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BEM-VINDOS
Este é o Relatório de Gestão da Pró-Reitoria de Extensão – Ano 2019.
O objetivo deste relatório é permitir à comunidade interna e externa compreenderem as ações da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ e
como são investidos os recursos públicos para entregar políticas extensionistas capazes de promover o desenvolvimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais. Este relatório apresenta à sociedade, inclusive aos órgãos de controle, os valores e resultados que
a Pró-Reitoria de Extensão produz e entrega, além de demonstrar seu nível de governança, eficácia, eficiência, conformidade,
economicidade e sustentabilidade econômica e ambiental. As informações aqui contidas referem-se ao ano de 2019.
O Relatório de Gestão da Pró-Reitoria de Extensão – Ano 2019 está assim estruturado:
■ Mensagem da Pró-Reitora de Extensão
Capítulo
1

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

Capítulo
2

Planejamento Estratégico, Governança e Gestão de Riscos

Capítulo
3

Resultados da Gestão

Capítulo
4

Alocação de recursos e áreas especiais

Capítulo
5

Anexos e apêndices

A Extensão, ao estabelecer vínculos com as mais
diversas áreas da sociedade, pode ser considerada uma amálgama
da tríade ensino, pesquisa e extensão. Capaz de transformar
visões e aproximar vivências, as ações extensionistas permitemnos promover transformações nos mais diversos agentes através
de trocas dialógicas entre os educandos, extensionistas e as
comunidades onde se inserem nossas instituições.
Com a capilaridade alcançada pelos Institutos
Federais, o desafio da extensão aumentou, assim como a missão
de cumprir seu importante papel social e inclusivo. Foi nesse
contexto que minha paixão pela extensão nasceu, ainda na
universidade, quando pude vivenciar sua transformação e entendêla como um caminho legítimo de construção de uma sociedade
mais justa e consciente de seu papel. Hoje, à frente da extensão
do IFRJ, tenho a oportunidade de compartilhar momento
inesquecíveis com pessoas que, como eu, sonham e lutam com
essa mesma visão.
Mobilizar e potencializar todas as ações vinculadas à
Pró-Reitoria de Extensão, envolvendo uma grande diversidade de
público, incluindo os grupos mais vulneráveis, tem promovido
intenso aprendizado. Diante de tantas oportunidades expresso
aqui minha profunda gratidão, parabenizando cada um que de
alguma maneira trabalha a extensão, a inclusão, as diversidades e a
assistência estudantil no nosso IFRJ. Através de nossas práticas
cotidianas somos capazes de mudar um pouco o nosso entorno,
sensibilizando a comunidade cada vez mais para somar na luta por
uma sociedade mais justa e próspera.

MENSAGEM DA
PRÓ-REITORA

1- VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL E
AMBIENTE EXTERNO
•

COMPETÊNCIAS E EIXOS DE ATUAÇÃO

•

ORGANOGRAMA

Promover a
difusão, a
socialização e a
democratização do
conhecimento
produzido e
existente no IFRJ,
articulando-os com
a realidade
socioeconômica,
cultural e ambiental
de cada região e
promovendo a
integração entre a
extensão, o ensino
e a pesquisa.

- Assistência
Estudantil

Eixos de atuação

Planejar,
desenvolver,
acompanhar e
avaliar as políticas
de extensão, de
integração e de
intercâmbio do
IFRJ com a
sociedade e o
mundo do
trabalho.

Propósitos

Competências

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E
AMBIENTE EXTERNO
- Ações de
diversidade e
inclusão
- Gerenciamento da
relação com os
arranjos produtivos,
sociais e culturais
locais.
- Extensão
Comunitária e
Tecnológica.

ORGANOGRAMA

2- PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, GOVERNANÇA E
GESTÃO DE RISCOS
•

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

•

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
• No processo de elaboração do Plano de Gestão 2018-2022 , a administração diagnosticou e

tornou público um conjunto de metas elencadas como prioridade da Gestão do IFRJ, são as
chamadas Metas da Matriz GUT, que relacionam os índices Gravidade, Urgência e Tendência.
Para o desenvolvimento do trabalho, as Metas foram articuladas com o Planejamento
Estratégico 2017-2021.
• Listaremos, portanto, as metas relacionadas à Extensão.

Ranking

125

1

Viabilizar um estudo de implementação dos refeitórios e restaurantes estudantis.

5

5

5

125

2

Articular junto aos entes públicos a garantia do programa de passe livre estudantil.

5

5

5

125

3

Criar o Programa Saúde no IFRJ a fim de incorporar a saúde e o apoio
psicopedagógico.

5

5

5

125

4

Consolidar os princípios de diversidade inclusão e acessibilidade mediante a
potencialização dos núcleos Napne, Neabi e Nuged.

5

4

5

100

5

Fortalecer o programa de incentivo para bolsas de extensão (Proextensão) visando à
participação dos discentes e servidores em atividades de extensão.

5

5

4

100

6

Ampliar os recursos destinados ao Programa de Assistência Estudantil viabilizando
procedimentos articulados de seleção para auxílios permanência (alimentação,
moradia; transporte; material didático e equipamentos).

4

5

5

100

7

Desenvolver o portal do estágio e do egresso no IFRJ como ferramenta para
oportunizar a estes cadastrarem seus currículos, e as empresas cadastrarem suas
necessidades para oferta de estágio e/ou vagas do mundo do trabalho.

5

4

5

100

8

Incentivar as atividades artístico-culturais e esportivas, integrando as ações de
qualidade de vida ao trabalho educativo e à formação profissional e cidadã.

4

4

5

80

9

Estimular e viabilizar a participação dos discentes em projetos de ensino, pesquisa,
produção e extensão com as demandas da sociedade, oportunizando a prática
profissional e a formação dos futuros profissionais e estabelecendo mecanismos que
inter-relacionem o saber acadêmico e o saber popular.

4

4

5

80

10

Fortalecer e aprimorar o Programa Institucional de Aproximação de Ex-alunos.

Valorização Humana
e Social

GxUxT

5

Desenvolvimento e
Sustentabilidade

Tendência

5

Transparência e
Visibilidade

Urgência

5

Diretrizes Gerais

Integração e
Consolidação

Gravidade

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
MATRIZ GUT - EXTENSÃO

DESAFIOS DA GESTÃO
Entre os principais desafios identificados por nossa equipe relacionados à Extensão, destacamos:

Eixos

Assistência Estudantil

Ações de Diversidade e
Inclusão

• Principais Desafios
• Recursos Orçamentários;
• Restaurantes e Assistência Estudantil;
• Regulamentos Atualizados;
• Equilíbrio no atendimento para os alunos dos diversos campi.

• Contratação de profissionais qualificados para atendimento a
alunos deficientes;
• Compra de equipamentos para garantir a acessibilidade;
• Recursos financeiros disponíveis para investimentos na pasta;
• Efetivação dos Núcleos de Diversidade nos Campi;
• Cultura institucional.

DESAFIOS DA GESTÃO
Entre os principais desafios identificados por nossa equipe relacionados à Extensão, destacamos:

Eixos

Gerenciamento da
relação com os arranjos
produtivos locais

Extensão Comunitária e
Tecnológica

• Principais Desafios

• Articulação de ações efetivas com a sociedade;
• Recursos humanos para operacionalização.

• Recursos humanos para operacionalização;
• Otimização dos recursos na potencialização das ações
extensionistas;
• Alcance e sensibilização de ex-alunos para participação efetiva na
política de acompanhamento de egressos;
• Construção de uma política de extensão tecnológica em parceria
com a Pesquisa.

DESAFIOS DA GESTÃO
• Nossa equipe identificou desafios que podem impactar a implementação do Plano Estratégico 2017-2021.
Entre os principais desafios identificados relacionados às diversas áreas da Extensão, destacamos:

Principais desafios
gerais

• Caminhos adotados

Recursos
orçamentários

• Para prevenir o advento de recursos orçamentários
insuficientes e atrasos no encaminhamento desses recursos, as
principais medidas foram: realizar parcerias com os campi para
o financiamento de parte das bolsas de extensão e, com o
apoio do reitor, buscar por orçamento extra como TED’s para
descentralizar recursos orçamentários a fim de atender a
projetos específicos.

Desconhecimento e
carência de regulamentos
e normas ou documentos
obsoletos

• Intensificação de reuniões para orientação dos setores e dos
campi, ampliação dos grupos de trabalhos para criação e revisão
de documentos e normas para definição de critérios e
procedimentos.

3- RESULTADOS DA
GESTÃO
METAS GUT X RESULTADOS

METAS MATRIZ GUT X RESULTADOS
Meta

Diretrizes Gerais

Resultados - 2019

1

Viabilizar um estudo de
implementação
dos
refeitórios e restaurantes
estudantis.

Concluído.
Em 2019, iniciamos, em conjunto com outras pró-reitorias e direções, os estudos de viabilidade para a Implantação
dos Restaurantes no IFRJ.
Como resultado desse estudo, a área de nutrição da Diretoria de Assistência Estudantil elaborou o Relatório sobre
a Situação dos Campi para a Implantação de Restaurantes e a Execução do PNAE. Este relatório contempla a
situação de cada campus do IFRJ do ponto de vista da legislação da Vigilância Sanitária bem como existência de
equipamentos e a presença de Responsável Técnico (Nutricionista) no quadro técnico do campus.
Ainda no contexto da implantação dos restaurantes, o relatório contempla, no seu anexo, um Manual de
Implantação de Unidades de Alimentação e Nutrição no IFRJ. Este manual foi elaborado com a finalidade de guiar a
Diretoria de Engenharia e demais Direções dos campi para planejar estruturas e instalações adequadas às
atividades inerentes a Unidades de Alimentação e Nutrição, segundo a legislação vigente.
Este relatório serviu de arcabouço fundamental para a elaboração das metas de implantação de restaurantes no
ano de 2020.

2

Articular junto aos entes
públicos a garantia do
programa de passe livre
estudantil.

Concluído.
Participação em audiências públicas e reuniões com instâncias governamentais e jurídicas ao longo do primeiro
semestre (ALERJ, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, entre outras). Destacamos entre as principais:
• 03/04/2019 - Audiência pública sobre o tema na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ,
sala 316 / plenário principal, às 10h.
• 20/05/2019 - Reunião com a Defensoria Pública do Estado do RJ acerca do tema, às 14h na sede da
Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cdedica) - Rua São José, 35, 13º andar,
Prédio Terminal Garagem Menezes Cortes, Castelo/Centro, Rio de Janeiro.
A situação regularizada com garantia em lei e decreto vigentes para acesso de estudantes do ensino médio, nas
modalidades de curso regular ou técnico, concomitante ou subsequente, em transportes públicos intermunicipais
no Estado do Rio de Janeiro.

3

Criar o Programa Saúde no
IFRJ a fim de incorporar a
saúde
e
o
apoio
psicopedagógico.

Em andamento.
Tendo em vista a defasagem da equipe da Diretoria de Assistência Estudantil ao longo do ano de 2019 por motivo
de afastamentos e licenças médicas legais, além das remoções regulares de lotação e exoneração de servidores da
equipe, não houve condições de viabilidade para a criação e execução de um novo Programa no âmbito da
Assistência Estudantil no ano de 2019.

Meta

Diretrizes Gerais

Resultados - 2019

4

Consolidar os princípios de
diversidade
inclusão
e
acessibilidade
mediante
a
potencialização dos núcleos
Napne, Neabi e Nugeds.

Concluído. Ações contínuas.
NUGEDS: O Regulamento dos NUGEDS foi aprovado pelo CONSUP em outubro de 2019. As portarias
dos membros dos campi foram emitidas em fevereiro 2020.
NAPNE: A Revisão do Regulamento dos NAPNE encontra-se em andamento. A impressora BRAILLE, linha
BRAILE e Scanner Sara para PC, referentes às ações de acessibilidade para cego e pessoais com baixa visão,
foram licitadas no ano de 2019. Atuação na confecção do Edital de Facilitador, do Edital de AEE e de
Professor de LIBRAS.
NEABI: Diversos eventos relacionados aos NEABIs foram realizados, apoiados e promovidos pela DIDAA.
No ano de 2019, os programas PRÓ-EXTENSÃO e PIBIEX abriram editais específicos para atender às
demandas dos núcleos. Foi lançado o primeiro edital para eventos voltados para NEABIs, Edital PROEX nº
06/2019, com 15 cotas. Resultando em 8 inscrições e 7 eventos contemplados com recurso financeiro; e o
primeiro edital para bolsistas dos Núcleos de diversidades, Edital PROEX nº 07/2019, por intermédio do
qual custeamos 16 bolsistas.

5

Fortalecer o programa de
incentivo para bolsas de
extensão (Pro-Extensão) visando
à participação dos discentes e
servidores em atividades de
extensão.

Concluído.
PRO-EXTENSÃO: Com o fim do contingenciamento anunciado pelo Governo Federal em outubro de 2019,
os coordenadores das propostas de projeto homologadas e não contempladas com recurso no edital
PROEX nº 01/2019, devido à falta de orçamento, foram convocados a ratificar o interesse a fim de receber
os recursos. Com esses novos projetos, o quantitativo de contemplados em 2019 aumentou de 60 para 102
(52 projetos a mais).

PIBIEX: PIBIEX: Com o fim do contingenciamento anunciado pelo Governo Federal em outubro de 2019, os
coordenadores que solicitaram as bolsas para seus projetos homologados e não foram contemplados com
recurso no edital PROEX nº 01/2019, devido à falta de orçamento, foram convocados a ratificar o interesse
a fim de serem contemplados com bolsas. Inicialmente foram contempladas 14 bolsas, aumentando para 55
após o descontingenciamento (41 bolsas a mais).
PIVIEX: EDITAL nº 04/2019, total de 48 inscrições de alunos voluntários.

Meta

Diretrizes Gerais

Resultados - 2019

6

Ampliar
os
recursos
destinados ao Programa
de Assistência Estudantil
viabilizando
procedimentos
articulados de seleção
para auxílios permanência
(alimentação,
moradia;
transporte;
material
didático e equipamentos).

Em andamento.
• Participação com composição de mesa em evento organizado pelo Fórum Permanente de
Assistentes Sociais do IFRJ e intitulado “A Política Nacional de Assistência Estudantil: os desafios para o trabalho
multiprofissional na efetivação de direitos e a luta pela permanência”. O evento realizado no dia 28/03/2019, das 08
às 16h no auditório do Campus Rio de Janeiro do IFRJ, contou com a participação de servidores e estudantes de
diversas instituições de ensino (entre elas: CEFET, IFRJ, UFRJ, UERJ), do movimento estudantil e do Conselho
Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS/RJ) em sua programação, e foi aberto ao púbico interessado
no tema da Assistência Estudantil.
• Supervisão, orientação, suporte técnico, acompanhamento e publicização dos processos seletivos
realizados por editais do Programa de Assistência Estudantil no âmbito dos 15 campi do IFRJ, bem
como atendimento e tratamento contínuo de demandas recebidas da comunidade interna e externa acerca do
Programa. Foram publicados e executados editais nos 15 campi para os programas de auxílio alimentação, auxílio
didático, auxilio moradia, auxílio transporte e moradia estudantil ofertados no primeiro e no segundo semestre
do ano de 2019, conforme a disponibilidade orçamentária destinada a cada campus segundo a Matriz CONIF.
• Proposição e condução, junto à Pró-Reitoria de Extensão e ao Gabinete do Reitor, da implantação da
Comissão de Estudo e Elaboração de Proposta de Revisão do Regulamento e Implementação do
Módulo de Assistência Estudantil do Sistema Integrado de Gestão do IFRJ. Comissão composta por
representações de diversos segmentos da comunidade dos 15 campi do IFRJ e designada através da portaria nº
208 de 08 de julho de 2019, com prazo de 180 dias para conclusão do trabalho e apresentação do resultado ao
Conselho Acadêmico das Atividades de Extensão (CAEX). Foram realizadas reuniões mensais acerca do tema ao
longo do segundo semestre de 2019 e, ao final do prazo de 180 dias (em 03/01/2020), foi encaminhada ao
Gabinete do Reitor a solicitação de prorrogação de prazo da Comissão para a conclusão do trabalho (em curso)
e apresentação à CAEX.

7

Desenvolver o portal do
estágio e do egresso no
IFRJ como ferramenta
para oportunizar a estes
cadastrarem
seus
currículos, e as empresas
cadastrarem
suas
necessidades para oferta
de estágio e/ou vagas do
mundo do trabalho.

Concluído. Ações contínuas.
Portal do Estágio: Criação do Portal do Estágio e criação da série de vídeos “Universo dos Estagiários” que foram
compartilhados nas mídias sociais do IFRJ.
Portal da Ex-Aluna e do Ex-Aluno: Com a retomada da Política de Acompanhamento de egressos em 2018, e a
criação do portal da ex-aluna e do ex-aluno, obtivemos um aumento de 317% em relação às pesquisas
realizadas nos anos anteriores, sendo considerada de fundamental importância à construção de estratégias de
divulgação mais eficientes, a promoção de encontros nos campi, bem como a preparação de um novo questionário
institucional de egressos baseado em experiências anteriores e contribuições dos egressos.

Meta

Diretrizes Gerais

Resultados - 2019

8

Incentivar as atividades artísticoculturais e esportivas, integrando as
ações de qualidade de vida ao
trabalho educativo e à formação
profissional e cidadã.

Concluído. Ações Contínuas.
• Realização do IV Jogos Intercampi no Campus Pinheiral, em outubro de 2019 com a participação
de 750 estudantes de 10 campi. Os estudantes receberam alimentação do restaurante estudantil e
foram inseridos os e-Sports como modalidade.
• Representação do IFRJ nos Jogos dos Institutos Federais JIF Especial – 10 anos da REDE, em
Guarapari/ES, em outubro de 2019.
• Representação do IFRJ no Sesc Intercolegial – O Globo, em que o IFRJ foi campeão na categoria
sub-18 federada masculina e ficou em 4° lugar na categoria Sub-18 não federada feminina. A Aluna
Ana Carolina Loureiro foi campeã na categoria até 70 kg no judô.
• Extensão Cultural: Houve um fortalecimento do Programa por meio de parceria com a Secretaria
Municipal de Cultura do Rio de Janeiro: 617 ingressos distribuídos no ano de 2019 para 25
eventos. Aumento significativo da participação de estudantes e funcionários terceirizados.
• O Projeto IFRJ-Ponto Cine promoveu 66 cine-debates e palestras com a participação de 1204
pessoas, sendo 502 delas da comunidade externa.
• A Comissão de Elaboração do Plano de Cultura do IFRJ foi implantada por meio de portaria em
dezembro de 2019.

9

Estimular e viabilizar a participação
dos discentes em projetos de
ensino, pesquisa, produção e
extensão com as demandas da
sociedade, oportunizando a prática
profissional e a formação dos
futuros profissionais e estabelecendo
mecanismos que inter-relacionem o
saber acadêmico e o saber popular.

Concluído. Ações contínuas.
• A DIPROEXT efetuou o processo de elaboração e compra das Placas fotográfico-descritivas em
língua portuguesa, espanhola e inglesa para a Exposição Permanente do IFRJ no Centro Cultural
Municipal Parque das Ruinas, fruto de parceria estabelecida entre o IFRJ e o Parque das Ruínas.
• Diversos campi participaram da atividade do Cinema Ponto Cine em Guadalupe no ano de 2019,
totalizando o número de 563 alunos nos Cine Debates.
• Alunos do IFRJ representaram 40 % dos inscritos para o recebimento de ingressos do
Programa de Extensão Cultural e cerca de um terço dos contemplados no ano de 2019.
Números inéditos para o programa.

10

Fortalecer e aprimorar o Programa
Institucional de Aproximação de Exalunos.

Concluído. Ações contínuas.
• O questionário de egressos totalizou cerca de 2744 respondentes em 2019.
• 10 encontros de egressos realizados em 2019: 10 eventos/encontros de egressos realizados em
2019 nos campi: Arraial do Cabo, Duque de Caxias (2 eventos), Nilópolis (2 eventos), Niterói,
Pinheiral, Realengo, Rio de Janeiro e São Gonçalo.
• Composição dos Núcleos de Acompanhamento de Egressos locais (NAE locais) para posterior
publicação de portaria em janeiro de 2020.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
•

Inserida no processo de reconhecimento das políticas de enfrentamento das desigualdades educacionais
determinadas pela renda, pela cor, pela etnia, pelo espaço territorial de pertencimento e pelas múltiplas
formas de deficiência; principalmente a partir do marco legal que instituiu o , qual seja, o Decreto Nº
7.234/2010 (BRASIL/MEC, 2010).

Comissão de Estudo e Elaboração de Proposta de Revisão
do Regulamento e Implementação do Módulo de
Assistência Estudantil do Sistema Integrado de Gestão do
IFRJ

Fórum de Assistentes Sociais do
IFRJ- 2019
A Política Nacional de Assistência
Estudantil: Os Desafios para o
trabalho
multiprofissional
na
efetivação de direitos e a luta pela
permanência
11º Bienal da União Nacional dos
Estudantes, Universidade Federal da
Bahia/Campus
Ondina
–
Salvador/BA.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
•

O ano de 2019 marcou pela conclusão da
etapa de regulamentação dos núcleos de
diversidades com a criação do regulamento
do NUGEDS.

•

Ações para a visibilidade com fomento a
encontros e eventos dos NEABIS permitiu
potencializar e fortalecer o trabalho;

•

Participação
FLIDAM

•

na

comissão

organizadora

Visitas para troca de experiências
aperfeiçoamento de práticas.

6º Encontro NEABI –
Paracambi - maio de 2019

Campus

e

Visita técnica ao Colégio CPII – Equipe
de NAPNEs

7ª edição do Festival Literário
Internacional da Diáspora Africana de
São
João
de
Meriti
(FLIDAM)

Grupo de trabalho para
regulamento NUGEDS 2019

criação

do

PROJETOS DE EXTENSÃO
UM PANORAMA
PROJETOS DE EXTENSÃO
(distribuição por campus)

PROJETOS DE EXTENSÃO
(distribuição por área temática)

ARRAIAL DO CABO

COMUNICAÇÃO

BELFORD ROXO
6%

5%
6%

DUQUE DE CAXIAS

DIREITOS HUMANOS
E JUSTIÇA

PAULO DE FRONTIN

4%

14%

NILÓPOLIS

4%

11%
2%
7%
1%

NITERÓI

SAÚDE
21%

35%

REALENGO

4%

11%
17%

5%

EDUCAÇÃO

PARACAMBI
PINHEIRAL

17%

9%

RESENDE
RIO DE JANEIRO

TECNOLOGIA E
PRODUÇÃO
TRABALHO

5%
11%
5%

CULTURA

SÃO GONÇALO
SÃO JOÃO DE MERITI

MEIO AMBIENTE

VOLTA REDONDA
No ano de 2019, o IFRJ não teve registro
de projeto de extensão de “comunicação”.

Total de 110 projetos homologados.

PROJETOS DE EXTENSÃO – UM
PANORAMA
PORCENTAGEM DE DOCENTES NAS
COORDENAÇÕES DOS PROJETOS
DE EXTENSÃO (por áreas temáticas)
COMUNICAÇÃO

PORCENTAGEM DE TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS MEMBROS
DAS EQUIPES DOS PROJETOS
(EXCETO COORDENAÇÃO)
por áreas temáticas

DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA
EDUCAÇÃO

15%

6%
SAÚDE

34%
23%

TECNOLOGIA E
PRODUÇÃO
TRABALHO

5%

17%

CULTURA

11%
MEIO AMBIENTE

6%

No ano de 2019, o IFRJ não teve registro
de projeto de extensão de “comunicação”.

EDUCAÇÃO
TRABALHO

16%

CULTURA

67%

PROJETOS DE EXTENSÃO
UM PANORAMA
Número de projetos e eventos contemplados com
recurso - 2019
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE
EXTENSÃO (PRÓ-EXTENSÃO) – CULTURA AFRO-BRASILEIRA E
INDÍGENA - MODALIDADE EVENTOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE
EXTENSÃO (PRÓ-EXTENSÃO) - MODALIDADE PROJETOS
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Número de Bolsas PIBIEX e PIBIEX Jr
Bolsas Concedidas em 2019
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INCENTIVO
À ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PIBIEX)

86

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INCENTIVO
À ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PIBIEX E PIBIEX JR)…

16

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DE ESTUDANTES DO
CURSO DE BACHARELADO EM PRODUÇÃO CULTURAL…

12

EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DE ESTUDANTES DO
CURSO DE BACHARELADO EM PRODUÇÃO CULTURAL…

12
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EVENTOS DE EXTENSÃO
As Semanas Acadêmicas continuem o
principal evento de extensão dos Campi do
IFRJ. Configurando um processo educativo
que estimula o desenvolvimento científico,
tecnológico, social e cultural, trabalha o
incentivo ao pensamento crítico e a troca de
experiências e conhecimentos.
(55 pela PROEX e 31 com
recurso dos campi)

Semana Acadêmica do
Campus São João de Meriti
– 2019 - Diversidades da
Ciência

Semana Acadêmica do Campus Rio de Janeiro
- 2019

Nos eventos de extensão é possível
experimentar
a
troca
de
conhecimentos entre estudantes de
diversos níveis e modalidades de
ensino, orientadores, profissionais de
diversas áreas e a comunidade onde
se insere o campus.

Semana Acadêmica do Campus
Niterói – 2019 - Seminário de
Extensão

Semana Acadêmica do Campus Belford
Roxo - 2019

ACORDOS DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 2019
1.

Fundação De Apoio À Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura E Políticas
Sociais De Duque De Caxias - FUNDEC

2.

Centro Cultural Municipal Parque Das Ruínas

3.

Centro Cultural Donana

4.

Secretária De Estado De Turismo - SETUR

5.

Justiça Global

6.

Front Line Defenders

7.

Prefeitura Municipal De Belford Roxo

8.

Instituto Brasileiro De Museus - IBRAM

9.

Fundação Nacional De Artes (Funarte)

10

Centro Peruano De Estudios Gubernamentales (CEPEG)

11.

Secretaria Municipal De Trabalho De Belford Roxo

12.

Funbel

PROJETO IFRJ - CEPEG
• O Instituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ) foi procurado por representantes
do Centro Peruano de Estudos
Governamentais (CEPEG) em 2017 para
uma parceria na área de gestão pública. A
cooperação entre as instituições nasceu
com o intuito de capacitar servidores
públicos do Peru com as expertises
trabalhadas em sala de aula por
professores do IFRJ.
• Uma turma piloto – curso de gestão
ambiental – foi formada no mesmo ano.
A partir disso, o projeto foi aperfeiçoado
e foi retomado em setembro de 2019
com turmas na área de gestão pública. A
experiência, que já é considerada exitosa
por ambas as partes, foi apresentada no
segundo dia da 96ª Reunião Ordinária do
Conselho Nacional das Instituições da
Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif), em
Brasília.

CONVÊNIOS DE ESTÁGIO 2019
Campus

Novos 2019

Renovados 2019

Total por Campus

Arraial do Cabo

1

2

3

Duque de Caxias

5

1

6

Eng Paulo de Frontin

1

0

1

Nilópolis

36

34

70

Niterói

1

0

1

Paracambi

8

3

11

Pinheiral

18

1

19

Realengo

7

0

7

Rio de Janeiro

11

9

20

São Gonçalo

12

2

14

Resende

2

0

2

Volta Redonda

11

3

14

113

55

168

Total

CONTRATOS DE ESTÁGIO ASSINADOS
Contratos Assinados 2019
500
444

450

437 443

400
347

350

300
250

216 231

200

177

191
158

154
150

123123

109

97

100

86
72

70

45

50
101

14 14
0

000

51
19

14

6

15

0

202

0
Arraial do Duque de Eng Paulo
Cabo
Caxias de Frontin

Nilópolis

Contratos Assinados Técnico 2019

Niterói

Paracambi Pinheiral

Contratos Assinados Superior 2019

Realengo

Rio de
Janeiro

São
Gonçalo

Resende

Volta
Redonda

Contratos Assinados Total do campus 2019

Um total de 1831 contratos assinados, um aumento de 160 contratos em relação a 2018.

ENCONTROS DE EGRESSOS
Nos Encontros de Ex-alunos realizados nos campi em 2019, reunimos
aproximadamente 2000 pessoas que tiveram a oportunidade de relatar
suas experiências profissionais e acadêmicas no IFRJ.

Relato de ex-alunos para o curso técnico em
plástico - Campus Duque de Caxias
Novembro de 2019

Encontro de Egressos no Campus
Realengo - Maio de 2019

Encontro de Egressos no Campus Nilópolis
Outubro de 2019
Encontro de Egressos no Campus São Gonçalo
Novembro de 2019
Encontro de Egressos no evento ‘’O dia
quase químico’’, Campus Rio de Janeiro
- Agosto de 2019

Os ex-alunos participantes desses encontros foram convidados a compor o
Núcleo de Acompanhamento de Egresso (NAE).
Foram, em 2019, um total de 10 eventos nos diferentes campi.

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
UM PANORAMA

Atua profissionalmente na
sua área de formação?

Está trabalhando?

28%
47%
53%
72%
Sim

Não

Total de respondentes entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019: 2744

Sim

Não

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
UM PANORAMA

Foi cotista?
23%

Cota para escola pública
Cota Racial

5%

Cota Social/Renda

3%
69%

Não

Observação: Na primeira etapa do Programa (entre 2012 e 2018), o questionário
de egressos não continha a pergunta sobre cotas, pois esse era um dado não
considerado à época da criação da política de acompanhamento de egressos.

JOGOS ESTUDANTIS
•

Sesc Intercolegial – O Globo, em que o
IFRJ foi campeão na categoria sub-18
federada masculina e ficou em 4° lugar na
categoria Sub-18 não federada feminina de
xadrez. A Aluna Ana Carolina Loureiro foi
campeã na categoria até 70kg no judô.

•

•

Houve também, os IV Jogos Intercampi, no
campus Pinheiral, que contou com a
participação
de
dez
campi
e
aproximadamente 750 estudantes.

Participação do IFRJ nos jogos dos Institutos Federais
(JIFs), em outubro no Espírito Santo,10 estudantes
inscritos e 4 servidores. O IFRJ conquistou três
medalhas: uma de terceiro lugar, outra de segundo e
uma de primeiro. Todas no judô e todas da mesma
estudante. Ana Carolina Loureiro, do Campus Duque de
Caxias. No fim, o Instituto ficou em terceiro lugar na
classificação geral do judô feminino.

4- ALOCAÇÃO DE
RECURSOS
GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DA ALOCAÇÃO DOS
RECURSOS DESTINADOS À PROEX

ORÇAMENTO EMPENHADO PROEX
Orçamento empenhado PROEX
Infraestrutura para os Jogos Intercampi

R$48.121,14

Ajuda de custo para a participação discente no Jogos
dos Institutos Federais

R$10.220,00

Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à
Atividades de Extensão (PIBIEX)

R$80.800,00

Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à
R$24.000,00
Atividades de Extensão (PIBIEX e PIBIEX Jr) junto
aos Núcleos de Diversidades
Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à
R$3.000,00
Atividades de Extensão (PIBIEX) para seleção dos
estudantes do Curso de Bacharelado em Produção…
Programa Institucional de Incentivo às Atividades de
R$15.000,00
Extensão (PRÓ-EXTENSÃO) - modalidade eventos Cultura Afro-brasileira e Indígena
Programa Institucional de Incentivo às Atividades de
Extensão (PRÓ-EXTENSÃO)

R$166.500,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROEX
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROEX

Projetos de Extensão

14%
Bolsas de Extensão

Eventos de Cultura Afro-Brasileira e
Indígena

1% 3%
7%
4%

Bolsas dos Núcleos de Diversidade

23%
Bolsas do Projeto IFRJ-FLIDAM
Ajuda de custo para a participação
discente no Jogos dos Institutos Federais
Infraestrutura para os Jogos Intercampi

48%

5- ANEXOS E
APÊNDICES
RECURSOS ORIUNDOS DE TED
AÇÕES DA PROEX PARA ALÉM DA MATRIZ GUT – 1ª ETAPA
REFERÊNCIAS

• A PROEX gerenciou no ano de 2019 um projeto que
recebeu recursos através de TED: o Projeto Ponto Cine .

• A parceria entre o IFRJ e o Cinema Ponto Cine

RECURSOS
ORIUNDOS DE
TED (Termo de
Execução
Decentralizada]

Guadalupe mobilizou comunidade interna e externa do
IFRJ, movimentou o arranjo produtivo, social e cultural local
no bairro de Guadalupe e arredores e na Baixada Fluminense
com a formação de Profissionais de Direção para Audiovisual
e Interpretação para Produções Audiovisuais.
• Através dos recursos destinados foi possível o fomento para
realização das seguintes atividades:
- 66 Sessões de Cinema Comunitário atingindo 4.850
pessoas de 37 instituições.
- 21 Cine-Debates com 702 alunos dos campi do IFRJ
participando das atividades, além de 502 pessoas da
comunidade.
- 12 bolsas de da modalidade PIBIEX concedidas a
estudantes do curso de Produção Cultural. Edital 02/2019
(Bolsistas Ponto Cine) com duração de 10 meses.
- 50 auxílios permanência aos alunos dos cursos de
formação inicial: Sendo 25 de Interpretação para produções
audiovisuais, e 25 de Direção para Audiovisual. Edital 03/2019
(Discentes dos cursos FIC-Extensão).

• Aula inaugural do Projeto Ponto Cine .

RECURSOS
ORIUNDOS DE
TED

•

Apoio à realização e à participação de estudantes dos
diversos campi do IFRJ em eventos estudantis
nacionais e estaduais, com acompanhamento em viagem,
fornecimento de transporte e alimentação.

–

06 a 10 de Fevereiro 2019: 11º Bienal da União Nacional
dos Estudantes, Universidade Federal da Bahia/Campus
Ondina – Salvador/BA. O Evento reúne mais de 10 mil
estudantes de todas as regiões do país, e as três entidades
estudantis: União Nacional dos Estudantes (UNE), União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e Associação
Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) com atividades para todos
os segmentos estudantis, entre elas o Encontro Nacional de
Grêmios, o Conselho Nacional de Entidades de Base CONEB (encontro de representantes dos Diretórios e Centros
Acadêmicos de todo o Brasil), a Bienal de Arte e Cultura da
UNE e a Reunião Ampliada da Associação Nacional de
Pós-Graduandos - ANPG, em um grande evento, o Festival
dos Estudantes, o maior encontro estudantil da América Latina.
Oferecemos, junto à PROEX e ao Gabinete do Reitor, o
transporte rodoviário executivo com capacidade para 44
passageiros e o acompanhamento de servidor da equipe da
Diretoria de Assistência Estudantil junto aos estudantes na
viagem.

–

13 e 14 de Abril 2019: 8ª Congresso da Associação dos
Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro
Evento - Niterói / RJ. Realizado na Faculdade de Direito da
Universidade Federal Fluminense. Numero de Participantes: 500.
Público-alvo: estudantes dos Institutos Federais do Estado do
Rio de Janeiro e comunidade externa. Oferecemos o café da
manhã para 500 estudantes - totalizando mil kits lanche nos dois
dias de evento.

AÇÕES DA
PROEX PARA
ALÉM DA
MATRIZ GUT –
1ª ETAPA

•

Criar um programa de modernização dos ambientes de
práticas desportivas nos campi.

Ação iniciada. Tendo o IFRJ inclusive inaugurado no ano de 2019 uma quadra
(Campus Arraial do Cabo) e reinaugurado outra (Campus Duque de Caxias).

Campus Arraial do
Cabo – 24/05/2019

AÇÕES DA
PROEX PARA
ALÉM DA
MATRIZ GUT –
1ª ETAPA
Campus Duque de
Caxias – 25/09/2019

AÇÕES DA
PROEX PARA
ALÉM DA
MATRIZ GUT –
1ª ETAPA

•

Ampliar o programa EXTENSÃO CULTURAL,
mediante parceria com as secretarias municipais,
estaduais e o Ministério da Cultura

-

Ação iniciada em 2018 e ampliada em 2019, com projeções de crescimento
para 2020 por meio de novas parcerias.

-

Em 2019, somente em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio
de Janeiro, o Programa promoveu o sorteio para 17 espetáculos e, também, 15
espaços culturais foram atendidos, entre eles: Teatro Carlos Gomes, Teatro
Ipanema, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, CCBB, Teatro Armando
Gonzaga entre outros.

-

- O Programa Extensão Cultural em 2019 distribuiu 630 ingressos,
possibilitando um aumento superior a 100% em relação ao ano de 2018, em
que 290 ingressos foram ofertados. Com isso o Programa reforça seu papel na
formação de plateia e incentivo à busca pelas manifestações artísticas e
culturais.
Ano

Quantidade
Quantidade de
de espetáculos ingressos ofertados

Quantidade de
ingressos utilizados

2018

12

290

246

2019

25

630

617

Crescimento

108%

117%

150%

AÇÕES DA
PROEX PARA
ALÉM DA
MATRIZ GUT –
1ª ETAPA

•

Implantar o Plano de Cultura do IFRJ para integrar a
atividade de preservação da memória e da identidade
cultural local e regional

-

Ação iniciada em 2019 através por meio Comissão de
Criação do Plano de Cultura do IFRJ com representantes de
todos os campi e da reitoria (Portaria 366/2019/GR)
Primeira reunião geral ocorrida em 2019 e elaboração do
formulário para diagnóstico sobre a situação dos
equipamentos culturais e dos grupos culturais existentes nos
campi. Esta ação vem sendo coordenada pela
DIPROEXT/PROEX;

-

• IFRJ. Plano Estratégico 2017-2021. Janeiro de 2018.
• ________. Designação dos membros da Comissão de Estudo e

•

Elaboração de Proposta de Revisão do Regulamento e
Implantação do Módulo de Assistência Estudantil do Sistema
Integrado de Gestão. Portaria IFRJ nº 208 , de 08 julho de 2019.
________. Designação dos membros da Comissão de Criação
do Plano de Cultura. Portaria IFRJ nº 366, de 27 de novembro
de 2019.

• ________. Regulamento NUGEDS. Resolução CONSUP nº 54,

REFERÊNCIAS

de 18 de outubro de 2019.
Disponível em:
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ConSup/Resolucoe
s2019/arquivo_completo_-_resolucao_no_54_aprovar_o_regulamento_dos_nucleos_de_genero_e_diversida
de_sexual.pdf Acesso em: 16/03/2020.

• _______. Relatório de Gestão 2018. Março de 2019.
• ________. Resultado dos Editais de Extensão do ano exercício

de 2019. Disponível em: https://portal.ifrj.edu.br/node/294.
Acesso em 16/03/2020.

• Tribunal de Contas da União. Relatório de gestão na forma de
relato integrado : evolução da prestação de contas / Tribunal de
Contas da União. – Brasília : TCU, Secretaria-Geral de Controle
Externo (Segecex), Secretaria-Geral Adjunta de Controle
Externo (Adgecex), Secretaria de Métodos e Suporte ao
Controle Externo (Semec), 2018.

