 Realizar ações de 
manutenção e 
atualização nos 
ambientes de ensino; 

3.1.2. Manutenção e 
atualização das 
unidades educativas de 
produção agropecuária; 

3.1.3. Promover a 
formação continuada de 
técnicos administrativos 

3.1.1.1. Compras de 
equipamentos para diversos 
setores do campus, 
continuação nos serviços de  
reformas e contratação de 
serviços de vigilância, 
conservação e manutenção 
predial conforme execução 
orçamentária. 

3.1.1.2. Contratação de 
docentes e servidores técnico-
administrativos; 

. Depreciação de 
mobiliário, 
equipamentos e 
ambientes de ensino;  

 

 

 

. Manutenção e 
reposição de 
mobiliário, 
equipamentos e 
ambientes de ensino 
de acordo com o 
recurso orçamentário. 
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institucionai
s 

 

 

3.1.2.1. Compra de animais, 
ração e equipamentos para as 
UEP's; 

3.1.2.2. Informatização 
parcial e gerenciamento de 
estoque/produção nas UEP’s; 

3.1.3.1. Participação de 04 
técnicos administrativos em 
programa de pós-graduação 
externo. 

3.2. Melhorar a 
infraestrutura 
física necessária 
para os novos 
cursos 

3.2.1. Reformar prédios 
para implantar 
laboratórios adequados 
para os cursos técnicos 
existentes; 

3.2.2. Reforma de 
prédios para atender a 
nova biblioteca e o 
novo refeitório do 
campus; 

3.2.3. Adquirir 
equipamentos, materiais 
e livros necessários 
para os cursos 
administração e 

3.2.1.1. Substituição de um 
dos contratos de reforma 
(Pavilhão 1); 

3.2.2.1 Contatos com a 
empresa para a construção do 
prédio de salas de aula e 
laboratórios visando a 
negociação para iniciação das 
obras atrasadas devido a 
desistência anteriormente 
pela mesma. 

3.2.3.1. Aquisição de parte do 
acervo necessário para o 
curso de administração e 

. Atraso na execução 
de todas as obras; 

 

. Desistência da 
empresa para 
construção de novo 
prédio de ambientes 
de aprendizagem.  

. Cumprimento dos 
novos cronogramas de 
execução das obras 
por parte das 
empresas; 

 

. Retomada da obra 
pela empresa 
desistente.  



119 
 

  

licenciatura em 
computação; 

 

licenciatura em computação 

3.3. Melhorar a 
infraestrutura da 
tecnologia da 
informação 

3.3.1. Ampliação dos 
ambientes de ensino da 
Tecnologia da 
Informação; 

3.3.2. Aumento do 
número de 
computadores 
disponíveis para 
utilização de servidores 
e alunos; 

3.3.3. Ampliação da 
velocidade do serviço 
de internet para o 
Campus. 

3.3.2.1. Aquisição de novos 
computadores, notebooks, 
netbooks e tablets para 
utilização de servidores e 
alunos; 

 

3.3.3.1. Ampliação da 
velocidade de 6MB/s para 
20MB/s.  

 

3.3.3.2. Contratação de novo 
link dedicado para o NEAD 
(MB/s) 

. Apesar da melhoria 
da velocidade, ainda 
há problemas de 
conexão da internet, 
não atendendo 
satisfatoriamente a 
todas as demandas 
do campus. 

. Ampliação da 
velocidade de conexão 
da internet de 20MB/s 
para 40MB/s. 

3.4. Promover 
acessibilidade 
física às pessoas 
com necessidades 
específicas. 

3.4.1. Executar os 
projetos arquitetônicos 
de construção ou 
reforma do câmpus, 
considerando a 
acessibilidade física; 

3.4.1.1. Acompanhamento da 
execução dos projetos 
arquitetônicos de construção 
e reforma de ambientes 
considerando a acessibilidade 
física.  

. Os prédios 
existentes que não 
estão passando por 
reformas ainda 
apresentam 
dificuldades de 
acesso para pessoas 
com necessidades 

. Buscar recursos para 
reformar os prédios 
existentes e ainda não 
reformados para 
adequação. 
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específicas. 

4. 
Aprimorar 
e fortalecer 
os 
mecanismos 
de gestão 
democrática 

4.1. Aprimorar os 
mecanismos de 
comunicação 

4.1.1. Publicar 
Informativo mensal em 
meio físico (papel) e 
digital. 

4.1.2. Publicar 
comunicados digitais de 
interesse da 
comunidade acadêmica 
interna. 

4.1.3. Publicar material 
de divulgação de 
eventos internos e 
externos por meio físico 
e digital. 

4.1.4. Enviar notícias 
institucionais para 
imprensa regional. 

4.1.5. Divulgar 
processo seletivo para 
ingresso de estudantes. 

4.1.1.1. Publicação de 6 
edições do Informativo. 

 4.1.2.1. Publicação de 105 
comunicados em meio digital. 

4.1.3.1. Afixação de 50   
cartazes e envio de 50 
mensagens para divulgação 
de eventos diversos. 

4.1.4.1. Envio de 17 releases 
para órgãos da imprensa 
regional. 

4.1.4.2.  27 publicações em 
mídia impressa e digital.  

4.1.4.3. 7 publicações em 
rádio e TV. 

4.1.5.1. Realização de 12 
visitas à escolas da região 
para apresentação dos cursos; 

4.1.5.2. Visitas ao Câmpus de 
08 escolas de Ensino 
Fundamental. 

. Equipe reduzida 
para a divulgação 
dos eventos, 
processos seletivos e 
cursos em escolas da 
região.  

. Aumento da equipe 
quando houver vagas 
disponíveis para 
concurso  
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4.2. Estimular as 
relações 
interpessoais no 
campus 

4.2.1. Participar em 
reuniões dos colegiados 
internos, reuniões 
gerais dos diferentes 
segmentos 

4.2.1.1. Realização de 14 
reuniões do colegiado de 
campus; 

4.2.1.2. Realização de 12 
reuniões de colegiados de 
cursos técnicos; 

4.2.1.3. Realização de 8 
reuniões gerais informativas. 

. Dificuldades de 
quórum nas reuniões 
de colegiados de 
cursos 

. Melhorar a 
organização dos 
horários visando 
garantir maior 
participação nas 
reuniões 

4.3. Otimizar a 
utilização dos 
recursos materiais 
e de pessoal 

4.3.1. Diminuir o gasto 
com reposição de 
equipamentos e 
mobiliário; 

4.3.2. Continuação da 
A3P 

4.3.3. Consolidar os 
espaços de gestão 
participativa 

 

4.3.1.1. Realização de 
atividades de conscientização 
dos alunos sobre o uso e 
conservação do Patrimônio; 

4.3.2.1. Ações da A3P não 
realizadas; 

4.3.3.1. Participação no 
fórum de compras da 
Reitoria. 

 

. Falta de equipe 
para realização da 
A3P 

. Formação de equipe 
para realização da 
A3P 

5. 
Fortalecer a 
oferta de 
cursos de 
formação 
profissional 

5.1. Aprimorar e 
ampliar a oferta 
de cursos FIC 

5.1.1.Oferecer cursos 
FIC em: Camareira, 
Operador de Máquinas 
e Implementos 
Agrícolas, Auxiliar de 
Secretaria Escolar, 

5.1.1.1. Foram homologadas 
120 vagas para os cursos de 
Secretaria Escolar e 
Recepcionista no programa 
PRONATEC e Mulheres Mil. 

. Os cursos não 
foram abertos por 
falta de repasse de 
recursos e as vagas 
homologadas não 
foram consolidadas 

. Recebimento do 
recurso para 
viabilização de novos 
cursos PRONATEC 
FIC e Mulheres Mil 
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inicial e 
continuada 
de 
trabalhador
es 

Recepcionista e 
Garçom nos programas 
PRONATEC FIC e 
Mulheres Mil. 

em turmas por 
problemas de 
pactuação do MEC. 

. Desenvolver 
programas de cursos 
FIC direcionados a 
pessoas com 
necessidades 
específicas 

6. 
Consolidar 
e ampliar a 
pesquisa, a 
produção e 
a 
divulgação 
do 
conhecimen
to científico 
e 
tecnológico 

6.1. Desenvolver 
política de 
estabelecimento 
de convênios e 
captação de 
recursos para 
pesquisas 

6.1.1. Manutenção e 
atualização de 
convênios já existentes; 

6.1.2. Estabelecimento 
de novos convênios; 

6.1.3. Captação de 
recurso para pesquisa 
por meio de 
participação em editais 
e chamadas públicas. 

6.1.1.1 Utilização de 
convênios já estabelecidos 
para realização de pesquisas 
interinstitucionais; 

6.1.1.2 Reuniões para 
estabelecimentos de novos 
convênios com a EMBRAPA. 

6.1.1.3 Aprovação de projetos 
em editais para captação de 
recursos para pesquisa: 19 
projetos aprovados em 2014. 

. Carga horária de 
sala de aula elevada 
de vários docentes 
dificulta a 
participação em 
projetos  

. Implantação da carga 
horária docente no 
IFRJ 

6.2. Desenvolver 
pesquisas nas 
diversas áreas de 
atuação do 
câmpus 

6.2.1. Estimular a 
criação de projetos nas 
diversas áreas de 
atuação do câmpus 

6.2.1.1. Realização de 36 
projetos em diversas áreas. 

. Carga horária de 
sala de aula elevada 
de vários docentes 
dificulta a 
participação em 
projetos  

. Implantação da carga 
horária docente no 
IFRJ 

6.3. Participar e 
desenvolver 

6.3.1. Participar dos 
Programas 

6.3.1.1 Participações no 
Programa PIBICT Jr, PIBITI 

. Carga horária de 
sala de aula elevada 

. Implantação da carga 
horária docente no 
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programas de 
iniciação 
científica e 
tecnológica 

Institucionais de apoio 
a Pesquisa; 

6.3.2. Buscar novas 
fontes de financiamento 
para bolsas de pesquisa 
no câmpus. 

Jr, Jovens Talentos da 
FAPERJ e PFRH com 41 
bolsas de Iniciação Científica. 

6.3.1.2 Aprovação de outros 4  
sub-projetos de pesquisa 
vinculados ao CVT com 14 
bolsas em diversas 
modalidades. 

de vários docentes 
dificulta a 
participação em 
projetos  

IFRJ 

6.4. Divulgar as 
pesquisas 
realizadas nas 
diversas áreas do 
conhecimento 

6.4.1. Incentivar a 
participação de 
pesquisadores em 
eventos científicos para 
divulgação pesquisas 
realizadas 

6.4.2. Realizar eventos 
para divulgação dos 
trabalhos científicos, 
tecnológicos e culturais 
desenvolvidos no 
Campus 

6.4.1.1.Participação de 23 
servidores em eventos 
científico-acadêmicos para 
apresentação de resultados de 
trabalhos de pesquisa 

 6.4.2.1. Realização da 
Jornada Acadêmica do 
Campus Nilo Peçanha 
durante a Semana Acadêmica 
dos cursos. 

6.4.2.2. Realização da I 
Seminário de Pesquisa e 
Extensão do Câmpus Nilo 
Peçanha. 

. Composição de 
equipes para a 
organização dos 
eventos 

. Implantação da carga 
horária docente no 
IFRJ 

7. Integrar 
as ações 
voltadas 

7.1. Incentivar a 
participação de 
estudantes e 

7.1.1. Divulgação 
permanente dos editais 
de seleção de projetos 

7.1.1.1. Divulgação de editais 
abertos pelos órgãos de 

. Carga horária de 
sala de aula elevada 
de vários docentes 

. Implantação da carga 
horária docente no 



124 
 

  

para o 
ensino, 
pesquisa e 
extensão 

servidores nas 
ações de pesquisa 
e extensão 

de pesquisa e extensão; 

7.1.2. Realização de 
eventos de pesquisa e 
extensão, com a 
participação da 
comunidade interna; 

7.1.3. Ampliar e 
fortalecer parcerias para 
atender às comunidades 
do entorno. 

 

financiamento; 

7.1.2.1. Realização e 
participação de Jornadas 
Científicas;  

7.1.2.2. Realização da XVI 
Semana acadêmica do 
campus; 

7.1.2.3. Realização do 1º 
Seminário de Pesquisa e 
Extensão do Campus; 

7.1.2.4. Realização de 
atividades do PIPA / Pontes 
Artísticas com 07 eventos; 

7.1.3.1. Desenvolvimento de 
projeto de economia solidária 
com egressas do curso 
Mulheres Mil com 15 ex-
alunas. 

 

dificulta a 
participação em 
projetos  

IFRJ 

8. 
Implementa
r e 
fortalecer 

8.1. Estabelecer 
mecanismos de 
inclusão e acesso 
aos cursos 

8.1.1. Oferecer curso de 
preparação de alunos do 
Município, visando 
acesso aos cursos do 

8.1.1.1. Preparação de 62 
alunos da Rede Municipal de 
Ensino de Pinheiral para o 
processo seletivo 2014. 

. A disponibilidade 
de carga horária de 
docentes ou recursos 
para a contratação 

. Possibilidade de 
contratação de 
estagiários 
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políticas de 
acesso, 
permanênci
a e 
educação 
inclusiva 

Câmpus; externa. 

8.2. Implementar 
Programa de 
Assistência 
Estudantil; 

8.2.1. Consolidar a 
política de oferta de 
bolsas; 

8.2.2. Criar ou 
aprimorar espaços 
destinados ao convívio 
da comunidade 
acadêmica; 

8.2.3. Manter as vagas 
de alojamento 
estudantil; 

8.2.4. Oferecer 
alimentação para os 
estudantes; 

8.2.5. Realizar 
atendimento de 
primeiros socorros aos 
alunos do Campus; 

8.2.1.1.Pagamento de 01 
auxílios moradia, 257 
auxílios material didático, 
235 auxílios transporte, 33 
bolsas-PROEJA mensais e 75 
bolsas de monitoria; 

8.2.2.1.Realização de 
campeonatos esportivos; 

8.2.2.2.Realização do Show 
de Talentos; 

8.2.2.3. Exposições de Arte. 

8.2.3.1. Manutenção do 
alojamento estudantil 
ocupado por 32 alunos do 
sexo masculino; 

8.2.4.1. Manutenção do 
refeitório com serviço de 550 
refeições/dia gratuitas para 
alunos; 

8.2.5.1. Atendimento de 481 
alunos com problemas de 
saúde e encaminhamento ao 
Posto de Saúde dependendo 

Necessidade de 
alojamento 
estudantil feminino; 

Necessidade de 
melhoria das 
instalações da área 
de Enfermagem para 
atendimento aos 
alunos; 

Necessidade de 
reforma das 
instalações do 
alojamento; 

Necessidade de 
melhoria da 
comunicação entre 
alunos, 
coordenações e 
direções do Campus; 

Dificuldade no 
processo de 
levantamento e 
identificação de 
alunos em situação 

. Contratação de 
novos servidores 
técnicos 
administrativos, como 
Assistente Social e 
Inspetores de Alunos 
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da gravidade; de vulnerabilidade e 
risco social, 
decorrente do 
Campus não possuir 
um Assistente Social 
em seu quadro de 
servidores. 

8.3. Criar 
mecanismos de 
acompanhamento 
da formação 
acadêmica 

8.3.1. Acompanhar o 
rendimento escolar dos 
discentes contemplados 
com bolsas de 
assistência estudantil e 
moradores do 
alojamento; 

8.3.2. Realizar 
atividades de reforço 
escolar aos alunos com 
baixo rendimento; 

8.3.3. Realizar ações de 
acompanhamento de 
egressos. 

8.3.2.1. Concessão de 75 
bolsas de monitoria; 

8.3.3.1. Realização do 
acompanhamento de egressos 
pelo COIEE. 

. Integração entre 
setores do Campus 
responsáveis pelos 
discentes 

. Acompanhamento do 
rendimento dos 
assistidos pelo 
Programa de 
Assistência Estudantil 
executado pelo 
Comitê Local do PAE; 

Realização de 
Encontro de Ex-
alunos bienal para 
levantamento de 
informações 
acadêmicas. 

 

Fonte: Direções do campus Nilo Peçanha-Pinheiral 
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2.5.8 Campus Realengo 
 

GESTÃO 2014 
 

O Campus Realengo, uma unidade educacional voltada para a área da Saúde, iniciou 

suas atividades no primeiro semestre de 2009, nas instalações do Campus Nilópolis, 

oferecendo os cursos de Graduação em Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. No 

segundo semestre daquele ano, transferiu-se para o bairro Realengo, na zona oeste do 

município do Rio de Janeiro, atendendo à luta de movimentos populares locais por escolas de 

qualidade na região.  

Manteve-se a oferta de 90 vagas semestrais, para os três cursos de graduação, em 

tempo integral, e o ano de 2014 finalizou com 610 alunos matriculados, majoritariamente 

oriundos da região do entorno, e de outros municípios e estados. Todos os três cursos estão 

integralizados. Destaca-se que, entrelaçadas ao Ensino, as atividades de Pesquisa e Extensão 

vêm se expandindo e envolvendo (a cada ano), também, a comunidade externa. O Campus 

funciona em horário integral, de segunda-feira a sexta-feira, e no turno da manhã aos sábados. 

O campus situa-se em uma área de 21.354m², de um terreno cedido pelo Exército 

Brasileiro, onde funcionava a antiga Fábrica de Cartuchos. Atualmente, a área construída 

compreende dois prédios de salas de aula, dois de laboratórios, um prédio, onde funciona uma 

Clínica-Escola, uma biblioteca e um prédio de Administração, portaria e guarita para a 

vigilância e um estacionamento para 64 carros. As obras da planta original, interrompidas em 

2009, foram retomadas e terminadas em abril de 2013, contemplando a biblioteca e o segundo 

prédio de salas de aula. Em 2015, daremos continuidade a construção da planta original, com 

a construção de um prédio com gabinetes de professores e um ginásio poliesportivo.  Ainda 

ficará para uma próxima etapa, a construção de um auditório. 

Confrontando os cursos atuais, frente ao plano de metas e ao PPC dos cursos, foram 

apontados vários outros ambientes essenciais, tanto de ensino, quanto administrativos. Tendo 

a consolidação dos cursos já iniciados, desde 2012, foi instituído um grupo de trabalho para 

pensar e identificar essas necessidades. Este grupo retomará as suas atividades no ano de 

2015, visando apontar as necessidades de espaço de infraestrutura que o Campus ainda 

precisa. Ainda, foram desenvolvidas diversas ações, a fim de que sejam solucionadas as 

lacunas, abrindo também a possibilidade de implantação de cursos técnicos. O Plano de Curso 

do Curso Técnico em Enfermagem, foi elaborado por uma comissão e entregue à PROET para 

análise no mês de outubro de 2013, com vistas ao encaminhamento ao Conselho Acadêmico 
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dos Cursos Técnicos (CAET). No entanto, ainda não foi possível o encaminhamento do 

documento ao CAET devido a acertos que ainda precisam ser feitos no documento. Vale 

destacar também, que não conseguimos vagas para docentes que necessitamos para abertura 

deste curso. Outra comissão trabalhou na proposta e na análise de viabilidade de curso em 

Análises Clínicas. Em 2013, iniciamos articulação com o Colégio Pedro II de Realengo, para 

um futuro convênio. O termo de convênio entre as duas instituições federais foi elaborado, 

aprovado e assinado pelo Reitor do IFRJ. No momento, encontra-se no Gabinete do Reitor do 

Colégio Pedro II para assinatura. Esta parceria nos possibilitará oferecer este curso técnico na 

modalidade concomitante, para jovens e adultos. A partir de dezembro de 2014, o Campus 

Realengo assumiu a coordenação do Curso Técnico em Massoterapia, em parceria com o 

Instituto Benjamin Constant (IBC). O curso tem o objetivo de oferecer aos reabilitandos 

cegos, baixa visão e surdocegos, condições de acesso ao mercado de trabalho através da oferta 

gratuita neste curso. 

Temos certeza de que, além do ensino, as atividades de pesquisa e extensão vêm 

contribuindo na formação e qualidade de vida da população. Como exemplo, destacamos a 

atuação da Clínica Escola do Campus Realengo que foi inaugurada em 04 de julho de 2013, 

com autorização para funcionamento do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da 2ª Região. As atividades de estágio na Clínica Escola atendendo a pacientes 

oriundos da comunidade interna e no período de 05/05 a 29/10/14 foram atendidos 81 

pacientes. 

Neste ano o Curso de Fisioterapia foi reconhecido com nota 4 pelo MEC. Além 

disto, foi divulgado o Resultado do ENADE 2013, no qual, os cursos de Bacharelado em 

Fisioterapia e Farmácia obtiveram CONCEITO 4, e o curso de Farmácia ficou com CPC 4. O 

Curso de Fisioterapia ficou sem CPC porque não foi publicada a Portaria de Reconhecimento 

do Curso até 31/10/14. 

 
Principais metas para o Exercício 2014 

 

Quatro macrodiretrizes do PDI (2009-2013) continuam fortemente identificadas 

como essenciais pela Direção: “(1) Implementar e consolidar as infraestruturas física e de 

pessoal adequadas às necessidades institucionais”; “(2) Consolidar os cursos existentes nos 

diversos Campi do IFRJ”; “(4) Aprimorar e fortalecer os mecanismos de gestão democrática”; 

“(8) Integrar as ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão”. 
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Diante das necessidades do campus, e para consolidar os cursos já existentes com a 

qualidade reconhecida do IFRJ, identificaram-se vários movimentos necessários. Compra de 

equipamentos e materiais para os laboratórios em funcionamento. No momento, apenas o 

Curso Bacharel em Farmácia ainda necessita utilizar apenas um laboratório do Campus 

Nilópolis, e um no Campus Maracanã (alimentos).  

O prédio da biblioteca vem sendo muito bem utilizado, propiciando um ambiente 

melhor para a acomodação do acervo e também para o atendimento aos alunos. Neste ano foi 

realizada a compra de 178 títulos, e recebemos de doação 322 exemplares. Desta forma, o 

total de exemplares atualmente é de 1.810 exemplares. Destaca-se também a instalação de 02 

(dois) computadores identificados na biblioteca com o software DOS VOX para auxiliar 

usuários portadores de deficiência. 

O Laboratório de Informática possui 26 máquinas com aplicativos diversos para 

acesso dos estudantes. O uso do portal da Capes está liberado desde 2012, com tutoriais 

disponíveis e acesso aos periódicos da área da Saúde. Atualmente, são providas redes para 

funcionários, outra para alunos e para dispositivos móveis. Destaca-se também, a mudança e 

atualização do Link para acesso a internet no Campus. Após um estudo de viabilidade, em 

contrato firmado com a Reitoria do IFRJ, foi instalado, no segundo semestre, uma antena para 

LINK de Rádio afim de prover um acesso a internet de maior velocidade. Inicialmente a 

velocidade provida era de 20 Mbps e, atualmente estamos com acesso médio de 40 Mbps, 

com previsão futura de expansão de velocidade mediante testes e viabilidade, o que melhorou 

muito o acesso que antes era feito por um link de fibra ótica com velocidade de 4 Mbps. 

O serviço da Ascom Realengo foi reativado em janeiro de 2014, com a contratação 

de uma nova estagiária. A comunicação interna e externa do Campus melhorou 

significativamente. Além da elaboração de matérias e avisos, o setor também é responsável 

pela cobertura de eventos, fotos e confecção de cartazes. A atuação da estagiária vem 

superando a expectativa da Comunidade do Campus. 

Na Pesquisa houve um aumento significativo no número de projetos e bolsas. Nos 

editais PIBICT/PROCIÊNCIA, 2014-2015, houve aprovação de 45 projetos nas áreas de CS, 

CET,CH,CB e CA, coordenados por 32 pesquisadores, contemplados com 76 bolsas PIBICT, 

sendo 60 PIBIC e 08 PIBITI. Do total de 76 bolsas, 35 bolsas pagas pelo CNPq e 41 pagas 

pelo Campus Realengo/IFRJ.  

Outra ação importante das Coordenações de Pesquisa e de Extensão, no sentido de 

integrar Ensino, Pesquisa e Extensão, foi a organização de eventos de cunho científico e 

cultural: o IV Encontro de Saúde, III Jornada de Iniciação Científica e o I Encontro de Arte, 
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Cultura e Saúde, em dezembro de 2014, que teve como tema o seguinte tema: Território: 

Políticas, práticas e saberes em saúde. Vale destacar, também, a realização do I Encontro de 

Farmácia, em setembro, um evento organizado pelos alunos do curso em colaboração com a 

coordenação do mesmo. 

No âmbito de estágios, 13 novos convênios foram firmados pela Coordenação de 

Integração Escola-Empresa. Nas instituições, públicas e privadas, que receberam nossos 

alunos para estágios (obrigatórios e não obrigatórios), tivemos 103 alunos de Farmácia, 87 

alunos de Fisioterapia, e 70 alunos de Terapia Ocupacional. 

Vale ressaltar que várias outras empresas/instituições já estão em negociação, ou 

estão recebendo visitas de aproximação, para que novos locais de estágio sejam garantidos 

aos alunos. Ainda, cabe aqui registrar que a área da Saúde apresenta especificidades e 

dificuldades bastante diferentes das outras áreas de atuação do IFRJ, que ainda precisam ser 

enfrentadas e vencidas.  

Como disposto no Plano de Metas (junho/2010), os Institutos Federais têm o 

compromisso “com a diversidade, com redução das barreiras educativas e com a inclusão de 

pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências específicas”, o que se 

coaduna com a vocação da área da Saúde para o desenvolvimento de ações que venham a 

contribuir para esse compromisso, em especial, o curso de Terapia Ocupacional.  

O NAPNE do Campus Realengo conta com a efetiva colaboração de três servidores, 

tendo a coordenadora do curso de Terapia Ocupacional como coordenadora do Núcleo. Uma 

das ações foi o oferecimento de um Curso de Libras que teve início em meados de 2013 que 

finalizou no primeiro semestre 2014. Neste ano, o Campus adquiriu recursos materiais 

necessários ao NAPNE, que foram solicitados em 2013: barras de segurança e tampo de vaso 

sanitário adaptado. A falta de espaço próprio para armazenamento de documentos, maior 

número de servidores para o setor, assim como, ampliação dos espaços para discussão acerca 

de ações que o Campus desejar efetuar nesta área, são algumas das metas ainda a serem 

alcançadas visando melhorar a atuação do NAPNE- Campus Realengo. 

A Coordenação Técnico-Pedagógica (CoTP) atua na gestão do Programa de Auxílio 

ao Estudante (PAE), tendo como objetivo promover a permanência do aluno no campus. No 

ano de 2014, o Campus recebeu a inclusão de uma Psicóloga e uma Técnica em Assuntos 

Educacionais para integrar à equipe da COTP. Com a ampliação da equipe, ampliaram-se 

também a redistribuição de tarefas e a inclusão de novas atividades ao rol de ações já 

realizadas pelo setor. Dentre as ações do PAE, destacam-se a ampliação do caráter 

multiprofissional e interdisciplinar das entrevistas, a inclusão da visita domiciliar no processo 
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seletivo, o acompanhamento pedagógico e a reformulação de formulários padronizados.  Em 

2014, 31 alunos foram contemplados no PAE. Entendemos que, embora o programa ainda 

apresente deficiências a serem sanadas e que esteja aquém das necessidades, o programa 

representa um passo importante para ajudar a evitar evasão por dificuldades econômicas. 

Ajudando nessa ação, o Programa de Monitoria Acadêmica tem sido incentivado, e conta com 

28 monitores recebendo bolsa auxílio. Além disso, a CoTP desenvolve um trabalho de 

aproximação com os discentes, tendo realizado em 2014, 264 atendimentos individuais a 

alunos, 1 atendimento a pai de alunos, 36 atendimentos a professores, 04 encontros com os 

Centros Acadêmicos, 02 reuniões com o grupo do NAPNE, 02 reuniões com o grupo 

Programa Mulheres Mil.  

 O ingresso do Campus Realengo no Programa Nacional Mulheres Mil foi um 

movimento importante no sentido da Inclusão Social.  Em 2013, foram desenvolvidos os 

cursos de Cuidador de Idosos, Balconista de Farmácia e Artesão em Bordado à Mão, sendo 

este último aberto a mulheres com transtornos mentais e familiares em tratamento nos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), localizados no entorno do IFRJ – Campus Realengo. No 

final do ano de 2014 foi aberto edital para contratação de bolsistas para o preenchimento das 

vagas previstas para as disciplinas de novos cursos FIC em Artesã em Bordado à Mão e 

Artesã de Pintura em tecido, assim como para técnicos administrativos que atuarão na 

organização do curso. 

Buscando garantir uma gestão participativa e democrática, a direção do Campus, em 

agosto de 2014, elaborou e aplicou um formulário de avaliação das ações do Campus, a ser 

preenchido pelos servidores e estudantes. As respostas foram analisadas, tabuladas e 

divulgadas para toda a comunidade. Algumas reuniões já foram realizadas para debate dos 

resultados obtidos. Esta ação tem objetivo melhorar e preparar o campus para ofertar cursos 

sempre com qualidade, ter ambientes ideais para as atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

administrativa e de convivência. Em 2015, tais dados serão ainda mais discutidos nos diversos 

órgãos e colegiados do Campus, visando o aprimoramento e melhoramento das ações. 

 

Gestão e Execução Orçamentária 
A Direção Geral do campus foi nomeada pelo Reitor do IFRJ até janeiro de 2013, 

após um longo período (em 2012), de vacância do cargo de Diretor-Geral. Ao final de 2013, 

ocorreu uma eleição para ocupação do cargo mediante consulta realizada com a comunidade. 

Sendo assim, a direção geral atual assumiu o cargo em maio de 2014 e tem o período de 

atuação compreendido entre 2014 a 2017.  Destaca-se a atuação da equipe de direção do 
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Campus aliada às coordenações, com apoio e comprometimento dos servidores técnico-

administrativos e docentes, e com a participação do corpo discente, que continua sendo 

elemento essencial para que possamos realizar as diferentes atividades e atender a diversas 

demandas do campus. 

A gestão do Campus desenvolve-se baseada no PPI do IFRJ, pois se desenvolve na 

perspectiva democrática, que significa a participação dos membros da comunidade na tomada 

de decisões sobre o orçamento, prioridades e ações do Campus. 

Apesar dos resultados alcançados, muito ainda ficou de ser realizado. As principais 

dificuldades encontradas decorreram de três motivos básicos. Primeiro, da escassez de 

servidores – docentes, para assumirem as disciplinas sem profissionais qualificados de forma 

a fazer cumprir o PPC dos cursos, principalmente devido à legislação sobre a contratação de 

professores temporários e professores substitutos, que muitas vezes, comprometem o 

oferecimento de disciplinas; e técnicos administrativos, para completar os setores já 

existentes, assim como possibilitar a criação de outros. Segundo, espaço físico insuficiente e 

inadequado - Nossos espaços administrativos já não comportam as exigências provocadas 

pela consolidação dos cursos e pela necessidade de atendimento ao plano de metas, no sentido 

de abertura de novos cursos. Ressalte-se, no entanto, que essas necessidades vêm sendo 

discutidas com a comunidade e também com a Reitoria. 

 A infraestrutura do campus continua sendo uma grande dificuldade a ser enfrentada 

– faltam ainda alguns laboratórios a serem construídos e equipados, falta espaço para os 

docentes desenvolverem seus trabalhos de pesquisa e extensão, não há espaço suficiente para 

armazenamento dos equipamentos e materiais adquiridos, os espaços para os setores 

administrativos também não estão comportando o volume de trabalho. Esses fatores, aliados 

às condições arquitetônicas já existentes serem inadequadas, tanto aos cursos em 

consolidação, quanto aos cursos pactuados no plano de metas, causam sérias dificuldades no 

sentido da implementação de cursos pactuados no Plano de Metas.  

No que se refere à execução orçamentária, o Campus Realengo vive um cenário sui 

generis, dado que, tem sua matriz orçamentária definida pelo critério do quantitativo de 

alunos e nível de ensino. No entanto, como campus em estruturação, ainda demanda recursos 

extra-orçamentários para equipamentos e mobiliário, dentre outras necessidades, como obras 

e instalações.  

 Ressalte-se que, o Campus Realengo toma parte das ações gerais estabelecidas pelos 

documentos internos oficiais, como o PDI, o Planejamento Estratégico do IFRJ 2012-2018, 

pp 43-51 com suas diretrizes, missão e visão estratégicas. Da mesma forma, trabalhamos para 
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atingir o acordo de metas promovido entre o IFRJ e o MEC-SETEC, firmado em junho de 

2010.  

Quanto à Assistência Estudantil, o pagamento de bolsas totalizou em R$ 323.620,00, 

sendo assim distribuídos: PIBIC – R$ 137.600,00/ PAE – R$ 157.620,50 / MONITORIA – 

R$ 28.399,50 / AUXÍLIO FINANCEIRO A VIAGENS – R$ 9.700,00. Destaca-se também o 

pagamento de bolsas aos alunos com verba do PROEXT, em 2014 o valor foi de R$ 

88.960,90. 

Até o ano de 2013, executamos valores razoavelmente superiores à matriz ordinária. 

Em 2014, a execução foi de R$ 3.073,784,48 (incluindo os valores do PROEXT). Ou seja, 

executamos dentro do valor estabelecido para o campus na planilha orçamentária de 2014. 

É importante frisar que, em 2014, gastamos menos que nos anos anteriores porque já 

estamos finalizando a processo de compra de materiais e equipamentos, tantos dos 

laboratórios, como da Clínica Escola. Em 2014, tivemos muitos processos de compras para o 

Campus, mas com baixos valores. 

 

Principais Parceiros 

Como principais parceiros do Campus Realengo, contamos com as empresas e 

órgãos públicos que têm disponibilizado vagas de estágio para nossos alunos, os órgãos de 

fomento externo, como CAPES e FAPERJ, que nos ajudaram na materialização de eventos e 

projetos.  

Entendemos como parceiros, também, o “Movimento Pró-Escola Técnica”, 

movimento popular organizado que nos mantém informados sobre os anseios da comunidade 

que cerca este campus. E também, incluímos como parceiros o Colégio Pedro II - Unidade 

Realengo, o Instituto Benjamim Constant, e os outros campi do IFRJ, que muito nos ajudaram 

com respostas às nossas dúvidas, e oferecendo apoio em diversos momentos em que nossas 

necessidades se apresentaram.  

 
2.5.9 Campus Rio de Janeiro 
 

GESTÃO 2014 
 

O Campus Rio de Janeiro está localizado na Rua Senador Furtado 121-125, no 

Bairro do Maracanã, tem uma área de 8500 m2, atua na formação de recursos humanos em 

três níveis de ensino (Médio Técnico, Graduação e Pós-graduação) conforme instituído na lei 

de criação dos Institutos Federais (LEI nº 11892 de 29/12/2008) e tendo com base para as 
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suas ações estratégica, a missão de promover a formação profissional e humana, por meio de 

uma educação inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do país nos 

campos educacional, científico, tecnológico, ambiental, econômico, social e cultural. 

Em 2014, foi implantada uma nova equipe gestora, que tomou posse entre o mês de 

maio e julho, havendo assim uma reformulação e adequação das unidades técnicas, conforme 

pode ser visto no organograma. Para que fosse estabelecido um planejamento estratégico foi 

realizado um processo de levantamento de informações sobre as metodologias e processos de 

controle de atividades utilizadas pela gestão anterior. Após análise dos procedimentos foi 

estabelecido a manutenção e o aprimoramento de alguns procedimentos e iniciou-se a 

implantação de novos procedimentos para melhor controle das ações, visando um melhor 

monitoramento e controle do uso de recursos humanos e financeiros, tendo como foco ações 

de melhoria continua. 

Entre as fragilidades detectadas que determinam riscos a serem mitigados estão às 

dificuldades de liberação de recursos financeiros sem definição precisas de temporalidade, a 

escassez de força de trabalho e a falta de espaço físico para ampliação e/ou criação de 

unidades técnicas nos diferentes níveis de atuação do Campus. 

 
Planilhas de Planejamento Orçamentário (modelos usados) 
 

Quadro 13 - Participação de Congresso/Curso – Campus Rio de Janeiro 
 

Item Nome do 
participante 

Título 
do 

Evento 

Número 
de diárias 
vinculadas 
ao evento 

Local de 
realização 
do evento 

Mês de 
realização 
do evento 

Valor 
aproximado da 

passagem de ida 
e volta (R$) 

Valor da 
inscrição 

(R$) 

1               

2               

 Fonte: Direção Geral do Campus Rio de Janeiro 
 

Quadro 14 - Material de Consumo – Campus Rio de Janeiro 
 

Item 
 

Nome do 
material 

Especificação sucinta Unidade Quantidade 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
global 
(R$)  

1              

2              

Fonte: Direção Geral do Campus Rio de Janeiro 
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Quadro 15 - Material de Consumo (Reagentes e Vidrarias) – Campus Rio de Janeiro 
 

Item Nome do material Especificaçã
o sucinta 

Forneciment
o controlado 
pelo Exército 

ou Polícia 
Federal? 

Unidade Quantidade 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
global 
(R$) 

SIM NÃO 

1                 

2                 

Fonte: Direção Geral do Campus Rio de Janeiro 
 
 
Quadro 16 – Serviço de Manutenção – Campus Rio de Janeiro 
 

Item Nome do 
equipamento 

Especificação 
sucinta 

Necessidade 
de contrato 

de 
manutenção 
periódica? 

Unidade Quantidade 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
global 
(R$) 

SIM NÃO 

1                 

2                 

Fonte: Direção Geral do Campus Rio de Janeiro 
 
 
Quadro 17 - Material Permanente (Equipamentos) – Campus Rio de Janeiro 
 

Item Nome do 
equipamento 

Especifi
cação 

sucinta 

Necessidade 
de instalação 

ou 
treinamento

? 

Acessório 
para 

equipamen
to já 

existente? 
Unida

de 
Quanti
dade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
global 
(R$) 

SIM NÃO SIM NÃ
O 

1                     

2                     

Fonte: Direção Geral do Campus Rio de Janeiro 
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Quadro 18 - Material Permanente (Software) – Campus Rio de Janeiro 
 

Item Nome do 
equipamento 

Especifi
cação 

suscinta 

Necessidade 
de instalação 

ou 
treinamento

? 

Acessório para 
equipamento 
já existente? 

Unida
de 

Quant
idade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
global 
(R$) 

SIM NÃO SIM NÃO 

1                     

2                     

Fonte: Direção Geral do Campus Rio de Janeiro 
 

Quadro 19 - Material Permanente (Mobiliário) – Campus Rio de Janeiro 
 

Item Nome do 
equipamento 

Especificação 
suscinta 

Necessidade de 
padronização de 

ambiente? Unidade Quantidade 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
global 
(R$) 

SIM NÃO 

1                 

2                 

Fonte: Direção Geral do Campus Rio de Janeiro 
 

Quadro 20 - Obra – Serviço de Engenharia – Campus Rio de Janeiro 
 

Item Local  Especificação 
suscinta do serviço 

Necessidade de 
modificação 
estrutural da 

alvenaria existente? 

Necessidade de 
reestruturação elétrica 

e/ou hidráulica do 
ambiente? 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
global 
(R$) 

SIM NÃO SIM NÃO   

1                 

2                 

Fonte: Direção Geral do Campus Rio de Janeiro 
 

2.5.10 Campus São Gonçalo 
 

GESTÃO 2014 
 

Planejamento e Resultados Alcançados na Gestão 2014 
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Localizado no município de São Gonçalo, Região Metropolitana do Estado Rio de 

Janeiro, O Campus São Gonçalo é parte integrante do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Oficialmente inaugurado em Brasília (DF) no dia 29 

de janeiro de 2010, o campus iniciou suas atividades acadêmicas em setembro de 2008 

ofertando 72 vagas para o Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Segurança do 

Trabalho. A partir desta data, vem construindo suas ações no sentido de se projetar como um 

polo de formação profissional e tecnológica para o município e para a região do seu entorno.  

O caminho para atingir este objetivo envolveu, dentre outros aspectos, o trabalho 

para a conquista e melhoria do espaço físico necessário à efetiva implantação do campus. 

Atualmente, as instalações físicas compreendem a total ocupação do CIEP Neusa Goulart 

Brizola. Este espaço foi convertido e gradativamente adequado para a criação dos ambientes 

técnicos e pedagógicos que possibilitassem o funcionamento dos cursos de acordo com as 

normas exigidas pela legislação vigente. Assim, as instalações físicas do campus 

compreendem, além das 08 salas de aula: Biblioteca, Salas Administrativas, 11 laboratórios 

de distintas áreas: Química Geral e Orgânica, Química Orgânica, Análise Instrumental, 

Físico-Química e Corrosão, Biologia, Química Analítica Qualitativa, 

Microbiologia/Bioquímica, Informática, Física, Artes e Segurança do Trabalho. Dentro desta 

estrutura oferecemos, além do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, o Curso Técnico 

Integrado em Química, o Curso de Especialização em Ensino de Histórias e Culturas 

Africanas e Afro-Brasileiras, o Curso Técnico em Segurança do Trabalho pelo PRONATEC e 

Cursos de Extensão de distintas áreas do conhecimento.  

Nestes quase 07 anos de funcionamento, podemos afirmar que a primeira etapa para 

a implantação do Campus São Gonçalo foi cumprida – conseguimos estruturar o espaço 

físico, oferecer cursos de Educação Profissional com reconhecida qualidade (asseverado pelos 

egressos e constante demanda verificada em nossos concursos), constitui-se um corpo técnico 

e docente altamente qualificado e o campus avança em sua projeção tanto para o município de 

São Gonçalo quanto para os municípios vizinhos – Niterói, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio 

Bonito, Magé, dentre outros. 

Feito o panorama da atual situação do campus, temos o histórico institucional 

necessário à avaliação do planejamento concebido para o ano de 2014 e os resultados 

efetivamente alcançados. Do ponto de vista mais geral o campus passou por profundas 

transformações de ordem política, a começar pela mudança de gestores. Após consulta 

eleitoral realizada em 2013, e um curto período de uma direção interina, a nova equipe da 

direção assumiu a gestão com enormes desafios. É importante ressaltar que nenhum dos atuais 
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diretores faziam parte da gestão anterior, por esta razão foi necessário que a nova equipe 

avançasse no sentido de apreender a dinâmica própria do espaço institucional e da gestão. 

Somente após esse movimento seria possível realizar um planejamento estratégico e as ações 

táticas para empreender os objetivos almejados. Em linhas gerais o ano de 2014, foi central 

para a assimilar a institucionalidade do IFRJ, as especificidades do Campus São Gonçalo e 

planejar o direcionamento da gestão, aprimorando mecanismos de proximidade com a 

comunidade acadêmica – as instâncias de democratização, tais como o Conselho de Campus e 

a manutenção de um espaço permanente de diálogo com a alunos e servidores. Outro aspecto 

relevante para a construção das estratégias da gestão, no médio e longo prazo, foi a 

reaproximação com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, que ocorreu quando a direção do 

campus passou a participar das reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Ainda 

no âmbito das relações interinstitucionais, houve um grande avanço no relacionamento com a 

Secretaria de Estado de Educação, quando atuamos para a efetivação da cessão do CIEP 

Chanceler Willy Brandt, que configura a estrutura física necessária à 2º fase de expansão do 

Campus São Gonçalo. 

A partir destes apontamentos, faremos breve exposição dos setores estratégicos do 

campus, indicando objetivos alcançados, entraves e perspectivas para o ano de 2015. 

Direção Adjunta de Administração - Em 2014 funcionamos com um quantitativo 

precário de servidores nos setores de compras e financeiro. Como não dispusemos de servidor 

nos setores de patrimônio e almoxarifado do campus, não tivemos outra escolha a desviar de 

função um assistente de alunos para assumi-los minimamente.  

No setor de compras e financeiro, possuímos oficialmente duas funções gratificadas 

quatro (FGs4). No entanto, finalizamos o ano de 2014 sem a concretização de tais FGs para a 

Coordenação de Licitações e Contratos e Coordenação de Planejamento e Orçamento, embora 

tais solicitações tenham sido remetidas à Reitoria.  

Apesar das inúmeras dificuldades e devido ao grande esforço da equipe, 

sobrecarregada, o setor de compras e financeiro alcançou as metas previstas considerando-se 

o cenário real: aderimos a seis SRPs (Sistema de Registro de Preços), foram realizadas 28 

inexigibilidades, uma cotação eletrônica, duas dispensas de licitação, dois pregões eletrônicos 

e todos os pagamentos solicitados e devidos (incluindo bolsas e auxílios financeiros a 

discentes e servidores) dentro dos prazos estipulados. Utilizamos a totalidade dos recursos de 

capital previsto no planejamento orçamentário para o ano de 2014, além do recurso extra-

orçamentário no valor de R$ 1.400.000,00 para a execução da reforma das instalações 
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elétricas do campus. No que tange aos recursos de custeio, a sobra foi irrisória em um 

orçamento de 2.328.461,00.  

A situação da Coordenação de Gestão de Pessoas foi similar em relação à 

insuficiência no número de servidores. Em 2014, contamos apenas uma servidora em 

exercício provisório por acompanhamento de cônjuge. No início do segundo semestre este 

setor recebeu uma estagiária para auxiliar no atendimento das demandas.  

Direção de Desenvolvimento do Ensino - Em 2014, iniciamos a gestão com a 

transferência (a convite) de alguns servidores do campus para ocuparem setores da Reitoria e, 

neste movimento, a Secretaria de Ensino Médio Técnico passou a funcionar com apenas dois 

servidores e a Secretaria da Especialização ficou sem nenhum servidor. Este desfalque tornou-

se mais severo com a exoneração (por aprovação em concurso) de mais um servidor, o que 

contribuiu para precarizar o funcionamento deste setor e afetou o suporte que o mesmo 

oferece as quatro Coordenações de Curso, a Coordenação Técnico-Pedagógica (CoTP) e, 

obviamente, esta Direção. Para amenizar este drástico cenário, o coordenador da 

Especialização também atua como secretário e um servidor da Coordenação de Turno foi 

desviado de função.  

A carência de docentes e de servidores da CoTP também afetou a gestão de 2014. No 

entanto, para o último caso, a chegada de três novos servidores amenizou a carência do setor, 

enquanto que, para o primeiro caso, não alcançamos ainda um quantitativo mínimo de 

docentes para o bom andamento dos cursos no campus. 

Outras ações da Direção de Desenvolvimento de Ensino no ano de 2014 foram: o 

cadastramento do campus no Programa Nacional do Livro Didático (MEC), a participação em 

duas Olimpíadas Acadêmicas (a de Química e a de Astronomia), a promoção de debates sobre 

questões centrais ao andamento acadêmico (como calendário e recuperação paralela), a 

assessoria às visitas técnicas e a produção e análise de indicadores de desempenho acadêmico 

em diálogo com o levantamento do perfil socioeconômico do corpo discente. 

No que tange a relação entre os ingressantes e concluintes, apresentamos o quadro 

abaixo: 

 
Quadro 21 - Número de ingressantes e concluintes – campus São Gonçalo 
 

 

Número de alunos 
ingressantes em 2014 

Número de alunos 
concluintes em 2014 

Técnico em Química 92 0* 
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Técnico em Segurança do Trabalho 92 43 

Pós-Graduação em Histórias e Culturas 
Africana e Afro-Brasileira 

12 7 

Fonte: Secretarias Acadêmicas do Campus São Gonçalo 
*A primeira turma a concluir o curso Técnico em Química se formará em abril de 2015  
 

Diante do exposto, as perspectivas para 2015 são: elaborar um plano de ação 

semestral de trabalho para os setores subordinados a esta Direção e organizar o fluxo de 

documentos entre os mesmos, acompanhar os efeitos da mudança do sistema de recuperação 

através dos indicadores produzidos no ano de 2014, amplificar a participação do campus em 

Olimpíadas Acadêmicas, concursos e eventos que projetem o nome da instituição no 

município, amplificar as visitas técnicas e, por fim, aprimorar os mecanismos de proximidade 

com a comunidade educacional (docentes, servidores, discentes e responsáveis). 

Direção Ajunta de Apoio Técnico ao Ensino: com o início da gestão, esta direção 

passa a articular todas as ações referentes às políticas estudantis, à extensão e a políticas de 

expansão. O período foi fundamental para a construção da proposta de trabalho, embora a 

servidora responsável pela pasta tenha permanecido, durante todo o ano de 2014, atuando 

como diretora adjunta e assistente social do campus. Dentre os avanços obtidos em 2014, 

destacamos: 1) Políticas Estudantis: ampliação do número de alunos atendidos pelo Programa 

de Assistência Estudantil em função da plena utilização da rubrica da fonte orçamentária 2994 

e da utilização dos recursos de custeio de campus. Nesta situação foram atendidos 234 alunos 

com auxílios financeiros. Do ponto de vista das políticas estruturantes, que visam a 

universalização do acesso às políticas de permanência, estreitamos o relacionamento com a 

Defensoria Pública da União que vem atuando para garantir a cobertura da gratuidade escolar 

nos transportes públicos. Quanto à oferta de alimentação escolar, iniciamos os estudos e 

levantamentos para a implantação da alimentação no campus, embora ainda não tenhamos um 

espaço adequado para a oferta de alimentação escolar. 2) Extensão: reorganização da política 

de extensão do campus, participação em editais internos e externos e realização da I Semana 

Interatividade em Ação. 3) Contínua relação interinstitucional com a Secretaria de Estado de 

Educação, Prefeitura Municipal de São Gonçalo culminando com a obtenção da cessão de uso 

do CIEP Chanceler Willy Brandt que, possivelmente, abrigará a 2ª etapa d expansão do 

Campus São Gonçalo. 

Prefeitura do Campus - o setor, responsável pelo gerenciamento da infraestrutura 

do campus, atuou em articulação com outros setores na melhoria da infraestrutura, executando 

as seguintes ações: o processo de urbanização das áreas não construídas foi concluído, 



141 
 

  

reforma das instalações elétricas do Campus, obra em andamento e iniciada em 14/07/2015, 

instalação da rede de proteção da quadra poliesportiva. 

Coordenação Técnico-Pedagógica: apontamos os seguintes aspectos a respeito da 

execução das atividades do setor:  

1) Avanços: instituição da prática de reuniões periódicas convocadas pela Direção de 

Ensino, com presença das coordenações de curso o que atendeu a necessidade de instituição 

de espaços sistemáticos de planejamento, discussão e deliberação de questões relativas ao 

processo de ensino e aprendizagem dos discentes exposta no relatório anterior; 2) 

Organização e planejamento do trabalho: carência de 01 profissional do cargo de assistente 

social; 3) Necessidade de sistematização do procedimento de informe de ausências discentes 

ao setor, a fim de tornar mais eficaz o acompanhamento das situações de evasão e baixa 

frequência. 4) Infraestrutura: Necessidade de climatização da sala; 01 linha telefônica que não 

opere com a tecnologia VOIP; 01 impressora de pequeno porte exclusiva para o setor. 5) 

Perspectivas: Realizar encontros pedagógicos com os professores. 

Coordenação de Integração Empresa-Escola – este setor tem como principal 

função, interligar o IFRJ e seus alunos ao mercado de trabalho, proporcionando parcerias e 

convênios com empresas que desejam absorver os estudantes. Tendo em vista este papel, a 

busca por novos convênios com empresas da região de São Gonçalo/Niterói/Itaboraí/Maricá 

foi e tem sido um dos objetivos principais do setor. Além disto, dar-se-á prosseguimento ao 

programa de aceleração, que foi iniciado no 2º semestre de 2014, com antigos alunos do 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho, estes haviam realizado estágio e dependiam da 

apresentação do relatório de estágio para a conclusão do curso. Com esta ação, foi possível 

fazer com que, até meados de janeiro de 2015, 38 alunos conseguissem defender seus 

trabalhos de conclusão de curso. Este número representa 36,44% do total de alunos até então 

formados pelo campus totalizando 118 alunos. 

Coordenação de Biblioteca: Em 2014 a Biblioteca do Campus São Gonçalo 

catalogou cerca de 220 novos títulos, totalizando mais de 600 novos exemplares no acervo. 

Tais títulos são referentes ao processo de compra de 2013 e algumas doações. Até o final de 

dezembro, a biblioteca do CSG possuía um total de 824 usuários cadastrados em seu sistema e 

realizou um total de 4.863 empréstimos domiciliares. Perspectivas para o ano de 2015: 

aquisição de novos livros e mobiliário, averiguar a possibilidade de ampliação da Biblioteca, 

visto que o atual espaço para estudo dos alunos está limitado a 09 mesas individuais, e com a 

aquisição de mais estantes para os novos livros, este espaço precisará ser reduzido. 
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Coordenação de Segurança e Administração dos Ambientes Tecnológicos: 

Iniciamos a utilização do Laboratório de Análise Instrumental, quando passamos a utilizar 

potenciômetros e espectrofotômetros durante as aulas práticas, porém ainda faltam 

equipamentos mais sofisticados como cromatógrafos e absorção atômica. Adquirimos o 

Certificado de Registro Cadastral (CRC) e o Certificado de Licença de Funcionamento (CLF) 

com a Polícia Federal, o que permite a compra de produtos químicos controlados pelo orgão. 

Para 2015 temos como meta a melhoria da infraestrutura de segurança dos laboratórios: 

manutenção dos focos de infiltração, adequação do Laboratório de Análise Instrumental, 

Adequação dos laboratórios às normas regulamentadoras de segurança e adquirir a licença de 

funcionamento junto ao Exército Brasileiro. 

Coordenação de Pesquisa e Inovação: As ações executadas em 2014 tiveram como 

principal objetivo a divulgação da pesquisa realizada no campus. Para tal, realizamos as 

seguintes ações: levantamento de todas as atividades desenvolvidas no Campus, desde 

participação em eventos (congressos ou simpósios), publicações em periódicos internacionais 

e nacionais, cursos realizados, até mesmo a catalogação do nível de escolaridade dos 

servidores (técnicos e docentes) para o acompanhamento de sua evolução; Jornada de 

Iniciação Científica e a I Feira do Programa de Recursos Humanos da Petrobras. 

 

2.5.11 Campus Volta Redonda 
 
 
GESTÃO 2014 
 

PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS NA GESTÃO 2014  
  

 A estratégia de gestão que começamos a colocar em prática iniciou-se de forma 

efetiva no segundo semestre do ano de 2014, considerando-se que, posteriormente à posse 

desta gestão em 16 de maio de 2014, os servidores do Instituto Federal do Rio de Janeiro 

IFRJ, aderiram ao movimento grevista. Diante a isto se prolongou para o começo do segundo 

semestre, o início concreto do conjunto de ações que acreditou-se contribuir para uma gestão 

que seja transparente, participativa e eficiente no papel de formar cidadãos críticos e 

conscientes para atuarem no mundo do trabalho, colaborando para o avanço tecnológico e 

social em seu entorno.  

 Todo o planejamento das ações passa pelo reconhecimento do IFRJ Campus Volta 

Redonda, como instituição estratégica para formação de profissionais na região Sul 
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Fluminense. Tanto no trabalho realizado para formação e qualificação de professores nas 

licenciaturas e pós-graduação, quanto na formação de profissionais de nível técnico. Por um 

lado, suprindo a carência inerente à carreira do magistério e por outro diminuindo a quase 

ausência de profissionais qualificados de nível técnico para atuarem nas empresas da região, 

considerando a crescente implantação destas, tendo ênfase aquelas do setor automotivo.  

Neste sentido, converge-se para o IFRJ Campus Volta Redonda a missão de carrear 

as políticas de Educação Profissional para o Sul Fluminense. Ressaltando-se ser o mesmo, a 

única instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica com 

cursos voltados para o perfil profissional destas empresas.  

O reconhecimento desta responsabilidade nos faz pensar em ações que impulsionem 

esse objetivo macro. Portanto, juntamente com as empresas, destacando-se o Cluster 

Automotivo do Sul Fluminense e as Prefeituras circunvizinhas, discutiu-se possíveis pontos 

de um projeto político pedagógico, que assertivamente mantenha em consonância os cursos 

ofertados pelo IFRJ Campus Volta Redonda e a vocação profissional do Sul Fluminense.  

Ações de médio e curto prazo foram adotadas visando alicerçar o início deste plano 

estratégico que reconhece no IFRJ Campus Volta Redonda um polo para irradiação das 

políticas públicas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica SETEC.  

Investiu-se em uma gestão participativa, que estimula a discussão dos procedimentos 

e investimentos com a comunidade, inclusive com a composição de um órgão colegiado 

altamente representativo, formado pelas direções e coordenações e também por docentes, 

técnicos administrativos e discentes eleitos por seus pares.  Ações que estimulam a 

participação de todos em grupos de trabalho, bem como em instruções normativas, visam o 

apontamento de propostas a serem apreciadas pelo colegiado do Campus, pretendendo-se 

contribuir para o aprimoramento dos procedimentos administrativos e pedagógicos do 

Campus Volta Redonda.  

 Diversos servidores e discentes participam hoje de grupos e comissões que discutem 

e propõe ações que pretendem melhorar a estadia no ambiente de trabalho, bem como outras 

que nos remetem a constante busca para o aperfeiçoamento do processo de ensino 

aprendizagem, sempre visando aprimorar as formações de nível técnico e superior. Temas 

relevantes como a falta de espaço físico, cantina e possibilidade de refeição para os alunos, 

critérios para capacitação dos servidores, eventos, projeto pedagógico do IFRJ Campus Volta 

Redonda, uniforme dos alunos, oferta de cursos regulares bem como na modalidade 

PRONATEC, rotina de procedimentos administrativos, relação com empregados 
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terceirizados, segurança, viabilidade de investimento financeiro, atividades de pesquisa e 

extensão entre outros se encontram em constante debate com vistas ao aprimoramento.  

Em reforço a uma gestão participativa e transparente, investiu-se na autonomia das 

Direções e Coordenações de setores e cursos, que juntamente com suas equipes, discutem e 

encaminham para as devidas aprovações nas instâncias competentes, demandas efetivamente 

importantes para o bom funcionamento do IFRJ Campus Volta Redonda. 

Ao menos três macro ações, são amplamente discutidas anteriormente à manifestação 

do colegiado do Campus, visando transparência e eficiência na condição de uma instituição 

pública voltada aos interesses do povo: As proposições de vagas para concursos e 

contratações, que levam em conta as reais necessidades de servidores docentes, técnicos 

administrativos, terceirizados, estagiários e substitutos previstos em lei. A oferta de cursos e 

vagas para alunos, que é sempre considerada levando-se em conta a articulação com o setor 

público e empresas regionais que reconheçam a demanda. E por último os investimentos no 

âmbito do IFRJ Campus Volta Redonda.  

Os investimentos em 2014 foram em sintonia com os anseios da comunidade 

acadêmica, mesmo diante ao curto espaço de tempo para execução do orçamento financeiro, 

priorizou-se a manutenção dos serviços e a aquisição de materiais, equipamentos, softwares e 

licenças entre outros. Com isso supriu-se carências apontadas por setores e laboratórios e 

ampliou-se e regularizou-se o uso de programas extremamente necessários aos cursos 

ministrados, melhorando sobremaneira a infraestrutura do espaço físico no ambiente de 

trabalho e a qualidade do ensino oferecido à comunidade regional.  

Também ações de curto prazo foram adotadas, principalmente nos procedimentos de 

rotina administrativa e pedagógica, visando melhor aproveitamento dos recursos humanos e 

financeiros, bem como na melhor utilização de bens e serviços do IFRJ Campus Volta 

Redonda.  

Ações de médio e longo prazo para o exercício de 2014, que necessitam de maior 

período de observação, vêm sendo previamente acompanhadas visando o aferimento e as 

possíveis reavaliações de procedimentos. Com isto, aumentamos as perspectivas de acertos 

nos exercícios seguintes para dar continuidade à implementação de uma gestão participativa, 

transparente e voltada para o desenvolvimento tecnológico e social da região Sul Fluminense.  

O Campus Volta Redonda está localizado na microrregião do Vale do Paraíba dentro 

da mesorregião Sul Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. Em posição estratégica, já que 

situa-se a 301 km da cidade de São Paulo e 127 da cidade do Rio de Janeiro, Volta Redonda 

está próxima de cidades-pólos regionais de outros estados, como Juiz de Fora – MG (180 km) 
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e São José dos Campos – SP (220 km) e ainda, a 438 km de Belo Horizonte (MG), assim 

como tem sua localização privilegiada em relação a outras cidades estratégicas, como Angra 

dos Reis (85 km), Taubaté (180 km), Petrópolis (170 km), Resende (50 km), Cabo Frio (280 

km), dentre outras. A maior usina siderúrgica da América Latina, a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) está situada em Volta Redonda.  

Com uma população de 262.259 habitantes (Censo do IBGE/2014) é grande a 

demanda por formação de mão de obra técnica especializada no município, em quantidade 

suficiente para atender às necessidades locais e mesmo regionais.  

O Campus Volta Redonda funciona atualmente, nos três turnos. Consolidou as 

ofertas supracitadas, tendo seu quadro de oferta à comunidade atualmente constituído, 

portanto, por cursos técnicos de nível médio e cursos superiores – graduação e pós-graduação 

– sendo três cursos técnicos: Automação Industrial (Integrado), Metrologia 

(Concomitante/Subsequente) e Eletrotécnica (Concomitante/Subsequente), sendo este último 

oferecido também através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC; dois cursos superiores: Licenciatura em Física e Licenciatura em Matemática e 

um curso de pós-graduação: Especialização em Ensino de Ciências e Matemática. Esses 

cursos de graduação e de especialização visam ampliar a atuação do Campus Volta Redonda 

do IFRJ no atendimento às demandas locais em relação à formação inicial e continuada dos 

professores de Ciências e Matemática. Além destes, o campus oferece cursos de extensão.  

 A visão de futuro é consolidar-se como centro de excelência na formação de 

professores de Física e Matemática, e de profissionais que atendam aos arranjos produtivos 

locais, disseminando conhecimento, tecnologia, pesquisa e extensão na região Sul 

Fluminense, sendo reconhecido nacional e internacionalmente. Várias conquistas têm se 

consolidado. Entre elas, podemos citar o curso de Licenciatura em Física, avaliado com 

conceito máximo, 5,0 (cinco), sendo o primeiro curso do IFRJ avaliado com nota máxima nos 

11 (onze) anos em que a instituição oferece cursos de graduação. E tornou-se o único curso de 

licenciatura em Física com nota 5,0 (cinco) no estado do Rio e um dos dez do Brasil com essa 

nota em um universo de 247 cursos de Licenciatura em Física – presenciais (Fonte: e-MEC).   

Neste sentido, reiteramos que para compreendermos melhor a dinâmica das ações 

realizadas em 2014, é preciso considerar o contexto que envolveu o processo de assunção da 

atual equipe de gestores do Campus. Após as eleições para Reitor e Diretores Gerais em 

novembro de 2013, a posse para os novos gestores só foi realizada em maio de 2014 para 

Reitor e Diretores Gerais e em junho do mesmo ano para as Diretorias Adjuntas. Neste 

sentido, a nova gestão teve pouco menos de seis meses para atuar efetivamente no campus, 



146 
 

  

tanto no que concerne às ações de Ensino, quanto às questões orçamentárias e administrativas. 

Cabe, ainda, ressaltar que até as posses efetivas dos gestores eleitos, os cargos de Diretoria 

foram ocupados por diversos servidores nomeados interinamente, o que inviabilizou a 

construção de um planejamento anual e uma transição que prezasse a boa gestão escolar e 

administrativa.  

Feita esta ressalva, a atual gestão do Campus Volta Redonda se debruçou sobre o 

estado administrativo e acadêmico daquele momento para organizar um plano de ação capaz 

de estabelecer as prioridades para cumprir nossa missão institucional. Deste plano de ação 

destacam-se as seguintes iniciativas: execução planejada do orçamento anual de 2014 em 

cinco meses; reestruturação do colegiado do Campus com ampla consulta à comunidade; 

realização do Fórum de Pesquisa e Extensão em articulação com o setor produtivo; 

planejamento e estudo de perfil docente do Campus para mapear as necessidades de cada 

equipe para os próximos concursos; criação e estabelecimento de comissões de trabalho 

específicas para solucionar questões referentes à expansão física (comissão de obras), à 

análise do serviço de cantina e confecção de novo edital (comissão da cantina) e à construção 

de regulamento interno para planejamento de capacitação e qualificação dos servidores do 

Campus (GT de Capacitação e Congressos).  

A implementação de tais iniciativas, encontrou, ainda, problemas de aspectos 

administrativos com a saída/afastamento de alguns servidores, a interrupção do serviço de 

recepcionistas pela falência da empresa licitada pelo IFRJ, a ausência de motoristas pelo 

término do contrato com a empresa licitada anteriormente e a tardia nomeação em diário 

oficial de coordenadores de setores estratégicos como Compras, Prefeitura, Financeiro e 

Gabinete. Soma-se a isso o calendário de reposição de greve que também foi construído ao 

longo do mesmo período e influenciou tanto na gestão pedagógica e acadêmica, quanto nos 

aspectos administrativos que norteiam e fundamentam a boa execução das ações de ensino. 

Mesmo assim, entre as políticas de ensino, estabeleceu-se um grupo de trabalho voltado para, 

pela primeira vez, o horário de aulas do período seguinte ser divulgado antes do fim do 

período, a constituição de um Grupo de Apoio Pedagógico no Campus, sextuplicou-se a 

oferta de cursos de nivelamento, tão relevante para alunos que iniciam seus cursos com 

necessidade de resgate de conteúdos, organizou-se finalmente o arquivamento dos Diários 

Escolares, aprimorou-se melhorias nos mecanismos de comunicação junto aos alunos e 

implementou-se a Recuperação na modalidade Paralela, entre outra ações.  

 A peculiaridade de nosso calendário acadêmico tem se demonstrado um elemento 

complicador e instituído certo risco ao bom andamento institucional tendo em vista a gradual 
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diminuição da procura pelos cursos ofertados. Cremos que o trabalho que vem sendo feito de 

valorização dos cursos e da divulgação dos processos seletivos poderá reverter tal quadro 

assim que o calendário retornar a um patamar mais próximo do habitual. Outro risco 

detectado diz respeito à estrutura física do Campus que necessita urgentemente de uma 

expansão. A limitação de espaços construídos em pouco tempo interferirá no bom andamento 

das ações de Ensino, Extensão e na execução Administrativa. Entendemos esta questão como 

primordial para as realizações futuras do Campus Volta Redonda. O perfil da Gestão, apesar 

do curto tempo, já transparece na administração do Campus. Talvez o maior desses aspectos 

esteja na maior atenção dedicada aos discentes, que passam pelas compras de material 

permanente que atendem suas reivindicações (compra dos armários), pela concessão cotidiana 

dos espaços de integração e prática de esportes do Campus (utilização das quadras) e por sua 

efetiva participação representativa no novo Colegiado de Campus. De modo geral, as ações 

relacionadas ao orçamento e sua execução, além das decisões que impactam diretamente em 

toda a comunidade, têm sido discutidas de maneira participativa em reuniões gerais e no novo 

Colegiado de Campus.  

Algumas ações, como a rediscussão do organograma do Campus e a conclusão do 

trabalho das comissões e dos GTs instituídos, seguem contínuas e já serão incorporadas ao 

planejamento anual de 2015, ano em que poderemos executar um plano de gestão anual de 12 

meses e já com a estruturação administrativa completa.  

 

2.5.12 Campus Avançado Resende 
 

GESTÃO 2014 
 

O campus avançado Resende encontra-se em processo de implantação desde o início 

do ano de 2014, tendo passado por mudanças em sua gestão. Em 04 de julho de 2014 foram 

nomeados no DOU pela Portaria de 1/07,2014 os servidores Geraldo José de Lima, Diretoria 

de Implantação (portaria nº 899), e Aline Moraes da Costa, Diretoria Adjunta de 

Desenvolvimento do Ensino (portaria nº 901) ao mesmo tempo em que foram exonerados os 

servidores Francisco da Silva Esteves (portaria nº 898) e José Arthur Duarte Camacho 

(portaria nº 900), respectivamente das funções acima citadas. Salienta-se que, também em 

julho de 2014, entraram em exercício duas servidoras técnico administrativas para o cargo de 

Assistente em Administração. 

Em outubro de 2014, com o falecimento do servidor Geraldo José de Lima, a gestão 

passou a contar apenas com a servidora Aline Moraes da Costa, nomeada pela portaria nº 
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1.552 de 13 de dezembro de 2014, para diretoria de implantação pro tempore, publicada no 

DOU de 05 de dezembro de 2014. A função da diretoria de desenvolvimento do ensino 

encontra-se sem vaga até a presente data. 

Este esboço faz-se necessário para justificar o período temporal que será apresentado 

neste relatório que se segue. Salienta-se que a transição entre as gestões dos servidores 

Francisco da Silva Esteves e Geraldo José de Lima se deu por meio da entrega relatório, 

arquivado na Reitoria do IFRJ. Deste modo, os dados anteriores a julho de 2014 devem ser 

consultados neste referido documento. 

 

Planejamento e Resultados Alcançados na Gestão 2014  

O planejamento das ações foi realizado em função das necessidades de implantação 

do campus avançado Resende. Tendo em vista as condições precárias do edifício em cessão 

de uso gratuito pela Prefeitura Municipal de Resende, a saber, um antigo clube militar, sem 

uso e manutenção há alguns anos, esboçou-se um planejamento que tinha como início das 

atividades de ensino no campus no segundo semestre letivo de 2014, com aulas do 

PRONATEC FIC e/ou PRONATEC Mulheres Mil. 

A utilização de duas salas de aula e banheiros seria suficiente para atender esta 

demanda, mesmo com as obras de reforma acontecendo em paralelo. Contudo, para que a 

início das aulas acontecessem, seria necessário a retomada das obras de reforma do edifício, 

tendo em vista a rescisão contratual com a empresa que então prestavam os serviços.  

Neste sentido, duas vertentes de planejamento e desenvolvimento de ações foram 

estabelecidas a fim de cumprir o prazo acima estipulado: a) ações de estruturação física e 

administrativa; b) ações de planejamento e estruturação das atividades de ensino. 

 

Ações de Estruturação Física e Administrativa: 

-  Análise e identificação das necessidades de reforma no prédio; 

-  Elaboração do projeto de engenharia para a reforma física do prédio; 

-  Processo de Licitação para contratação de nova empresa para a reforma citada no 

item a; 

- Elaboração do projeto de engenharia elétrica para a reestruturação da rede elétrica 

do prédio; 

-  Processo de Licitação para contratação de empresa para a reforma da rede elétrica; 

- Contratação de empresa para manutenção da piscina por motivos de limpeza e 

saúde pública; 
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-  Solicitação a Prefeitura Municipal de Resende de aterramento da piscina, tendo em 

vista a relação custo x benefício e a projeção de ampliação do prédio para novos cursos; 

-  Contratação de serviço de vigilância; 

-  Manutenção da limpeza do prédio/terreno. 

- Processo de compra e empréstimo de mobiliário e equipamentos 

eletrônicos/elétricos. 

-  Ações de Planejamento e Estruturação das Atividades de Ensino. 

Ações de planejamento e estruturação das atividades de ensino: 

- Realização de pesquisa de demandas regionais para a implantação de cursos 

técnicos; 

- Elaboração de Projeto de Implantação de Campus; 

- Pactuação, junto ao MEC, de cursos para o PRONATEC FIC e/ou MULHERES 

MIL – 2014.2; 

- Elaboração da matriz curricular e das ementas dos cursos citados no item c; 

- Estabelecimento de parceria com as Secretarias Municipais de Educação e de 

Assistência Social e Direitos Humanos; 

- Discussão e escolha dos cursos técnicos a serem implantados; 

- Formação de grupos de trabalho para o estudo de viabilidade e elaboração de 

documentos referentes aos cursos citados no item f; 

- Treinamento das duas assistentes em administração; 

- Elaboração de editais para contratação de professores e apoio técnico para o 

PRONATEC 2014.2; 

- Processo seletivo dos editais citados no item i; 

- Organização de calendário letivo para o PRONATEC 2014; 

- Estabelecimento de contatos e parcerias com entidades locais e setores produtivos; 

Como um campus avançado, sem autonomia e gestão financeira, todas as ações 

planejadas foram e estão sendo desenvolvidas em conjunto com o Gabinete da Reitoria, suas 

diretorias e seus setores. Engenharia, Logística e Infraestrutura, Licitações, Compras, 

Orçamentos e Finanças, Gestão de Pessoal, Pró Reitorias de Extensão, de Ensino Médio 

Técnico, de Administração e Diretoria de Implantação e Desenvolvimento Institucional, entre 

outros, são os apoios técnicos e operacionais para o desenvolvimento do planejamento de 

implantação do referido campus. 
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Como forma de ação, as diretorias do campus trabalhavam em conjunto e em 

constante revisão do planejamento em decorrência de atraso nos prazos e demais problemas 

afetos a recursos financeiros, de pessoal e burocráticos. 

Reuniões periódicas de equipe, inclusive junto à DIEX, foram a estratégia para 

acompanhamento e revisão do planejamento. Neste sentido, alguns remanejamentos de 

prioridades foram estabelecidos. Contudo, de uma maneira geral, as ações propostas foram 

cumpridas em sua integralidade. 

 Avalia-se uma maior necessidade de planejamento, envolvendo toda equipe 

constituída do campus avançado em conjunto com os setores da Reitoria aos quais a 

implantação do campus depende diretamente. Embora a implantação do planejamento 

proposto tenha saído a contento, analisamos a necessidade de uma interação mais efetiva entre 

os planejamentos destes setores e o do campus, para que as ações sejam efetivadas nos tempos 

propostos e com maior agilidade.  

Em outro sentido, a integração entre a equipe de direção, especialmente no momento 

de transição e efetiva mudança entre outubro e até a presente data, as servidoras assistentes 

em administração e os setores da Reitoria foi fundamental para que muitas ações se 

efetivassem, demonstrando a importância do planejamento e da gestão participativa. Assim, 

mesmo com uma equipe reduzida, a atribuição de funções e tarefas específicas para cada um 

dos membros da equipe, bem como a realização permanente e programada de reuniões de 

avaliação são os pontos essenciais que já estão sendo adotados para a gestão de 2015. 

A implantação do campus avançado Resende e, em consequência, o planejamento 

para este fim, estão em consonância com o projeto de expansão do IFRJ.  

 

Informações sobre o ambiente de atuação:  

O município de Resende, segundo dados da Fundação CEPERJ, conta em sua rede de 

ensino com 131 estabelecimentos voltados para a Educação Básica (da educação infantil ao 

ensino médio), sendo 67 da rede municipal, 25 da rede estadual e 39 da rede privada. A rede 

federal de ensino não possui unidade escolar no município no que concerne à educação 

básica, existe apenas uma unidade militar superior para formação de oficiais do exército. 

Sobre a educação profissional, a cidade de Resende conta com o Sistema S, em unidades do 

SENAC e do SENAI. O Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante (CETEP), da 

Rede Estadual de Ensino, ligado diretamente à FAETEC, funciona na cidade há 10 anos, 

oferecendo para a população cursos de formação inicial (informática e idiomas) e de 
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Educação Profissional (médio subsequente em Administração, Informática para Internet e 

Logística). Algumas unidades privadas também oferecem cursos técnicos de curta duração. 

Até o presente momento, o campus avançado Resende pactuou com o MEC o 

PRONATEC MULHERES MIL, 2014.2, o curso de Recepcionista, atendendo 25 mulheres 

em situação de vulnerabilidade social. 

Cabe ressaltar que competimos diretamente com a FAETEC, contudo, por sermos 

uma unidade federal de ensino, não existe uma ameaça direta entre instituições. O que as 

experiências de outros campi do IFRJ demonstram é que uma cooperação entre instituições é 

o caminho para uma boa atuação no mercado. No que tange ao mercado de trabalho, a 

oscilação da economia nacional, que afeta diretamente o setor produtivo, pode ser 

compreendida como uma ameaça indireta uma vez que nosso produto é a formação técnica e, 

para que o atinjamos com êxito, necessitamos de um setor produtivo com condições de 

empregabilidade. 

O crescimento exponencial da Região Sul Fluminense, especialmente no que tange 

ao setor industrial, se torna o nosso foco de ação pelas necessidades de mão de obra 

qualificada deste setor. Sobre outro aspecto, muito ainda há de se desenvolver em termos de 

serviços e lazer para essa região, abrindo-se, assim, outros nichos de formação a serem 

explorados. 

Até o momento, nossa relação tem sido estabelecida diretamente com os setores 

produtivos, a saber: Cluster Automotivo, o Metalmecânico e turismo, lazer e hospitalidade. 

Alguns parceiros estão envolvidos direta e indiretamente na criação dos cursos a serem 

implantados no campus avançado.  

As secretarias municipais, em especial a de Educação e de Assistência Social e 

Direitos Humanos também já se estabeleceram como parceiros de trabalho. O contato com o 

nosso público alvo, ou seja, alunos em potencial do campus avançado Resende, foi consultado 

por meio de pesquisa qualitativa para a criação dos cursos e o Projeto de Implantação de 

Campus. 

Como citado anteriormente, os riscos de mercado para uma unidade federal de 

ensino, estão muito mais relacionados com questões macroeconômicas do que propriamente 

de mercado local; neste sentido, o nosso papel a fim de minimizar riscos é planejar de forma 

consistente a implantação do campus e, no momento oportuno, executar nossas atividades 

administrativas e de ensino com foco na formação qualificada de nossos alunos para que o 

reconhecimento da qualidade institucional se torne ponto forte em momentos de crises 

econômicas nacionais. 


