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APRESENTAÇÃO

Amigos(as) estudantes, professores(as) e técnicos(as)-administrativos(as) do IFRJ,

Iniciamos mais uma jornada democrática em nosso Instituto. Nos próximos dias iremos dia-
logar, trocar ideias e debater propostas para potencializar nossa instituição. E, novamente, de-
pois de uma gestão repleta de desafios e grandes conquistas, me coloco o desafio de concorrer 
ao cargo de reitor do IFRJ.

Muitas mudanças ocorreram na minha vida, no país e no IFRJ. Nesta jornada de quatro anos, 
tive a oportunidade de trabalhar intensamente e aplicar o tanto que aprendi, seja na atuação no 
Ministério da Educação ou seja nas experiencias de gestão que vivi no IFRJ.

Se em 2017 a proposta era a Integração e o trabalho em rede como pilares do fortalecimento 
do Instituto Federal do Rio de Janeiro, agora, o desafio é continuar o trabalho integrado, como 
uma instituição em rede, mas considerando no novo normal ações e práticas para uma institui-
ção mais acolhedora e que trabalhe de forma mais ampla a nossa formação integrada. A pan-
demia nos mostrou que captar recursos e investir em infraestrutura é uma condição essencial 
para que possamos avança.

No primeiro mandato, mostramos que é capaz fazer uma gestão séria, responsável e huma-
na. O reitor deixou de ser uma figura excêntrica, repleta de vaidades, para ser mais um servi-
dor que trabalha em prol da nossa instituição, que não tem medo do trabalho e que enfrenta o 
debate propositivo das ideias. Apresentamos um modelo de gestão que valorizou as pessoas 
como centro da excelência do IFRJ, onde a qualidade de vida é algo muito importante, com a 
criação do maior Programa de remoções e redistribuição da história do IFRJ.

Apresentamos a comunidade acadêmica que é possível, apesar de todas as dificuldades, não 
largar a peteca e realizar o verdadeiro diálogo com diferentes setores da sociedade integran-
do a nossa instituição ao setor produtivo, ao setor cultural e o setor social de cada região que 
estamos inseridos. Estabelecemos inúmeros convênios e acordos, criando o maior número de 
parceria já realizada, a nível nacional e internacional, no IFRJ.

Minha dedicação a gestão pública está no meu DNA e me permite fazer um trabalho intenso 
e sério em toda instituição que me proponho a me dedicar. Assim também é na Presidência do 
Conselho Regional de Química, onde fui eleito em 2017 e reeleito em 2020, por nosso trabalho 
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intenso de transparência, inovação, melhoria do uso dos recursos públicos e fortalecimento 
das instituições.

Vivenciamos também mudanças muito difíceis em nosso cenário nacional e local. A pande-
mia era algo que nunca imaginamos em nosso plano de gestão e foi um fator que atingiu nos-
sos planejamentos, mas jamais nos tirou do foco de ser uma gestão humana no IFRJ. Além da 
pandemia, o que nos tirou muito o sono foram os problemas no orçamento instituição. Depois 
de um ciclo virtuoso para os Institutos Federais, assistimos com grande preocupação às ten-
tativas de desmonte da Rede Federal e da Educação Brasileira. Resistir ao sucateamento e, ao 
mesmo tempo, agir para consolidar os Institutos Federais como uma política de Estado, é um 
dever e um compromisso que todos nós, e em especial os gestores, temos que defender.

Muitas transformações ocorreram no país e no mundo, algumas positivas e outras nem tan-
to. Mas, a despeito de tudo isso, algo se manteve comigo ao longo de todo esse tempo: a minha 
força diante dos desafios que se colocaram; a minha disposição em trabalharmos juntos para 
fazer do nosso IFRJ o que ele deve ser: uma instituição democrática, humanizada e de qualidade.

Por isso, nosso principal desafio é o de fazer do IFRJ um lugar em que todos nos sentimos 
pertencentes e motivados, pois encontramos aqui o resultado positivo e transformador de 
nossas horas de trabalho e de estudo cotidianos; a nossa fábrica de sonhos de um país melhor 
por meio da educação.

A caminhada não parou, ela vai continuar e melhor, nossos desafios da pandemia não acaba-
ram. Seremos mais fortes e ficaremos muito mais juntos. Vem com a gente!

Vamos mais juntos! #IFRJuntos
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O NOSSO CANDIDATO A REITOR: PROF. RAFAEL ALMADA

Professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e Doutor em Engenharia Química pela 
COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com atuação na educação profissional e tec-
nológica.

Possui também formação em Técnico em Química pelo CEFET Química (2001), graduação 
em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense (2005), Licenciatura em Química 
(2009) e Especialização em Gestão Ambiental (2009) pela UCAM, Mestrado (2008) em Enge-
nharia Química pela COPPE- Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O filho mais novo de Seu Luiz e Dona Zélia, nascido no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte 
do Rio de Janeiro, passou a infância na Pavuna e sempre trilhou seus caminhos por meio da edu-
cação, com as condições que os pais criaram, com esforço, para ele e as irmãs.

Seus horizontes se abriram e a Química entrou em sua vida quando iniciou o curso Técnico 
em Química no Campus Nilópolis do IFRJ. Ali voltou mais tarde, como professor, e não saiu mais. 
Aliado às suas atividades docentes, foi Coordenador de Programas e Projetos e em seguida o 
mais jovem Pró-reitor de Extensão do IFRJ (2011-2014) e coordenador Nacional do Fórum de 
Pró-reitores de Extensão - FORPROEX/CONIF. Nesse período, entendendo a importância das 
ações de extensão para o desenvolvimento dos Campi e de suas respectivas comunidades in-
terna e externa, criou ações como o Programa Extensão Cultural e o Edital de fomento a ações 
e projetos de extensão – PRÓEXTENSÃO – que há mais de uma década são desenvolvidos no 
IFRJ.

Ainda como Pró-reitor de Extensão, trouxe para o IFRJ importantes iniciativas, como o pro-
grama de qualificação profissional e protagonismo feminino – Programa Mulheres Mil e promo-
veu o processo de certificação de trabalhadores mediante a valorização e o reconhecimento 
de seus saberes com o programa CERTIFIC.

Entendendo que o IFRJ poderia ser muito mais do que uma instituição técnica, promoveu a 
aproximação com a Arte e a Cultura no Rio de Janeiro, produzindo o “Seminário Técnica e Arte”, 
numa parceria com o então Ministério da Cultura e as secretarias estadual e municipais do Rio 
de Janeiro. O resultado foi um ciclo de seminários e a produção de um Documento Final para 
desenvolver uma política de integração entre educação e cultura, com a promoção e o reco-
nhecimento das artes e dos saberes culturais, bem como a aprovação da proposta de implan-
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tação do primeiro Campus de Arte e Cultura do IFRJ, para oferta de qualificação profissional 
para jovens e adultos trabalhadores.

Graças ao trabalho no IFRJ, esteve de 2014 a 2016 em Brasília, como Professor do IFB e como 
assessor especial na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC atuando para 
o Desenvolvimento da Extensão Tecnológica do Núcleo Estruturante da Política de Inovação. 
Participei no Conselho Superior dos Institutos Federais do Acre, de São Paulo, no CEFET-RJ e no 
Colégio Pedro II. Sempre contribuindo com as discussões da Rede Federal.

Assim, pode conhecer a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica como um todo, 
mediante inúmeras ações produzidas em parcerias com diversos institutos federais de todo 
país, incorporando conhecimentos e experiências fundamentais para, em seu retorno ao IFRJ, 
em 2016, teve o protagonismo no Conselho Superior (biênio 2017/2019) – como o professor 
mais votado em todos os diferentes Campi e da história do CONSUP/IFRJ – e, finalmente, o car-
go máximo da sua instituição, eleito em 2017.

Dada a atuação na área de educação e na Química - área de formação -, foi escolhido pelos 
conselheiros estaduais do Conselho Regional de Química (CRQ) para presidir a entidade a partir 
de 2017. Lá no CRQ, estamos democratizando a instituição e promovendo uma grande intera-
ção entre o setor produtivo da Química, sem deixar de zelar pelo correto exercício profissional. 
Criamos programas como CRQ Jovem, CRQ Itinerante, CRQ III: Química, Arte e Cultura, CRQIII: 
bem-estar e o CRQ Transparente. Em 2020, foi reeleito presidente para o segundo mandato 
2020-2023.

Atualmente, ocupa a função de reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Rio de Janeiro - IFRJ e Presidente do Conselho Regional de Química - CRQ-III.

É sob nossa gestão como reitor que o IFRJ deu um salto de qualidade, nas diferentes áreas 
do conhecimento e nos setores.

Na infraestrutura, potencializamos o setor de manutenção e de engenharia, com um traba-
lho focado em novos projetos e investimentos e finalizamos as obras paradas e não acabadas 
de outras gestões, nos diferentes campi e na reitoria. Enfim, conseguimos a nossa casa própria 
da reitoria com a doação de um complexo de dois prédio e garagem no melhor ponto do centro 
do Rio de Janeiro.

A reformulação do organograma da reitoria foi essencial para algumas mudanças. A criação 
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das PROEN e da PRODIN foram ganhos institucionais incríveis, no ensino e na valorização e pes-
soas. No ensino, apresentamos uma proposta de integração e verticalização de ensino com a 
criação a Pró-reitora de ensino básico, técnico e tecnológico, que potencializou melhor alinha-
mento entre os diretores de ensino e os conselhos acadêmicos. Além de gerar mais oportuni-
dades de aumento de vagas e novos curso. Criamos a primeira engenharia do IFRJ. No desen-
volvimento institucional, criamos uma metodologia de acompanhamento de metas da matriz 
GUT, que identifica prioridades na Gravidades, Urgência e tendência, em cada uma das ações e 
atividades. Na gestão e valorização de pessoas criamos o maior programa de remoção e redis-
tribuição da história do IFRJ, com um servidor morando e trabalhando mais perto da unidade, 
melhora a qualidade de vida e a dedicação ao trabalho.

Na extensão e na pesquisa, fortalecemos as ações institucionais, criamos e regulamenta-
mos os programa e ações de forma a garantir os investimentos na pesquisa. Conseguimos um 
feito de ampliar os investimentos de bolsas e programas. Fortalecemos as pós-graduações e 
criamos a nossa agencia de inovação com um convenio com a fundação e apoio para otimizar as 
parcerias e projetos. E, uma grande ação e integração foi realizada, com a unificação dos editais 
de ensino, pesquisa e extensão, mostrando na prática a indissociabilidade.

A pandemia e as reduções do orçamento, além sucateamento da rede federal, não foram e 
não serão os obstáculos para o IFRJ avançar. Os desafios ainda são muitos, mas o nosso reitor 
mostrou que o trabalho sério e dedicado é essencial para conseguir seguir na caminhada. Por 
isso, dentre sua característica de bom gestor que o nos destaca é seu olhar humano e que fez 
toda a diferença no momento que vivemos. E, agora, nos pós pandemia, vem muito mais e não 
podemos perder está grande oportunidade de ter uma gestão inovadora, responsável e dedi-
cada.

A minha trajetória no IFRJ mostra o meu envolvimento com nossa instituição, mas eu posso 
fazer muito mais. Nesse primeiro momento de gestão foi importante para que pudéssemos 
consolidar demandas importantes do IFRJ. A Pandemia da COVID-19 foi o momento mais cru-
cial dessa construção, onde a gestão mostrou que com ações e planejamento conseguimos 
criar as condições para ficar, por quase dois anos, em trabalho remoto e garantir as condições 
necessárias à nossa comunidade acadêmica.

Agora, num dos momentos mais difíceis para o IFRJ, o Brasil e o mundo, poderia concluir meu 
mandato com a certeza de que, entre acertos e erros, conseguimos avançar muito. No entanto, 
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entendo que são nos períodos mais duros, como agora em que temos o difícil papel de retornar 
nossas rotinas institucionais após dois anos de tamanho afastamento e perdas, que devo se-
guir me dedicando ainda mais ao IFRJ e todas e todos que dele fazem parte. Por isso, me coloco 
mais uma vez para dar continuidade e consolidar o projeto que iniciamos lá em 2018: um IFRJ 
mais humano, que acolhe as diferenças, que necessita ter o real conhecimento de sua impor-
tância para a vida de tantos jovens e adultos, mediante a oferta de uma educação pública, gra-
tuita, democrática e emancipadora. Por isso, meu compromisso se renova e nosso trabalho não 
pode parar, o pós- pandemia será desafiador e estamos agora, mais do que nunca novamente 
preparados para mais um mandato. Eu quero ser novamente o seu Reitor!

Quer saber mais, acesse: http://www.rafaelalmada.com
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METAS E ESTRATÉGIAS PARA A REITORIA 
GESTÃO 2022-2026

A primeira gestão, consolidada no mandato de 2018 a 2022, foi o momento de mostrarmos 
que uma gestão pública se constrói com muita dedicação e um trabalho muito sério, envol-
vendo diferentes atores e tendo o compromisso com a eficiência, mas sem perder de vista a 
valorização humana. Neste mesmo mandato, a pandemia da Covid-19, veio nos mostrar que os 
desafios vão muito além. Lidar cotidianamente com tantas perdas e a imposição do distancia-
mento, nos colocou o difícil papel de gestar nosso IFRJ em meio ao caos, e conseguimos isso 
com a criação de mecanismos para consolidar as atividades não presenciais, além de soluções 
para os principais desafios cotidianos de viver num cenário pandêmico.

Agora, nos vemos diante deste novo contexto, pós-pandêmico, em que precisamos nos 
reconstruir. Para isso, a Gestão do IFRJ ampliará ainda mais seus princípios de humanização e 
excelência da gestão pública, mantendo fundamentos como gestão participativa e em rede, 
responsabilidade social, comprometimento com as pessoas, visão de futuro, pensamento sis-
têmico e corresponsabilidade, além da valorização e adoção de práticas inovadoras, nortearão 
a condução do Instituto.

ENS
INO

Formação integrada e integral, acolhimento, integração interCampi, 
verticalização, planejamento, trabalho em rede, coparticipação.
 • Promover ações de acolhimento individual e sócio-pedagógico em todos os cur-

sos ofertados no IFRJ, considerando temas ligados ao indivíduo e sua inserção 
escolar e social no contexto pós-pandemia de Covid-19, compartilhando experi-
ências;

 • Promover ações de recuperação de estudos em todos os cursos ofertados no 
IFRJ mediante, inclusive, cursos livres e/ou de qualificação profissional devida-
mente certificados e suplementares à formação dos estudantes;

 • Apoiar o desenvolvimento de ações institucionais voltadas para o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) complementar ou suplementar à escolarização 
para os estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (NEE);

 • Implantar o Regulamento de Atendimento Educacional Especializado do IFRJ;

 • Prosseguir na viabilidade de atendimento às porcentagens de oferta das vagas 
em todos os níveis/modalidades previstas na Lei n0. 11.892/2008;
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 • Consolidar os mecanismos de verticalização do ensino e de articulação curricu-
lar nos cursos do IFRJ;

 • Fortalecer as ações, programas e políticas institucionais de ordem infraestrutu-
ral e pedagógica voltados à efetivação do acesso, permanência e êxito estudantil;

 • Fomentar eventos e cursos de formação aos(às) servidores(as) que atuam nos 
distintos níveis e modalidades do IFRJ, especialmente nos temas: educação pro-
fissional integrada e politécnica, novas formas e processos de ensino-aprendiza-
gem e avaliação, novas tecnologias, inclusão e saber tecnológico na perspectiva 
do ensino integrado;

 • Ampliar ainda mais os canais de comunicação entre a PROEN e os Campi, com 
visitas in loco ou reuniões virtuais trimestrais;

 • Inserir no Regimento Geral do IFRJ e demais documentos correlatos o Fórum de 
Diretores de Ensino como instância institucional de planejamento do ensino;

 • Concluir as adequações necessárias ao sistema acadêmico, garantindo-lhe uma 
identidade institucional;

 • Seguir produzindo orientações e manuais sistêmicos que normatizem e tornem 
mais eficientes as atividades acadêmicas e a organização e funcionamento dos 
cursos, nos Campi e na Reitoria;

 • Ampliar cursos e ações que consolidem a Educação à Distância como mais uma 
modalidade de oferta de ensino no IFRJ e para a formação continuada e em ser-
viço da comunidade do IFRJ;

 • Consolidar as políticas de atendimento à Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
prosseguindo na criação de novos cursos e consolidando a interlocução com o 
Fórum de Educação e Jovens e Adultos (FEJA-IFRJ);

 • Produzir cursos, estudos e indicadores, com o apoio de servidores que tenham 
formação como avaliadores do MEC e da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
para a melhoria contínua das avaliações dos cursos de graduação via órgãos re-
guladores nacionais (SINAES, E-Mec, ENADE, SiSU, entre outros);

 • Concluir a implantação da Biblioteca Virtual do IFRJ;

 • Dispor do espaço físico para implantação do Núcleo de Produção Audiovisual do 
IFRJ;

 • Concluir o processo de revisão de todos os Planos de Cursos Técnicos do IFRJ, ga-
rantindo a autonomia dos Campi para readequação dos currículos segundo suas ENS

INO
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especificidades;

 • Seguir buscando o fortalecimento e a valorização das Coordenações Técnico-Pe-
dagógicas e do atendimento pedagógico aos servidores e estudantes do IFRJ;

 • Participar efetivamente do processo de curricularização das atividades exten-
sionistas nos cursos de Graduação do IFRJ, projetando a mesma proposta para 
os cursos técnicos;

 • Estimular os Campi na construção de seus Projetos Políticos Pedagógicos locais, 
em consonância com a identidade do IFRJ e as especificidades de cada Campus;

 • Prosseguir nos estudos de revisão dos editais de acesso aos cursos do IFRJ de 
forma a torná-los mais inclusivos, fomentando a criação de Ações Afirmativas 
próprias, como reserva de vagas para imigrantes na condição de refugiados, en-
tre outros;

 • Criar a Pesquisa Institucional de Avaliação de Graduação e Ensino Técnico (PIA-
GET), para geração e monitoramento de indicadores que nortearão as políticas 
do ensino do IFRJ (acesso-permanência-êxito), mediante a incorporação da Di-
retoria Adjunta de Indicadores e Pesquisa Institucional à PROEN;

 • Prosseguir na construção e reformulação, de forma participativa, das Diretrizes 
Institucionais para os cursos de todos níveis e modalidades;

 • Seguir com a ampliação da oferta de cursos técnicos, graduação, pós-graduação 
e FIC, considerando a verticalização do ensino; as possibilidades humanas e de 
infraestrutura dos Campi e com foco nas demandas sociais e do setor produtivo;

 • Prosseguir integrando as ações de sucesso, desenvolvidas no IFRJ e nas Institui-
ções da Rede EPT, superando isolamentos e consolidando a identidade da Educa-
ção Profissional que se busca;

 • Implementar o "Programa de Monitoria Solidária" mediante concessão de bol-
sas de monitoria e tutoria aos estudantes-monitores/tutores que auxiliarão no 
apoio ao desenvolvimento e êxito dos estudantes com dificuldades de aprendi-
zagem;

 • Ampliar a oferta de Formação Inicial e Continuada de Professores, tanto da co-
munidade interna quanto externa;

 • Seguir o processo de avaliação democrática para a adesão do IFRJ a todo e qual-
quer programa e ação apresentados, com base nas expertises dos Campi e ga-
rantindo a manutenção do projeto político e pedagógico institucional;

 • Seguir o processo de gestão em rede (multicampi e interinstitucional) e Inte-ENS
INO
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gração para o planejamento, elaboração, implementação e desenvolvimento das 
políticas de ensino no IFRJ;

 • Ampliar a participação dos discentes e da comunidade externa (incluindo pais/
responsáveis/setores sociais) nos Conselhos Acadêmicos de Ensino do IFRJ;

 • Fortalecer e ampliar o edital integrado de ensino, pesquisa e extensão;

 • Seguir na defesa da efetiva atuação do Fórum Pedagógico das COTPs, com o pro-
tagonismo da equipe técnico-pedagógica dos Campi e da PROEN;

 • Desenvolver projetos de certificação profissional, em estreita articulação com a 
extensão e com os setores produtivos locais;

 • Ampliar o auxílio aos estudantes voluntários dos programas vinculados aos cur-
sos de licenciatura e ampliar as ações extensionistas junto a escolas públicas;

 • Prosseguir no acompanhamento do processo ensino-aprendizagem por meio 
das ações de orientação educacional e didático-pedagógica, das reuniões pe-
dagógicas formativas InterCampi, dos colegiados de curso e dos conselhos de 
classe.

 • Ampliar as ações de uso e da utilização das redes sociais para divulgação institu-
cional, ampliando cada vez mais os números alcançados de seguidores e intera-
ção nas redes;

 • Fortalecer as atividades das relações institucionais de forma a ampliar o fortale-
cimento do IFRJ com as demais instituições;

 • Implementar os agentes de comunicação nos campi do IFRJ, com a participação 
de estagiários e/ou servidores que tenham atuação e formação na área de co-
municação;

 • Ampliar as atuais produções audiovisual (vídeos, podcasts, transmissões) de for-
ma a aproximar nossas ações da comunidade acadêmica;

 • Ampliar as estratégias de comunicação social para a divulgação dos processos 
seletivos e relacionamento com o candidato aos concursos e editais do IFRJ;

 • Desenvolver projetos nas áreas de Inteligência Artificial que permitam a otimi-
zação da gestão financeira e orçamentária, gerando modernização e eficiência 
nos recursos;

Desburocratização, eficiência, humanização, compromisso, co-respon-
sabilidade, transparência.
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 • Ampliar os projetos da equipe nas áreas de Ciência de Dados, melhorando a co-

leta, tratamento e análise dos dados que possuímos atualmente a fim de gerar-
mos ideias de futuro;

 • Viabilizar orçamento para que possamos garantir a contratação de empresa es-
pecializada que realizará os projetos de infraestrutura no IFRJ, complementando 
as orientações e coordenação da nossa equipe de engenharia;

 • Ampliar os investimentos para dar continuidade ao plano de aquisições que vi-
sem melhorias do parque tecnológico do IFRJ;

 • Criar a Corregedoria com a mudança de graduação do núcleo de atividades cor-
recionais – Niac e aprimorar as atividades da Ouvidoria, Auditoria Interna, Procu-
radoria;

 • Valorizar a memória institucional por meio da criação de um espaço físico do Me-
morial do IFRJ, incluindo na galeria de ex-reitores e ex-dirigentes do IFRJ, tam-
bém o memorial das vítimas de COVID-19;

 • Aprimorar a descentralização do orçamento, levando-se em conta as demandas 
dos Campi, os eixos estratégicos do ensino, da pesquisa, da extensão e da produ-
ção;

 • Garantir a política de investimentos em infraestrutura, equipamentos e recur-
sos didáticos no âmbito do IFRJ, para proporcionar o adequado funcionamento 
das atividades de ensino, pesquisa, produção e extensão;

 • Ampliar as ações relacionadas ao Planejamento Anual de Compras (PAC), desen-
volvido pelo Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC, 
garantindo um planejamento de investimentos para as demandas e necessida-
des de infraestrutura e equipamentos;

 • Ampliar e fortalecer o desenvolvimento de Instruções de Serviços e Manuais no 
âmbito da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – PROAD de forma a 
melhor os fluxos dos processo, garantir metodologias padronizadas e otimização 
e redução e melhoria das práticas;

 • Ampliar as ferramentas da metodologia de distribuição orçamentária e viabiliza-
ção de estratégias orçamentárias;

 • Ampliar as possibilidades de tecnologia na ferramenta PROAD EM NÚMEROS, ga-
rantindo o aumento das possibilidades dos relatórios dinâmicos de fácil acesso 
para toda a comunidade e com capacitação da comunidade do IFRJ na utilização 
dos relatórios estratégicos orçamentários divulgados;
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 • Implementar o sistema de chamados (GLPI) nas atividades de gestão adminis-

trativa dos fluxos interno da PROAD;

 • Ampliar e fortalecer o suporte na adaptação aos campi do IFRJ para a utilização 
dos novos sistemas para execução orçamentária, Sistema Integrado de Admi-
nistração de Serviços Gerais – SIASG e Comprasnet Contratos e SiafiWEB, que 
foram implementados em 2021;

 • Implementar o manual de classificação orçamentária de fácil consulta para toda 
a comunidade acadêmica;

 • Criar um Plano Periódico de Infraestrutura do IFRJ com mapeamento, planeja-
mento e execução de demandas com periodicidade a ser definida com a comu-
nidade acadêmica;

 • Manter e aprimorar o calendário anual da PROAD, permitindo que todas as equi-
pes envolvidas possam se planejar em suas tarefas;

 • Garantir uma mudança planejada e segura dos servidores da Reitoria, garantidas 
as condições de infraestrutura adequadas no prédio Buenos Aires 256;

 • Ampliar a aquisição e instalação de usinas fotovoltaicas (Energia solar) a fim am-
pliar a redução nas despesas com energia;

 • Articular as demandas locais e sistêmicas mediante uma gestão Co-responsa-
bilidade;

 • Investir em projetos que busquem captação de água de chuva para redução de 
despesas com água e esgoto, ampliando também os índices de sustentabilidade 
do IFRJ;

 • Ampliar as ações de compras sustentáveis a fim de garantirmos continuidade 
das políticas institucionais de compras sustentáveis;

 • Agilizar as ações sistêmicas, via otimização das pautas dos conselhos acadêmi-
cos com o Conselho Superior;

 • Ampliar as descentralizações de atos e procedimentos as unidades gerando me-
lhor autonomia nas ações e planejamento, concedendo protagonismo e co-res-
ponsabilidades;

 • Ampliar a sinergia entre as atividades "meio" (administrativas e pedagógicas) e 
as atividades "fim" (ensino-pesquisa-extensão) que constroem o IFRJ;

 • Consolidar as DECISÕES COLEGIADAS, em sintonia com os princípios da adminis-
tração pública de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-
cia;



INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - IFRJ PROPOSTA DE PLANO DE GESTÃO (2022-2026)

PÁGINA 14

GES
TÃO

 AD
MIN

IST
RAT

IVA
 E A

CAD
ÊMI

CA
 • Ampliar o trabalho de legitimação da participação dos representantes da comu-

nidade do IFRJ na gestão, por meio dos fóruns institucionais;

 • Garantir a TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO IFRJ, em todas as suas ins-
tâncias (Reitoria e Campi), melhorando processos e fluxos de forma a definir re-
gras claras e objetivas para as mais diversas ações;

 • Ampliar a participação de todos na distribuição dos recursos discricionários para 
os Campi por meio de instrumentos institucionais referendados pelo Conselho 
Superior (CONSUP);

 • Ampliar e garantir o projeto para a identidade visual e padronização arquitetôni-
ca dos Campi e reitoria;

 • Promover ações que valorizem a administração sustentável, através de raciona-
lização do uso de água e energia, papel e demais insumos;

 • Aperfeiçoar a gestão patrimonial física e contábil através de uma atualização 
contínua dos sistemas SIMEC e SPIUNET;

 • Ampliar os mecanismos de capacitação dos funcionários terceirizados para se 
inserirem na cultura organizacional do IFRJ, conhecendo a missão e visão insti-
tucionais;

 • Ampliar a atuação do programa permanente de Garantia de Acessibilidade em 
todas edificações do IFRJ;

 • Ampliar o calendário administrativo da Reitoria, implementado na atual gestão, 
para os demais campi, para fins de planejamento anual de nossos servidores;

 • Ampliar as ações de desenvolvimento de plataforma para capacitação de servi-
dores de forma semipresencial, garantido cursos básicos e avançados nas diver-
sas áreas de atuação;

 • Ampliar as infraestruturas de rede de telefonia interna e de Internet para as ati-
vidades acadêmicas e administrativas;

 • Ampliar as aquisições de equipamento tecnológicos nos Campi e reitoria em 
suas políticas internas de desenvolvimento de TI e na atualização de seus par-
ques tecnológicos;

 • Atualizar os normativos referente aos processos de pagamento na reitoria e 
campi, reduzindo o tempo das etapas da solicitação até o pagamento;

 • Criar agenda de visita aos campi com as equipes das pró-reitora e setores, ga-
rantindo a experiencia vivência nas unidades.
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IS Qualidade, indissociabilidade, empreendedorismo, cooperação interna-
cional, qualificação, fomento, publicações, governança, comunicação, 
oportunidades
 • Fortalecer as diretrizes prioritárias da pesquisa, pós-graduação e inovação, me-

diante análise dos grupos de pesquisa existentes e consulta à comunidade, com 
avaliações periódicas sobre o desempenho, relevância e impacto institucional e 
regional destas diretrizes;

 • Ampliar a articulação com as demais Instituições da Rede Profissional do Estado 
do Rio de Janeiro, a oferta de editais específicos para fomentar pesquisa, exten-
são e inovação;

 • Fortalecer e ampliar o edital integrado de ensino, pesquisa e extensão;

 • Ampliar os acordos de cooperação com universidades, instituições, organizações 
e redes de pesquisa, visando aprimorar a qualidade das atividades pesquisa, pós-
-graduação e inovação e a formação dos recursos humanos;

 • Ampliar os convênios internacionais com fins em mobilidade de servidores e dis-
centes, com foco em cooperação em pesquisa;

 • Implementar um programa permanente de avaliação e acompanhamento das 
atividades e projetos de pesquisa e inovação;

 • Incentivar a participação de servidores e estudantes em editais nacionais e in-
ternacionais de pesquisa e inovação;

 • Estimular o desenvolvimento de pesquisas aplicadas à geração de inovações 
tecnológicas e ao desenvolvimento de tecnologias sociais em consonância às 
demandas locais e regionais;

 • Fomentar projetos e núcleos de pesquisa que concorram para o desenvolvimen-
to institucional com enfoque em áreas no ensino, na pesquisa e na extensão;

 • Ampliar as estratégias para viabilizar as condições para implementação do Pólo 
de Inovação Tecnológica da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii);

 • Fortalecer a estrutura de assessoramento para publicações científicas de estu-
dantes e servidores;

 • Criar o Prêmio de Inovação e Boas Práticas para incentivo e valorização de expe-
riências e ações de inovação tecnológica, social, cultural, de gestão e empreen-
dedorismo;

 • Apoiar a participação de pesquisadores em comitês científicos e em agências de 
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 • Fortalecer a vitrine tecnológica com o Repositório Institucional para abrigar os 
resultados e indicadores da produção científica e cultural, na perspectiva da vi-
sibilidade e da acessibilidade da produção do IFRJ;

 • Ampliar as estratégias para a agilidade na execução financeira dos projetos de 
pesquisa mediante estudo de viabilidade para implementação do Cartão Pesqui-
sador;

 • Implementar o Escritório de Projetos do IFRJ, para assessorar e acompanhar os 
projetos de pesquisa, bem como desenvolver programa para formação de pes-
quisadores;

 • Implantar um Programa Institucional em Rede de Incubadoras e Empreendedo-
rismo, com núcleos nos Campi que desejarem;

 • Criar a Fundação do IFRJ, com base no estudo elaborado pela comissão e com 
base na primeira experiencia do credenciamento com a fundação atual;

 • Criar um sistema aberto de consulta para o setor que integrasse a base de dados 
dos questionários de pesquisa com a base de dados do setor produtivo;

 • Fortalecer a propriedade intelectual com a criação de bolsas de apoio e fomento 
aos inovadores que submeterem patentes pelo IFRJ;

 • Promover a aproximação de empresas para além de parcerias contratuais, por 
meio de meeting, feiras e encontros.

 • Fortalecer e ampliar o edital integrado de ensino, pesquisa e extensão;

 • Ampliar as ações de integração com o ensino e a pesquisa com as demandas da 
sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo mecanismos que in-
ter-relacionem o saber acadêmico e o saber popular;

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

 • Apoiar as iniciativas dos alunos para a formação de entidades de sua represen-
tação, inclusive de egressos, continuando o modelo de reuniões mensais com as 
representações e a diretoria estudantil;

Inserção, comunidade, cidadania, intercâmbio de conhecimentos, es-
porte, cultura, interação, programas sociais, diversidades, capacitação 
e parcerias.
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 • Ampliar o portal do estágio e do egresso no IFRJ como ferramenta para opor-

tunizar a estes cadastrarem seus currículos, e as empresas cadastrarem suas 
necessidades para oferta de estágio e/ou vagas do mundo do trabalho;

 • Fortalecer o Programa Qualifica Mulher para capacitação profissional de mulhe-
res em vulnerabilidade social;

 • Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e ren-
da e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconô-
mico;

 • Buscar interação sistematizada entre o IFRJ e a comunidade por meio da partici-
pação dos servidores nas ações integradas com as administrações públicas, em 
suas várias instâncias, e com as entidades da sociedade civil;

 • Ampliar a produção e veiculação da série “Mundo dos estagiários” com vídeos ex-
plicativos para os estagiários estudantes do IFRJ;

 • Acompanhar a implementação do Regulamento de Visitas Técnicas, por meio de 
indicares e avaliações;

 • Ampliar o programa de incentivo para bolsas de extensão (PROEXTENSAO) visan-
do à participação dos discentes e docentes em atividades de extensão;

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

 • Ampliar o número de convênios de estágio entre no IFRJ e empresas e institui-
ções diversas;

 • Regulamentar a melhoria contínua de forma a potencializar o trabalho e consul-
toria de nossos grupos de pesquisa e extensão com atuação da Fundações de 
Apoio;

 • Fomentar projetos de alcance social e tecnológico visando o desenvolvimento 
socioeconômico local das comunidades atendidas pelo IFRJ;

 • Ampliar a participação e atuação na organização dos Jogos Intercampi das Gra-
duações, do Festival Esportivo do Ensino Médio e Técnico e dos Jogos Intercampi 
do Ensino médio e técnico com inserção da modalidade e-Sports;

 • Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Eletrônicos da Rede Federal 
(E-JIF);

 • Criar a Incubadora Social do IFRJ para promoção do empreendedorismo, da eco-
nomia solidária, da economia criativa e da gestão sustentável de pequenos ne-
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 • Ampliar a articulação dos processos licitatórios para aquisição de material es-
portivo para os campi, fomentando o incentivo à prática esportiva e melhoria da 
qualidade de vida de estudantes e servidores;

 • Implantar e consolidação da Política de Acompanhamento de Egressos por meio 
da aprovação do Regulamento do Núcleo de Acompanhamento de Egressos - 
NAE;

 • Promover ações de extensão para difusão e aplicação de conhecimentos e sabe-
res produzidos no IFRJ para a comunidade externa;

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

 • Viabilizar a prestação de serviços tecnológicos e sociais por meio de editais in-
ternos e em parceria com entes externos para envolver alunos e servidores em 
atividades e melhoria contínua;

 • Consolidar os princípios de diversidade inclusão e acessibilidade mediante a po-
tencialização dos núcleos NAPNE e NEABI e NUGED;

 • Sensibilizar os campi para a criar e implementar o NUGEDS, assim como pensar 
estratégias para trabalho coletivo entre os núcleos dos diversos campi do IFRJ;

 • Organizar eventos de extensão com temas relacionados às Diversidades e Direi-
tos Humanos;

 • Promover ações sistêmicas (atividades extensionistas) entre os núcleos (NU-
GEDS, NEABI e NAPNE) e as comunidades interna/ externa do IFRJ;

 • Fortalecer o trabalho das comissões de heteroidentificação para consolidar as 
políticas afirmativas e práticas de democratização relativas ao ingresso estu-
dantil e profissional tanto pelos processos seletivos quanto pelos concursos;

 • Consolidar os princípios de diversidade, inclusão e acessibilidade por meio do tra-
balho de elaboração que está sendo realizado na comissão de políticas de inclu-
são e acessibilidade do IFRJ, que terá como fruto a composição e estruturação 
do regulamento das Políticas de Inclusão e Acessibilidade do IFRJ;

 • Realizar o II Seminário de Direitos Humanos do IFRJ, para a promoção da divulga-
ção de informações que potencializaram a diversidade e Inclusão;

 • Consolidar os princípios de diversidade, inclusão e acessibilidade mediante a po-
tencialização dos núcleos;
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 • Finalizar a elaboração de formulário de levantamento de quantitativo da popu-

lação negra do IFRJ, em conjunto com os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas (NEABI), para implementação de políticas afirmativas;

 • Aprimorar os documentos do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessi-
dade Específicas (NAPNE) pelo Fórum Napne;

 • Implementar as ações necessárias do Relatório de Diagnóstico Preliminar de in-
fraestrutura e ações culturais no âmbito do ensino, pesquisa e extensão;

 • Fortalecer o uso e aplicação das impressoras 3D adquiridas ao IFRJ.

 • Aprimorar as ações do plano de Desenvolvimento de Valorização e Capacitação 
de Servidores com objetivo de elevar escolaridades e garantir progressões;

 • Ampliar o programa de qualidade de vida no trabalho, alinhando atividades físi-
cas, monitoramento da saúde dos servidores, palestras, semanas temáticas e 
outras atividades;

 • Implantar e fomentar a utilização de espaços de convivência para os servidores e 
estudantes nos campi e na Reitoria;

 • Aprimorar do mapeamento de competências dos servidores do FIRJ;

 • Implantar uma política de desenvolvimento de pessoas;

 • Fortalecer e aprimorar o Banco de Interesse em Remoção (BIR) e o Banco de Inte-
resse em redistribuição (BIR), com melhoria nos sistemas e facilitando uma aná-
lise mais automática e menos manual;

 • Fortalecer e ampliar a Implantação do Edital de Afastamento para Pós-Gradua-
ção;

 • Aprimorar e transparência de fluxos e normativas nas carreiras do magistério 
federal e PCCTAE e no desenvolvimento de pessoas, garantindo melhor sintonia 
entre os setores;

 • Ampliar e tornar isonômico o acesso às ações de incentivo à qualificação através 
de programas de pós-graduação lato e stricto sensu;

 • Apoiar a implantação do RSC-TAE e TAE-substituto em diálogo permanente com 

Qualificação, compromisso, atendimento, agilidade, planejamento, 
orientação, padronização de processos, carreira e qualidade de vida 
para os servidores.
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os servidores técnico-administrativos e os órgãos de representação de classe;

 • Desenvolver projetos de extensão relacionados à melhoria da qualidade de vida 
dos servidores, atrelando atividades artísticas e culturais com o pertencimento 
e participação dos servidores nos projetos institucionais;

 • Promover a capacitação de servidores para atendimento a pessoas com neces-
sidades educacionais específicas;

 • Viabilizar a implementação da jornada de trabalho de 30 horas/semanais o para 
os servidores técnico-administrativos em consonância com a legislação e os do-
cumentos institucionais;

 • Criar o regulamento para a viabilidade de implementação do teletrabalho para os 
técnicos administrativos;

 • Mapear os perfis dos servidores técnico-administrativos, com cadastramento 
de suas demandas por novas atividades, dentro das atribuições dos respectivos 
cargos, para futuras realocações;

 • Criar um programa de valorização das experiências profissionais por meio de 
metodologias e critérios objetivos;

 • Aprovar a Política de Segurança do Trabalho no âmbito do IFRJ;

 • Criar o Projeto de Prevenção contra Incêndio e Pânico dos Campi que ainda não 
possuem;

 • Elaboração e implantação de Planos de Emergência contra Incêndio e Pânico e 
Brigada Voluntária de Incêndio dos Campi e Reitoria;

 • Fortalecer a prática de elaboração dos Editais Unificados de Professor Substitu-
to e de Estagiários;

 • Ampliar os investimentos para a continuação do Projeto do Aplicativo para os 
cocnursos;

 • Retomar as atividades e continuidade dos Editais de Concursos Públicos para os 
cargos TAE e PEBTT;

 • Implementar a adaptação do Módulo Concursos e Processos Seletivos no SIPAC 
ou a construção de um sistema personalizado para a DACPS;

 • Fortalecer a implementação do Formulário Eletrônico para Inscrições online dos 
nossos processos seletivos, em conjunto com a CODES/DGTIC;

 • Capacitar as CoGPs para descentralização de algumas atividades inerentes a 
gestão de pessoas;
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 • Elaboração de um documento em conjunto com os setores da DGP, com pergun-
tas e respostas frequentes para celeridade nos atendimentos; manter uma cul-
tura de comunicação e feedback constante entre setores da Reitoria e os Campi;

 • Realizar trabalho de conscientização sobre requisitos para aposentadoria (Ex: 
Rodas de conversa com servidores) devido a quantidade significativa de servido-
res do IFRJ que já implementaram requisitos, porém não solicitaram aposenta-
doria ou abono permanência;

 • Criar o Manual de Direitos Previdenciários do IFRJ para transparência dos direi-
tos, requisitos e procedimentos necessários;

 • Instituir o Módulo de Verificação de Compatibilidade de Horários para servidores 
que acumulam cargos públicos, prevenindo possíveis auditorias;

 • Aperfeiçoar a gestão dos processos de reposição ao erário, como o fluxo de tra-
mitação, procedimentos necessários para cadastro na dívida ativa da união e in-
clusão, no sítio institucional, de informações básicas acerca do assunto;

 • Aperfeiçoar as declarações específicas para cadastro de dependentes.

 • Fortalecer as metas no Planejamento Estratégico do IFRJ a fim de definir as di-
retrizes gerais que nortearão o crescimento exponencial de nosso Instituto;

 • Continuar o planejamento estratégico participativo e construído com a força de 
trabalho do IFRJ;

 • Elaborar e implantar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com a parti-
cipação da comunidade;

 • Promover a inclusão de pessoas com deficiência no quadro do IFRJ gerando me-
canismo de acessibilidade e permanência destes servidores;

 • Garantir a atualização dos documentos institucionais de forma a atender o con-
texto atual;

 • Desenvolver um Curso de Formação Inicial e Continuada aos servidores, com no-
ções de gestão, administração pública, orçamento, institucional, apresentação 
de programa e projetos e da estrutura do IFRJ;

Planejamento, gestão das informações, ações de avaliação e acompa-
nhamento institucional, oportunidades, tomada de decisões, processos 
e aperfeiçoamento da gestão, otimização dos recursos físicos e huma-
nos.
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 • Implementar a adequação da atual categoria dos Campi, conforme a Portaria 
713/2021 MEC, de forma a atender suas realidades efetivas, sem impactar a es-
trutura conquistada;

 • Ampliar a integração e diálogo com os fóruns nacionais de ensino, pesquisa, ex-
tensão, gestão e plenário do CONIF a fim de reposicionar o IFRJ no cenário da 
educação nacional;

 • Criar a TV institucional e um aplicativo para estratégia de divulgação para ações 
internas do IFRJ;

 • Garantir a implementação do Manual de Atos em correspondências do IFRJ ga-
rantindo a sua atualização para o atendimento do decreto n.º 10.139 e colaboran-
do para o processo de gestão de documentos no âmbito do IFRJ;

 • Ampliar a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de 
agências de propaganda, nos termos da Lei n. 12.232/2010;

 • Institucionalizar ferramentas tecnológicas para a construção do Relatório de 
Gestão e o site Transparência e Prestação de contas onde o relatório e outras 
informações são disponibilizadas por exigência do TCU;

 • Revisão e consolidação de todos as normas vigentes no IFRJ;

 • Garantir a inserção de conteúdos e informações no novo sítio eletrônico institu-
cional;

 • Ampliação da utilização das redes sociais para divulgação institucional;

 • Ampliar a democracia e participação da comunidade por meio da transmissão 
em tempo real das reuniões dos Conselhos nas redes sociais;

 • Implantar um repositório de memória institucional, inicialmente impulsionado 
pelo resultado da revisão dos atos normativos, mas estendido a todos os tipos 
de documentos institucionais nos mais variados formatos;

 • Desenvolver um projeto de Governança de Dados apoiado nas melhores práticas, 
possibilitando mecanismos de análise e organização da informação, colaborando 
assim para o desenvolvimento institucional e o melhor poder de decisão e pres-
tação de contas;

 • Atuar como o agente integrador entre planejamento, governança e gestão. Co-
laborando para que o fluxo de atividades possa ser mais fluído e menos burocrá-
tico sem perder a segurança institucional necessária com o devido atendimento 
da legislação;

 • Essas ações se unem em um plano de gestão de documentos bem estruturado, 
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que possibilite a correta construção do planejamento, a garantia de execução 
com ferramentas administrativas coesas e integradas e a gestão como benefi-
ciária desses instrumentos na execução das atividades e no monitoramento dos 
resultados;

 • Criar e incluir no Calendário Acadêmico dos campi do IFRJ a Pesquisa anual para 
levantamento de dados dos/as estudantes para geração de Indicadores sobre o 
Perfil do/a discente e para alimentação da PNP;

 • Redefinir o grupo de Indicadores Acadêmicos para garantir a análise dos Proces-
sos Seletivos, o conhecimento do Perfil do Candidato, do discente ingressante 
e em curso e do desempenho acadêmico dos/as estudantes para acompanha-
mento do processo de escolarização pelas Equipes Técnicas nas Pró-Reitorias e 
nos Campi;

 • Garantir a reformulação da Situação de Matrícula do/a estudante nos Regula-
mentos de Ensino;

 • Remodelar os Módulos do Sistema Acadêmico referente aos registros da vida 
acadêmica do/a discente e das atividades de Pesquisa e Extensão de docentes 
e discentes, contemplando os dados exigidos nos Censos Educacionais e as de-
mandas de relatórios do SIGAA;

 • Garantir a padronização na alimentação de dados/informações acadêmicas no 
Banco de Dados Acadêmicos (Sistema Acadêmico);

 • Fortalecer o uso de ferramentas tecnológicas para contribuir com a realização 
dos Censos Escolares da Educação Básica e do Ensino Superior;

 • Reavaliar a vinculação da Diretoria Adjunta de Indicadores e Pesquisa Institucio-
nal, junto com a Coordenação de Sistemas de Controle Externo no Organograma 
da Instituição e montar os Setores de Realização dos Censos Educacionais e de 
Orientação da Pesquisa de dados dos/as estudantes e execução da organização 
e geração dos Indicadores Acadêmicos;

 • Fortalecer a nossa participação e na organização e divulgação da série histórica 
de indicadores acadêmicos da Plataforma Nilo Peçanha;

 • Estabelecer a Implantação do sistema SIG - Implantação SIGEleições , do Desen-
volvimento do BIRE - Sistema de BackUp em Nuvem;

 • Criação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC 
com ampla e forte atuação dos setores do IFRJ;

 • Atualizar da nova Versão SIG para melhoras as ferramentas e a continuidade dos 
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módulos operacionais dos setores, integrando cada vez mais o sistema;

 • Criação do Comitê de Segurança de tecnologia da informação e comunicação;

 • Implementar o Diploma Digital;

 • Atualizar do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SI-
PAC para tramitação de Processo eletrônico com o governo;

 • Fortalecer as equipes e infraestruturas para Desenvolvimento do sistema de 
Formulários para abertura de Processos, do sistema de Formulários para Proces-
sos Seletivos, do Banco de Interesse por Remoção e o do Banco de Interesse por 
Redistribuição;

 • Atuação, no plano operacional, junto à consolidação da cultura de gestão estra-
tégica no IFRJ, em especial, nas etapas de monitoramento e avaliação;

 • Atuação, no plano operacional, junto à implementação de ferramentas virtuais 
de monitoramento de metas e resultados, destacando-se o ForPDI;

 • Implementar a Política Institucional de Indicadores (P2I);

 • Consolidar a cultura de gestão estratégica no IFRJ, implementando de forma 
efetiva e periódica as etapas de monitoramento e avaliação;

 • Garantir a migração do controle patrimonial para o Sistema Integrado de Admi-
nistração de Serviços – Siads e realizar o inventário dos bens após a pandemia, 
para o ajuste do patrimônio com a contabilidade;

 • Participar de políticas municipais, estadual e federal para melhoria da qualidade 
da educação no âmbito do IFRJ;

 • Ampliar a política de captação de recursos extra orçamentários, por meio de 
parcerias, convênios, emendas parlamentares e planos de trabalhos em ministé-
rios de forma a viabilizar os projetos e ações do IFRJ;

 • Desenvolver e implantar de controles na área de segurança da informação e 
Governança de TI, tais como: Política de Segurança da Informação, Controle de 
acesso, entre outros;. Esse trabalho deve ser realizado em conjunto com a DGTIC 
e Núcleo de Governança;

 • Implantação do Programa de Gestão de Documentos Acervo Acadêmico Digital.
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 • Ampliar os recursos destinados ao Programa de Assistência Estudantil viabili-
zando procedimentos articulados de seleção para auxílios permanência (alimen-
tação, moradia; transporte; material didático e Auxílio Conectividade);

 • Criação do Fundo de Assistência Estudantil, que será uma ferramenta de gestão 
para que possamos otimizar o uso dos recursos aos estudantes, com possibili-
dade de garantir em momento difíceis de pouco recurso a possibilidade de man-
ter os auxílios;

 • Ampliar as atividades da possibilidade de criação do Auxílio Emergencial no Pro-
grama de Assistência Estudantil;

 • Ampliar e institucionalizar os documentos e editais de Auxílio Conectividade du-
rante as atividades pedagógicas não presenciais – APNPs e após a pandemia;

 • Implementar o recém-criado Programa “Juntos para Nutrir o IFRJ” que visa a im-
plantação de Restaurantes Estudantis em todos os campi através da realização 
de estudos de viabilidade;

 • Implementar e formalizar as alterações no Regulamento da Assistência Estu-
dantil, que foi elaborado por gestores e servidores que atuaram meses na elabo-
ração e revisão do documento;

 • Estimular e viabilizar a participação dos discentes em projetos de ensino, pes-
quisa, produção e extensão, oportunizando a prática profissional e a formação 
dos futuros profissionais;

 • Ampliar as ações de fortalecimento do Programa Institucional de Aproximação 
de Ex-alunos;

 • Fortalecer e garantir espaços físicos adequados as representações e aos coleti-
vos estudantis e outras formas de representações discentes;

 • Inaugura os refeitórios e restaurantes estudantis estabelecidos na fase 01 do 
Programa “Juntos para Nutrir o IFRJ”;

 • Criar o Programa Saúde no IFRJ a fim de incorporar a saúde e o apoio psicopeda-
gógico aos nossos estudantes, principalmente nesse momento de pós-pande-
mia;

 • Ampliar e continuar os investimentos do programa de modernização dos am-
bientes de práticas desportivas nos Campi, com a continuidade de criação, re-

Compromisso, ambiência, qualidade, necessidades, expectativa, exis-
tência institucional.
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 • Ampliar e revitalizar os Jogos Intercampi do IFRJ, criados em 2013, ampliando 
cada ves as modalidades dos e-sports;

 • Fortalecer as ações para a articulação junto aos entes públicos a garantia do pro-
grama de passe livre estudantil, no estado do rio de janeiro e nos municípios de 
nossas unidades.
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 • Ampliar e fortalecer a sintonia da instituição com o ambiente externo, na busca 
do cumprimento do nosso papel social, por meio de debates, eventos e divulga-
ção de nossas ações (parcerias, convênios, acordos de mútua cooperação, entre 
outras);

 • Criar a Política de Internacionalização, Política Linguística e Política de Mobilidade 
Acadêmica;

 • Fortalecimento da internacionalização e mobilidade estudantil e de servidores 
por meio de parcerias do IFRJ com instituições e governos estrangeiros;

 • Ampliar e fortalecer as parcerias com os países envolvidos na diáspora, em espe-
cial, da América do Sul, Caribe e África;

 • Criar dos Embaixadores de Internacionalização nos Campi do IFRJ;

 • Criar programa de formação de multiplicadores para troca de experiências exi-
tosas em metodologias pedagógicas e administrativas aplicada à educação pro-
fissional;

 • Criar o Programa de Internacionalização dos currículos (Graduação e Pós);

 • Ampliar a participação do IFRJ na construção da agenda do desenvolvimento 
sustentável no Rio +30;

 • Promover e incentivar a participação do IFRJ nas discussões internacionais re-
ferentes às Estratégias para Educação Profissional e Tecnológica (Strategy 
for TVET 2016-2021) e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (agenda 
2030) no âmbito da UNEVOC- UNESCO.

Qualificação, excelência, transversalidade, multiplicação, recursos e 
logística sustentabilidade e compromisso social.


