
 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 005/2012                 Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2013 

 
 

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Fluminense, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas 

pelos Artigos 10 e 11 da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008.  

 

 

 

Considerando aprovação, por seus conselheiros, na1ª Reunião Ordinária do Conselho 

Superior realizada no dia 27 de março de 2013; 

 

Considerando os termos do artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo 

com as disposições da Instrução Normativa TCU Nº. 63/2010, da Decisão Normativa 

TCU Nº. 119/2012, da Portaria/TCU Nº. 150/2012 e da Portaria/TCU Nº. 2546/2010 e 

das orientações do órgão de controle interno. 

 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art.1ª - APROVAR, na forma do anexo, o Relatório de Gestão do Exercício de 2012 do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense. 

 

Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2013. 

 

 

 

 

 

Luiz Augusto Caldas Pereira 

Presidente do Conselho Superior 



 

2 Presidente do Conselho Superior do IF Fluminense 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 

 

 

Relatório de Gestão do Exercício de 2012 aprovado 

pelo Conselho Superior do IFFluminense (Resolução n° 

05, de 27 de março de 2013) e apresentado aos órgãos 

de controle interno e externo como prestação de contas 

ordinária anual a que esta unidade está obrigada nos 

termos do artigo 70 da Constituição Federal, elaborado 

de acordo com as disposições da Instrução Normativa 

TCU Nº. 63/2010, da Decisão Normativa TCU Nº. 

119/2012, da Portaria/TCU Nº. 150/2012 e da 

Portaria/TCU Nº. 2546/2010 e das orientações do órgão 

de controle interno. 

 

 

 

UNIDADE CONSOLIDADORA: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense - Código: 158139 – UO: 26434 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta o desempenho da gestão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IFFluminense - em face dos desafios e 

mudanças vivenciados durante o exercício de 2012, compreendido como o primeiro ano 

da atual gestão definida para o período de 2012-2016, como também realiza uma 

avaliação das ações implementadas que compõem os programas governamentais, para a 

prestação ordinária anual de contas desta Instituição. 

 

Para sua elaboração, foram observadas a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, a 

Decisão Normativa TCU nº 119/2012, a Portaria TCU nº 150/2012, a Portaria TCU Nº. 

2546/2010, bem como orientações da Controladoria Geral da União (CGU). 

 

Para além de se constituir um documento que se origina no atendimento a um requisito 

legal, este relatório pretende dar maior visibilidade ao “quefazer institucional”, o que 

certamente retrata a participação e o envolvimento dos diversos segmentos do corpo 

social: docentes, técnico-administrativos em educação e estudantes, na tessitura de uma 

Instituição com atribuições no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Representa, 

portanto, as metas traçadas para um tempo, as políticas e estratégias que nortearam uma 

práxis.  

 

Contemplam-se, neste documento, as oito áreas estratégicas do funcionamento da 

Instituição, a saber: Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Administração, Gestão, 

Atividades Estudantis, Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação, itemizadas e 

explicitadas, descritivamente, a seguir: 

 

Na dimensão do Ensino, os resultados alcançados no exercício de 2012 foram bastante 

significativos. Exemplos disso constituem a ampliação da oferta de vagas, ou seja, de 

2010 a 2012, a oferta geral ampliou em 26%, merecendo destaque a oferta de cursos 

técnicos integrados que neste período obteve uma ampliação de 39%; a melhoria nos 

processos de ingresso de estudantes, com maior divulgação e informação sobre o 
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processo seletivo; a reconfiguração das provas a partir de descritores e maior unidade 

temática; a aplicação da Lei das Cotas (Lei n°. 7824/2012), possibilitando maior 

inclusão de egressos do ensino público, na ordem de 50% na oferta dos cursos técnico 

de nível médio e 25% dos cursos superiores; a reconfiguração do processo seletivo 

PROEJA, possibilitando reconhecer o histórico de vida do candidato; a criação dos 

cursos: de licenciatura em Letras e Técnico Integrado em Edificações (campus Campos 

Centro); Técnico Integrado em Meio Ambiente e Técnico Concomitante em Meio 

Ambiente (campus Bom Jesus) e Técnico em Eventos, na modalidade Educação a 

Distancia EAD; a ampliação e fortalecimento da educação a distância, como 

oportunidade para integração, difusão e ampliação das ofertas educacionais, por meio da 

Rede e-Tec; a criação de dois novos polos de EaD (Campos dos Goytacazes e Bom 

Jesus de Itabapoana), com aumento significativo de vagas; a ampliação de ofertas de 

vagas de Cursos de Formação Inicial e Continuada, pelo PRONATEC; a melhoria do 

processo de acompanhamento pedagógico, em todos os níveis, modalidades e cursos, a 

partir da Instituição de Projeto Pedagógico de Curso – PPC - referência, incentivando a 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão no PPC; a ampliação das vagas ofertadas 

pelo curso de Arquitetura e Urbanismo do campus Campos Centro; o reconhecimento 

do curso de licenciatura em Física/Ciências da Natureza do campus Cabo Frio 

(Conceito de Curso 4); a implementação do Programa Ciência sem Fronteiras, com o 

encaminhamento de 14 estudantes para Instituições Estrangeiras; a ampliação da oferta 

de Língua estrangeira, com vistas à proficiência, pelo Centro de Línguas do IFF, e a 

implementação de Centro de Línguas nos campi Bom Jesus do Itabapoana, Campos 

Guarus e Cabo Frio.  

 

No âmbito da Pesquisa e Inovação, as ações evoluíram dentro das metas estabelecidas. 

Destacam-se, como principais ações: implementação do Programa de Bolsas 

Institucionais e do Programa de Apoio à Produção Acadêmica; desenvolvimento e 

implementação do Sistema de Submissão Eletrônica de Projeto de Pesquisa do IFF 

(SiSEP-IFF – www.iff.edu.br/sisepiff); descentralização das ações da pesquisa e 

inovação para as diretorias e coordenações de pesquisa dos campi da rede, via 

readequação da infraestrutura e autonomia dos processos decisórios; reestruturação e 

fortalecimento dos núcleos de pesquisa existentes e criação de novos núcleos; 

http://www.iff.edu.br/sisepiff
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intensificação e aprimoramento da produção técnico-científica nos campi de modo a 

contribuir para o desenvolvimento local e regional; ampliação da divulgação dos 

resultados da pesquisa e inovação, por meio de livros, periódicos e mídias eletrônicas 

via Editora Essentia; intensificação dos acordos e parcerias interinstitucionais com 

instituições estrangeiras e nacionais; ampliação das ações do IFFluminense junto à 

TecCampos, com cursos de Difusão Tecnológica e planejamento para incubação de 

novas empresas, além de recrutamento de novos empreendedores; adequação e 

reestruturação das ações do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), com mudança da 

Sede para a Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental (campus Rio Paraíba do 

Sul); fortalecimento das ações de representação junto a conselhos municipais, comitês 

de bacias hidrográficas; ampliação dos debates para implementação de novos Programas 

Stricto Sensu e planejamento para implementação do Programa de Pós-graduação em 

Informática Aplicada à Educação; ampliação das políticas de capacitação do servidor 

por meio de Chamada para seleção pública de propostas para oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu e convênios. 

 

Em 2012, foram realizados projetos de pesquisa vinculados ao Mestrado em Engenharia 

Ambiental do IFF e ao programa de bolsas PIBIC e PIBITI do CNPq, destacando-se as 

pesquisas relacionadas à água consumida pelos 5º e 6º distritos de São João da Barra/RJ 

e a qualidade de água das lagoas de Grussaí, Iquipari, Salgado e Açu no município, no 

Projeto Lagoas, financiado pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica/MEC no Edital da Política de Pesca. 

 

A pesquisa estimulada por fomentos institucionais e de órgãos externos (CAPES, CNPq, 

FINEP, FAPERJ, etc.), tem focado nas questões regionais, visando promover a melhoria da 

qualidade de vida das populações das regiões. Há horizontes que devem ser buscados, é o 

caso da necessidade de intensificar as atividades de pesquisa em todos os níveis de ensino.  

 

Quanto às ações de Extensão do IFFluminense, foram desenvolvidas em estreita 

articulação com o Ensino e a Pesquisa, buscando estender os benefícios da produção do 

conhecimento à sociedade e gerando um movimento da extensão na perspectiva de 

retornoàs ações do ensino, instaurando novamente o ciclo da aprendizagem. A política 
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institucional nas dimensões pesquisa e extensão traz como elemento fundante o caráter 

contextualizado de suas ações, pois arraigadas no lugar, no território.  

 

Nessa dimensão, cabe destacar projetos como a ampliação do fomento a projetos de 

extensão com recursos internos e externos; a realização de visitas técnicas e gerenciais a 

empresas e comunidades onde os campi estão inseridos; a realização da IV Mostra de 

Extensão IFF-UENF-UFF; a realização da I Feira de Ciência e Tecnologia IFF / 

Petrobras, para apresentação dos trabalhos dos bolsistas do Convênio PFRH-Petrobras / 

Agencia Nacional de Petróleo - ANP; o fomento à criação de Centros de Memória nos 

campi do IFF e início dos projetos nos campi Quissamã, Campos-Centro, Bom-Jesus e 

UPEA.  

 

Outra ação que merece destaque é o Programa Mulheres Mil. O reconhecimento da 

importância do acesso desse público à educação profissional foi fator fundamental para 

a grande resposta dos demais campi à Chamada Pública 2012, com integração de mais 

quatro unidades do IFFluminense (os campi Campos-Centro, Itaperuna, Cabo Frio e o 

Polo Avançado de São João da Barra), aos campi Guarus e Bom Jesus que já tinham 

iniciado o Programa. 

 

Outro projeto também importante por sua aplicabilidade social foi a introdução do 

biodigestor nas comunidades rurais no entorno da UPEA, promovendo uma valorização 

do homem do campo, gerando renda, reduzindo o êxodo rural e promovendo o 

envolvimento maior das comunidades com as tecnologias desenvolvidas pelo 

Laboratório de Energias Renováveis e Alternativas – LEBio,  localizado na unidade.  

 

Coube à área de Administração, como parte de suas competências, responder pelo 

provimento de condições para a descentralização da gestão orçamentária e financeira do 

campus Bom Jesus de Itabapoana, além de também iniciar as etapas necessárias para 

instalação da Reitoria em espaço próprio, com a solicitação de recurso para aquisição do 

imóvel, protocolado em 2012, junto à SETEC/MEC. Também foram ações relevantes a 

ampliação da infraestrutura física dos campi, com investimentos oriundos da 

Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica: construção de 
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prédio (salas de aula e laboratórios) no campus Macaé; reforma do Ginásio de Esportes, 

reforma e revitalização do Bloco de Laboratórios e reforma e ampliação da cantina do 

campus Campos Centro, como também, a construção de prédio para instalação de 

laboratórios no campus Campos Guarus e a construção de Restaurante Estudantil nos 

campi Campos Guarus e Itaperuna. A implementação de novos métodos, fluxos e rotinas 

com vistas à otimização de recursos e dos sistemas de controle e de informações também foi 

uma das ações mais relevantes planejadas e executadas na dimensão da Administração. 

Nesta vertente, destaca-se a normatização do processo de aquisição de bens e serviços de 

Tecnologia da Informação, de forma a realizar processos de aquisições compartilhadas 

para o Instituto em conformidade com o planejamento de TI e legislação vigente. 

No tocante à dimensão Gestão, a principal ação foi a realização dos processos eleitorais 

para Diretor Geral dos campi Itaperuna, Quissamã, Cabo Frio e Guarus, finalizando o 

ano de 2012 com todo o corpo de Diretores Gerais dos campi do Instituto escolhidos 

pela respectiva comunidade. 

 

Nesse contexto, coloca-se também em relevo a realização de concurso para professor 

temporário e substituto, numa perspectiva colaborativa dos campi e atendendo às 

especificidades regionais; a adoção de Matriz multicampus para o Banco de Professor 

Equivalente - BPEq e Quadro de Referencia Servidor Técnico-administrativo em 

Educação - QRTAE, com vistas à melhor gestão dos bancos por parte dos campi; o 

atendimento às atividades estruturantes de extensão, pesquisa e inovação e tecnologia da 

informação; a criação de atos regulamentadores, como a norma regulamentadora da 

relação do IFF com a Fundação de Apoio; a política de mobilidade com a criação da 

Plataforma da Mobilidade; a regulamentação da Gestão de Transportes e dos serviços de 

Telecomunicações, possibilitando o controle do uso destes recursos, como também a 

adoção de sistema para publicização dos atos normativos da Reitoria, dentre outros. 

 

Dentro do escopo de ampliação das ações educacionais, o IFFluminense passou, em 

2012, a integrar o Consórcio do Centro de Educação Superior a Distancia do Estado do 

Rio de Janeiro (CEDERJ) da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior  a 

Distancia do Estado do Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ). 
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Objetivando ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica na região, 

o IFFluminense cumpriu todas as etapas necessárias para início das obras de construção, 

em 2012, de duas novas unidades de ensino, em consonância com a política do Governo 

Federal em seu programa de expansão da Rede Federal: o campus no município de 

Santo Antônio de Pádua, na região Noroeste Fluminense, e em Itaboraí, na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

As ações, que englobam a área de atuação da dimensão Atividades Estudantis, têm 

conseguido assegurar a permanência e o sucesso escolar de estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, garantindo o apoio, orientação, capacitação e inclusão 

nos diversos programas e projetos. A tônica a que se tem dado ênfase é associar os 

programas relativos aos estudantes com ações estratégicas de apoio à formação integral 

dos estudantes. Também foram contemplados a elaboração de Documento Referência 

para os programas de Bolsa do IFFluminense, instituído pela Portaria Nº. 486/2012, a 

ampliação do quantitativo de Núcleos de Apoio a Portadores de Necessidades 

Específicas (NAPNEE), com estruturação em todos os campi; a realização de reuniões 

para debate sobre apoio estudantil com vistas à elaboração do Programa de Apoio 

Estudantil do IFF, o apoio à participação dos estudantes do IFF no II Fórum Mundial de 

Educação Profissional e Tecnológica, com apresentação de atividades culturais; a 

realização do I Encontro Esportivo do IFF, com debate sobre atividade esportiva e 

campeonato de futsal masculino com participação de equipes de estudantes de todos os 

campi. 

 

Na dimensão Gestão de Pessoas, o ponto que merece destaque foi a decisão de, a partir 

da compreensão de que Desenvolvimento Institucional deve ser da responsabilidade e 

estar presente em todos os níveis de gestão, transformar a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional na Pró-Reitoria de Políticas para o Desenvolvimento 

Humano Social. Por todo o ano de 2012, embora ainda não estivesse formalizada 

oficialmente, gestou-se o novo desenho desta Pró-Reitoria, com ênfase nas políticas de 

promoção humana. O que se objetiva é uma concepção de Pró-Reitoria que traga para o 

centro de suas ações as pessoas, verdadeira razão dessa Instituição.  
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A partir das discussões e das ações desenvolvidas em 2012, a Pró-Reitoria de Políticas 

para Desenvolvimento Humano Social tem como foco de sua atuação as pessoas do 

IFFluminense, compreendidas em sua totalidade; uma Pró-Reitoria que, na atenção 

dispensada às pessoas que constroem esta Instituição, pretende revitalizar sua crença na 

possibilidade de uma sociedade mais livre, humana e socialmente. Entende-se, pois, que 

este profissional da educação, administrativo ou professor, por participar da formação e 

na construção da história de tantos jovens e adultos que aqui acorrem em busca do 

conhecimento e da formação profissional e tecnológica, deve ser cuidadosa e 

plenamente assistida. Entende-se também que os jovens que por aqui circulam ou que 

aqui almejam estar, são atores que constroem a história da Instituição e, por 

conseguinte, foco de sua missão.  

 

Na área de Tecnologia da Informação, destacam-se a reestruturação da arquitetura de 

rede lógica do Instituto, otimizando os acessos dos diversos campi aos sistemas 

institucionais de uso comum; a readequação do espaço do Data Center Institucional 

minimizando as frequentes paradas dos sistemas por problemas de infraestrutura básica, 

a melhoria na disponibilidade do serviço de Internet e comunicação de dados entre os 

campi, por meio de implantação de ferramentas de monitoramento reduzindo o tempo 

de parada do serviço; a ativação de sistema de grupo gerador de energia, garantindo a 

disponibilidade dos sistemas e serviços prestados; a  ativação de solução de servidores 

tipo Blade; a implantação de sistema de backup automatizado, de forma a garantir a 

recuperação e integridade das informações do Instituto; a implantação de nova 

infraestrutura de serviço de e-mail, garantido maior segurança e disponibilidade do 

serviço; a criação de nova plataforma para controle dos Processos Seletivos, garantindo 

maior segurança das informações e disponibilidade; a otimização da comunicação entre 

os campi por meio de Videoconferência; a implantação de novo sistema de 

administração (SUAP), tendo em vista a melhoria no gerenciamento e controle das 

atividades administrativas da Instituição; a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação PDTI com vigência 2012-2013; a capacitação dos servidores de TI por 

meio do Plano Anual de Capacitação da Escola Superior de Redes da Rede Nacional de 

Pesquisa ESR/RNP, com a participação de servidores nas áreas de segurança de redes, 
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gestão de serviços de TI, planejamento estratégico em TI, Voz sobre IP, gerenciamento 

de projetos de TI dentre outros, o fortalecimento da equipe de desenvolvimento de 

software do Instituto, de forma a garantir o desenvolvimento de ferramentas que 

atendam às necessidades da Instituição; a realização do primeiro Workshop de TI com 

foco principal no tema Segurança de Redes, de forma a propiciar o compartilhamento 

do conhecimento entre as equipes de TI do Instituto; a adesão ao projeto Fone@RNP 

que visa à redução de custo com telefonia fixa, por meio de tecnologia VOIP; a 

implantação de ferramenta para gestão de suporte de TI, de forma a organizar as 

solicitações de TI, garantindo o atendimento e acompanhamento das solicitações, dando 

mais eficiência e eficácia na distribuição das tarefas entre a equipe de TI. 

 

Essas e outras ações que envolveram a gestão no exercício 2012 aparecem consignadas 

ao longo deste Relatório, seja por meio dos números apresentados, seja pelas análises 

qualitativas.  

 

Reafirma-se, reiteradamente, a importância deste documento que deve espelhar o papel 

do Instituto Federal Fluminense e seu enraizamento no território onde está fincado, o que 

exige uma forma de gestão que sustente a autonomia e o fortalecimento dos campi, pois 

reconhece ser o território o destino essencial de sua função, mas ao mesmo tempo insere 

em sua pauta regimental o compromisso com um desenvolvimento socioeconômico que 

perceba antes o seu “locus”. Isto implica uma atuação permanentemente articulada e 

contextualizada com a sua região de abrangência. 

 

Campos dos Goytacazes/RJ, março de 2013 

 

 

Luiz Augusto Caldas Pereira 

Reitor 
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A PRESENÇA DO IFFluminense no Estado do Rio de Janeiro 

 

O desenho territorial do IFFluminense vem configurando sua atuação sob uma 

concepção e um formato que, não abandonando sua função precípua da formação 

profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades, aglutina outra identidade 

quando considera mesorregiões como interlocutores fundamentais para a definição de 

suas políticas educacionais; quando busca saídas para problemas históricos na educação 

e traz para si a responsabilidade de formar o formador; ou ainda quando avança na 

pesquisa e na extensão. Tem-se, na realidade, um projeto de um sistema diverso e uno 

por sua própria natureza que se materializa em diferentes campi. 

 

Fazendo justiça à vocação regional desta Instituição, este desenho tem como base os 

municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Cambuci e Santo Antonio de Pádua 

na região Noroeste Fluminense; de Campos dos Goytacazes, São João da Barra, 

Quissamã e Macaé na região Norte Fluminense; de Cabo Frio na região das Baixadas 

Litorâneas e os municípios de Itaboraí e Maricá na região Metropolitana, onde estão 

sediados seus campi e polos avançados, conforme mapa a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Área de atuação do IFFluminense no estado do Rio de Janeiro 
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Os campi Itaboraí e Santo Antônio de Pádua (em construção) fazem parte da Fase III de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, como também o 

Polo Avançado de Maricá. Em 2012, em decisão no Colégio de Dirigentes, a Unidade 

de Pesquisa Agroambiental, criada em 2007, passou a ser denominada campus Rio 

Paraíba do Sul – Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental, reafirmando seu 

caráter vocacional.   

A representatividade territorial do IFFluminense ainda conta com os polos de EaD da 

rede e-TecBrasil que, em 2012, ampliou-se para os municípios de Campos dos 

Goytacazes e Bom Jesus do Itabapoana, integrando uma rede que  conta ainda com 

polos nos municípios de Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Quissamã, Miracema, Itaperuna 

e São João da Barra. O mapa abaixo representa, em recorte espacial geográfico, nossa 

área de atuação territorial em EaD. 
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Figura 2 – Polos de Educação a Distância do IFFluminense 

 

 

 

Com o objetivo de ampliar, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica para a população brasileira, o Programa Nacional de Acesso 

de Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, criado em 2011 pelo Governo Federal, 

foi desenhado, em sua atuação, no IFFluminense com a oferta de Cursos de Formação 

Continuada e de Cursos Técnicos de Nível Médio.   

 

Em consonância com a referência territorial dos Institutos Federais, o PRONATEC 

no IFFluminense teve sua atuação nas regiões sinalizadas no mapa abaixo. 
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Figura 3 – Municípios com cursos do PRONATEC do IFFluminense 

 

 

Desta forma, o IFFluminense, tendo como  núcleo para irradiação das ações na 

educação profissional, o desenvolvimento local e regional, desenha sua atuação em 

rede, mais voltada para o local, para as mesorregiões, superando o conceito de 

macrorregiões, tendo como referência os espaços geográficos diferenciados, a partir 

de suas identidades histórica, cultural, social e política, Neste processo, o conceito de 

território se amplia para 'lugar de vida' e legitima e justifica a importância de sua 

natureza pública, firmando a importância da educação profissional e tecnológica 

como instrumento realmente vigoroso na construção e resgate da cidadania e da 

transformação social, na perspectiva regional e local. 
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1- IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 

 

1.1  Identificação da Unidade Jurisdicionada 

 

1.1.1 Relatório de Gestão Individual 

         Não se aplica.  

1.1.2 Relatório de Gestão Consolidado 

QUADRO 1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 
 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 244 

Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora 

Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

Denominação abreviada: IF Fluminense 

Código SIORG: 103572 Código LOA: 26434 Código SIAFI: 158139 

Situação: ativa 

Natureza Jurídica: Autarquia
 CNPJ: 10.779.511/0001-07

 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral (Educação Profissional de 

Nível Técnico e Tecnológico) 
Código CNAE: 84.11-6-00 

Telefones/Fax de contato:  (022) 2726-2810 (022) 2733-3079 - 

Endereço Eletrônico: reitoria@iff.edu.br 

Página na Internet: <http://www.iff.edu.br> 

Endereço Postal: Rua Dr. Siqueira, nº. 273 - Parque Dom Bosco - Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro - CEP: 

28.030-130 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas 

Nome CNPJ Situação Código SIORG 

IF Fluminense campus Bom Jesus do 

Itabapoana 

10.779.511/0006-11 Ativa 105756 

IF Fluminense campus Cabo Frio- 10.779.511/0003-79 Ativa 105159 

IF Fluminense campus Campos-Centro 10.779.511/0002-98 Ativa 450 

IF Fluminense campus Campos Guarus- 10.779.511/0004-50 Ativa 105156 

IF Fluminense campus Itaperuna 10.779.511/0007-00 Ativa 105157 

IF Fluminense campus Quissamã- - Ativa 113253 

IF Fluminense campus Macaé- 10.779.511/0005-30 Ativa 105158 

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadas 

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 

 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE, instituição criada nos termos 

do artigo 5º., inciso XXVII da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (D.O.U. 30 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. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas 

A estrutura organizacional, em seus diversos órgãos foi adequada à nova institucionalidade pelo Estatuto, conforme 

Portaria nº. 429 de 20 de agosto de 2009. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 

 Não se aplica 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas 

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

26434  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

mailto:reitoria@iff.edu.br
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Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

Não se aplica Não se aplica 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

158139 26434 

158274 26434 

158387 26434 

158385 26434 

158386 26434 

158468 26434 

158384 26434 

 
 

  

1.1.3 Relatório de Gestão Agregado 

         Não se aplica. 

1.1.4 Relatório de Gestão Consolidado e Agregado 

         Não se aplica. 

 

1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

 

A característica marcante do Instituto Federal Fluminense é a educação 

profissional e tecnológica sob a égide de uma formação humanista e libertadora do ser 

humano e, em especial, do trabalhador. E neste sentido, a criação dos Institutos Federais 

e da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em 2008, pela Lei n° 

11.892, sinaliza de forma contundente para um tempo de mudanças, de restauração do 

lugar da Educação Profissional e Tecnológica no Sistema Educacional Brasileiro que 

de, forma efetiva, busca construir verdadeiras possibilidades no campo das 

transformações sociais. 

A gestão do IFFluminense, definida para o período de 2012/2016, teve, em seu 

1° ano, o desafio de orientar a gestão para o dinamismo democrático, angulando suas 

propostas a fim de contemplar seu desenho multicampus, de valorizar as ações em rede 

e de “fazer acontecerem” as propostas de acordo com seu projeto pedagógico. 

Assim, o IFFluminense, em seu fazer pedagógico, garante valores sobre os quais 

a sua identidade se constrói, a saber: centralidade na educação e defesa de sua qualidade 

social e do protagonismo humano; reconhecimento do território enquanto “lugar de 

vida”; interação com a sociedade; autonomia e democracia para os campi; equidade de 
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tratamento; valorização do servidor; aperfeiçoamento contínuo; inclusão; 

descentralização administrativa e transparência das informações. 

Em sua atuação, o IFFluminense observa princípios norteadores em cada um dos 

seus campi: a) compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 

preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática; b) verticalização do 

ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; c) eficácia nas respostas de 

formação profissional, difusão do conhecimento científico e tecnológico e suporte ao 

desenvolvimento local e regional, social e cultural, sem perder de vista a formação 

integral; d) compromisso com a educação inclusiva e emancipatória; e) natureza pública 

e gratuita do ensino com custeio por parte de recursos originários prioritariamente do 

orçamento da União. 

Definido pela Lei nº. 11.892/08, o IFFluminense é uma Instituição de educação 

superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de 

educação profissional e tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com 

base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas. Possui, nos termos do § 3º. do artigo 3º. da referida Lei, autonomia para 

criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para 

registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho 

Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica. 

Em termos legais, a ação institucional se apoia na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº. 9.394/96, cap. III, Artigos 39, 40, 41 e 42, que tratam da Educação 

Profissional. No Art. 39, lê-se que “a educação profissional, integrada às diferentes 

formas de educação ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. 

O IFFluminense desenvolve sua ação de acordo com a política emanada do 

Ministério da Educação (MEC), ao qual está vinculado, por meio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), e tem por finalidades e características, conforme art. 

6º da Lei nº 11.892/2008: 
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Das Finalidades e Características Legais Artigo 

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis 

e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na 

atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase 

no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. 

6º., inciso I 

Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções 

técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais. 

6º., inciso II 

Promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior, otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. 

6º., inciso III 

Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação 

do Instituto Federal. 

6º., inciso IV 

Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 

ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 

estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica. 

6º., inciso V 

Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino 

de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 

capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 

públicas de ensino. 

6º., inciso VI 

Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica. 
6º., inciso VII 

Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

6º., inciso VIII 

Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 

ambiente. 

6º., inciso IX 

 

  Elencam-se, a seguir, os objetivos estratégicos estabelecidos no Estatuto 

do IF Fluminense, em seu art. 5º. e na Lei de criação, em seu art. 7º. : 

I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 

forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público 

da educação de jovens e adultos;  

I. ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 
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profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 

tecnológica;  

II. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;  

III. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão 

de conhecimentos científicos e tecnológicos;  

IV. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho 

e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; e.  

V. ministrar, em nível de educação superior, cursos:  

a. superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia;  

b. de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 

com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo 

nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;  

c. de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;  

d. de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 

formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento;  

e. de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam 

para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 

tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.  

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o IF 

Fluminense tem como missão formar e qualificar profissionais no âmbito da educação 

profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, bem como realizar 

pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento científico e tecnológico de novos 

processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a 

sociedade em geral, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo 
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mecanismos para a educação continuada e criando soluções técnicas e tecnológicas para 

o desenvolvimento sustentável com inclusão social. 

 

1.3  ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 

(IFFluminense) é uma Instituição pública federal vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), com 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. A 

reitoria está localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, na região Norte 

Fluminense, instalada provisoriamente no campus Campos Centro. Em 2012, foram 

iniciados os procedimentos, junto a SETEC/MEC, para aquisição de sede própria.  

O IFFluminense em sua estrutura funcional tem seus campi nos seguintes 

domicílios no estado do Rio de Janeiro:  

a) Campus Cabo Frio – Estrada Cabo Frio – Búzios, s/nº, Baía Formosa, 

CEP: 28900-000, Cabo Frio; 

b) Campus Campos Centro – Rua Doutor Siqueira, 273, Parque Dom 

Bosco, CEP: 28030-130, Campos dos Goytacazes; 

c) Campus Campos Guarus – Avenida Souza Mota, 350, Parque Fundão, 

CEP: 28060-010, Campos dos Goytacazes; 

d) Campus Ildefonso Bastos Borges – Bom Jesus do Itabapoana – Avenida 

Dário Vieira Borges, 235, Parque do Trevo, CEP: 28360-000, Bom Jesus do 

Itabapoana; 

e) Campus Itaboraí (em construção) Rua Izaura Pantoja s/n, Itaboraí/RJ -

24804-162 

f) Campus Itaperuna – BR 356, Km 3, Cidade Nova, CEP: 28300-000, 

Itaperuna; 

g) Campus Macaé – Rodovia Amaral Peixoto, Km 164, Imboassica, CEP: 

27973-030, Macaé; 

h) Campus Quissamã – Av. Amilcar Pereira da Silva, 727, Piteiras, 

Quissamã-RJ, CEP: 28.735-970. 
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i) Campus Rio Paraíba do Sul - Unidade de Pesquisa e Extensão 

Agroembiental - BR-356, KM 158, Martins Laje-RJ, CEP: 28.000-100. 

j) Campus Santo Antônio de Pádua (em construção)  - Rua Izaura Pantoja 

s/n Santo Antônio de Pádua/RJ, 28470-970; 

k) Polo Avançado de Cambuci - Estrada Cambuci, Três Irmãos, RJ 194, 

Cambuci-RJ, CEP: 28.430-000; 

l) Polo Avançado de São Joao da Barra -  Av. Rotary, S/N, São João da 

Barra-RJ, CEP: 28.200-000; 

 

A administração geral do IF Fluminense é exercida por meio de seus órgãos 

colegiados superiores, pela Reitoria e pela Direção-Geral dos Campi, com apoio numa 

estrutura organizacional que define a integração e a articulação dos diversos órgãos 

situados em cada nível. O IFFluminense apresenta a seguinte organização geral: 

  

I. ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES: 

a) Conselho Superior 

b) Colégio de Dirigentes 

II. DEMAIS ORGÃOS COLEGIADOS: 

a) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (em processo de constituição). 

b) Conselho de Campus 

c) Câmara de Ensino 

d) Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

e) Câmara de Extensão 

f) Câmara de Arte e Cultura 

g) Câmara de Esporte 

h) Câmara de Administração 

i) Câmara de Gestão de Pessoas 

j) Câmara de Tecnologia da Informação. 

 

Cada Câmara apresenta, em seu desenho institucional, a vinculação com uma 

Pró-reitoria específica, conforme segue abaixo: 

a) Câmara de Ensino - Pró-reitoria de Ensino 
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b) Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - Pró-reitoria de 

Pesquisa e Inovação  

c) Câmara de Extensão; Câmara de Arte e Cultura e Câmara de Esporte - 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

d) Câmara de Administração - Pró-reitoria de Administração 

e) Câmara de Gestão de Pessoas - Pró-reitoria de Desenvolvimento 

Institucional 

f) Câmara de Tecnologia da Informação - Diretoria de Gestão de Tecnologia da 

Informação. 

 

III. ÓRGÃO EXECUTIVO E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

a) REITORIA, composta: 

 Reitor 

 Pró-Reitor de Ensino 

 Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

  Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

 Pró-Reitor de Administração 

 Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional 

 Chefia de Gabinete 

 Assessoria da Reitoria 

 Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação  

 Diretoria de Comunicação 

 Diretoria de Desenvolvimento de Políticas Emancipatórias e de Inclusão Social  

 Diretoria de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional 

 

IV. ORGANISMOS DE ASSESSORAMENTO 

a) Comissão de Ética; 

b) Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação; 

c) Comissão Permanente de Pessoal Docente; 

d) Ouvidoria. 
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e) Assessoria de Comunicação. 

 

V. ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO 

a) Auditoria Interna; 

b) Comissão Própria de Avaliação; 

 

VI. PROCURADORIA FEDERAL 

VII. DIREÇOES GERAIS DE CAMPI.
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Na seqüência apresentam-se a estrutura que compõe a Reitoria do IFFluminense com as principais competências de suas unidades 

organizacionais macro. 

 

Tabela 1 – Estrutura Organizacional da Reitoria do IFFluminense em dezembro de 2012. 

N° CÓD DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO MATRÍC NOME DO OCUPANTE DESIGNAÇÃO 

1.  CD-1 REITORIA 269155 Luiz Augusto Caldas Pereira Decreto de 04/04/12 D.O.U. 05/04/12 

2.  CD-4 CHEFIA DE GABINETE 269209 
Carla Nogueira Patrão de 

Aquino 
Portaria nº 078 de 19/01/12 D.O.U. 20/01/12 

3.  FG-1 Ouvidoria 1093595 Manoel Augusto Tupinambá Dutra Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

4.  FG-2 
Coordenação do Escritório de Cooperação 

Internacional 
269382 Maria Inês Ribeiro Albernaz Portaria n°743 de 10/08/12 D.O.U. 14/08/12 

5.  CD-4 ASSESSORIA DA REITORIA  VAGO  

6.  CD-4 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 1066896 Maurício Guimarães Vicente Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

7.  FG-1 Coordenação de Cerimonial 268947 Vânia Cruz Pinto Soares Portaria nº 119 de 17/03/09 D.O.U. 23/03/09 

8.  FG-1 Coordenação de Imagem Institucional 364108 Luiz Claúdio Gonçalves Gomes Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

9.  FG-1 Coordenação da Editora Essentia 1031815 Inez Barcellos de Andrade Portaria nº 431 de 13/04/12 D.O.U. 17/04/12 

10.  CD-4 CHEFIA DA AUDITORIA INTERNA 1812530 Hector Junior Cardoso Lucas 

Rivas 
Portaria nº 762 de 21/08/12 D.O.U. 01/09/12 
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11.  CD-4 
CHEFIA DA PROCURADORIA 

FEDERAL 
2246857 Julio Cesar Manhães de Araújo Portaria nº 180 de 08/04/09 D.O.U. 13/04/09 

12.  - 
Coordenação da Comissão Permanente de 

Pessoal Docente - CPPD 
269090 André Luís Pereira Laurindo  

13.  - 

Coordenação da Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação – 

CISPCCTAE 

1083404 Ricardo Tavares Bessa  

14.  CD-2 PRÓ-REITORIA DE ENSINO 2313296 Carlos Márcio Viana Lima Portaria nº 067 de 17/01/12 D.O.U. 18/01/12 

15.  CD-3 DIRETORIA DE ENSINO 2005285 Ana Mary Fonseca Barreto Portaria n°874 de 05/10/12 D.O.U. 08/10/12 

16.  FG-1 Coordenação Acadêmica 1196528 Edinalda Maria da Silva Ribeiro Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

17.  CD-2 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E 

CULTURA 
1064440 

Paula Aparecida Martins Borges 

Bastos 
Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

18.  CD-3 DIRETORIA DE EXTENSÃO 1556901 Gustavo Gomes Lopes Portaria nº 163 de 31/01/12 D.O.U. 02/02/12 

19.  CD-2 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E 

INOVAÇÃO 
2570812 José Augusto Ferreira da Silva Portaria nº 086 de 20/04/12 D.O.U. 24/04/12 

20.  CD-3 
DIRETORIA DE PESQUISA E 

INOVAÇÃO 
1350487 Sandra Soares de Miranda Portaria nº 773 de 30/08/12 D.O.U. 31/08/12 

21.  CD-4 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE POLÍTICAS EMANCIPATÓRIAS E 

DE INCLUSÃO SOCIAL 

1026206 Suely Fernandes Coelho Lemos Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

22.  FG-1 Coordenação de Programas e Projetos 1026183 Nelma Vilaça Paes Barreto Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

23.  CD-4 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO E AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

1220415 Simone Vasconcelos Silva Portaria nº 874 de 05/10/12/12 D.O.U. 08/10/12 

24.  FG-1 Coordenação de Pesquisa Institucional 1749009 Andre Gomes Tardin Portaria n°1031 de 23/11/12 DOU 26/11/12 
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25.  FG-1 
Coordenação de Planejamento Estratégico e 

Avaliação Institucional 
1492528 Adelson Siqueira Carvalho Portaria n° 874 de 05/10/12 D.O.U. 08/10/12 

26.  CD-3 
DIRETORIA DE GESTÃO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
1646066 Ronaldo Amaral Santos Portaria nº 066 de 17/01/12 D.O.U. 18/01/12 

27.  FG-2 Coordenação de Sistema da Informação 1579646 
Rebeca Marcílio Araujo 

Capdeville Campanha 
Portaria nº 686 17/07/12 D.O.U. 19/07/12 

28.  FG-2 Coordenação de Operação de Redes 1786508 André de Azevedo Cunha Portaria nº 685 de 17/07/12 D.O.U. 19/07/12 

29.  CD-2 
PRÓ-REITORIA DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
1027460 

Ana Lúcia Mussi de Carvalho 

Campinho 
Portaria n° 1152 de 28/12/12 DOU 31/12/12 

30.  CD-3 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 1555501 Francine Macedo Dias Portaria nº 721 de 30/07/12 D.O.U. 01/08/12 

31.  CD-4 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE PESSOAS 
1672542 

Mayhara Barcelos Pessanha da 

Silva Cozendey 
Portaria nº 721 de 30/07/12 D.O.U. 01/08/12 

32.  FG-1 Coordenação de Pagamento de Pessoal 1672733 Simara Netto Martins Portaria nº 721 de 30/07/12 D.O.U. 01/08/12 

33.  FG-4 
Coordenação Adjunta de Pagamento de 

Pessoal 
 VAGO  

34.  FG-1 Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 1751445 Fillipi Azevedo da Silva Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

35.  FG-2 Coordenação de Benefícios 269405 Aline Naked Chalita Falquer Portaria nº 754 de 15/08/12 D.O.U. 17/08/12 

36.  FG-2 Coordenação de Cadastro 1456577 
Aline Silva de Almeida Cretton 

Ribeiro 
Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

37.  CD-2 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 1000618 Helder Siqueira Carvalho Portaria nº 782 de 03/09/12 D.O.U. 05/09/12 

38.  CD-3 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
1453579 Vitor Bastos Tostes Portaria nº 055 de 13/01/12 D.O.U. 16/01/12 

39.  CD-4 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 1518894 Guilherme Batista Gomes Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

40.  FG-1 Coordenação de Licitações 1673055 Úrsula Maria Soares Faria Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 
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41.  FG-2 Coordenação de Patrimônio 268916 Cremilson Sales Campinho Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

42.  FG-2 Coordenação de Almoxarifado 268797 Rozivan Quintanilha Pinto Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

43.  CD-4 
DIRETORIA DE FINANÇAS E 

CONTABILIDADE 
268860 Carlos Magdo da Silva Barroso Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

44.  FG-1 Coordenação de Finanças 139761 Durval Manhães Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

45.  FG-2 Coordenação Financeira – Pessoa Física 1672556 Juliana Lobo Rison Lopes Portaria nº 848 de 01/10/12 D.O.U. 03/10/12 

46.  FG-2 Coordenação de Contabilidade 1646830 Alexandre de Mello Alves Portaria nº 400 de 09/04/12 D.O.U. 11/04/12 

47.  FG-2 Coordenação de Conformidade de Gestão 269302 Edeval Lopes Thederick Portaria nº 086 de 08/02/11 D.O.U. 11/02/11 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas 
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A) Competência do Reitor:  

 Presidir o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes e zelar pelo 

cumprimento de suas decisões; 

  Submeter ao Conselho Superior proposta referente às políticas educacionais, 

culturais, sociais, administrativas, de pessoal, orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais do IF Fluminense, deliberadas nos Conselhos específicos; 

 Submeter ao Conselho Superior, no prazo legal, o projeto de orçamento anual, 

bem como a prestação de contas do IF Fluminense, após pronunciamento do 

Colégio de Dirigentes; 

 Articular com órgãos governamentais a celebração de acordos, convênios, 

contratos e outros instrumentos jurídicos com entidades públicas e privadas, no 

âmbito do IF Fluminense; 

 Planejar as estratégias de desenvolvimento da Instituição; 

 Representar a Instituição junto a órgãos governamentais e não governamentais, 

nacionais e internacionais; 

 Dar posse aos Diretores-Gerais dos campi em sessão solene, perante o Conselho 

Superior; 

 Coordenar os planos anuais de trabalho da Reitoria; 

 Nomear, demitir, aposentar, conceder pensão, autorizar a realização de 

concursos e atos de progressão/alteração relacionados à vida funcional dos 

servidores, bem como solicitar servidores de outros quadros do serviço público, 

na forma que dispuser a legislação em vigor; 

 Redistribuir e remover servidores, na forma que dispuser a legislação em vigor e 

as normas internas do IF Fluminense; 

 Nomear/designar e exonerar/dispensar servidores para o exercício de cargos de 

direção e funções gratificadas, no âmbito da Reitoria; 

 Nomear/designar e exonerar/dispensar servidores para o exercício de cargos de 

direção e funções gratificadas, dos campi, apreciadas as indicações dos seus 

respectivos Diretores- Gerais; 

 Coordenar e superintender as Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Direções-

Gerais dos campi, de modo a assegurar, na gestão do IF Fluminense, uma 

identidade própria, única e multicampi; 

 Conferir graus, títulos e condecorações, bem como assinar diplomas; 

 Expedir resoluções, portarias e atos normativos, bem como constituir comissões 

e exercer o poder de disciplina no âmbito do IF Fluminense; 
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 Delegar poderes, competências e atribuições, bem como exercer as funções de 

ordenador de despesas originário e gestor dos recursos orçamentários e 

financeiros do IF Fluminense; 

 Submeter ao Conselho Superior toda e qualquer reestruturação do IF Fluminense 

para aprovação; 

 Promover o relacionamento e o permanente intercâmbio com as instituições 

congêneres; 

 Representar o IF Fluminense em juízo ou fora dele, observada a legislação em 

vigor; 

 Promover o planejamento, a integração e a cooperação mútua entre as unidades 

organizacionais que compõem o IF Fluminense; 

 Autorizar o início de processos de licitação, dispensa e inexigibilidade de 

licitação, assinar contratos administrativos, bem como seus termos de 

aditamento, autorizar a instauração de processos administrativos para apuração 

de irregularidades na licitação ou na execução dos contratos, apreciar 

definitivamente pedidos de repactuação,revisão de reajustes de preços praticados 

nos contratos administrativos, e praticar todos os atos inerentes à sua 

competência com relação às licitações, contratos, convênios, ajustes ou a 

qualquer instrumentos similar, salvo delegação expressa e específica de 

competência para a prática dos atos administrativos, conforme estabelecido em 

Portaria,sendo vedada a delegação total e reservando-se sempre a mesma 

prerrogativa delegada; 

 Decidir, no âmbito de sua competência, os casos omissos. 

 

B) Chefe de Gabinete: 

 Assistir ao (a) Reitor (a) no seu relacionamento institucional e administrativo; 

 Supervisionar os trabalhos do Gabinete da Reitoria; 

 Preparar a correspondência oficial da Reitoria; 

 Coordenar o protocolo oficial da Reitoria; 

 Participar de comissões designadas pelo (a) Reitor (a); 

 Receber documentação submetida à Reitoria, preparando-a para assinatura do (a) 

Reitor (a), ou diligenciando os encaminhamentos necessários; 

 Organizar a agenda do Reitor (a); 

 Organizar o conjunto normativo da Reitoria; 

 Supervisionar os eventos da Reitoria; 

 Recepcionar os visitantes na Reitoria. 
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C) Auditoria Interna: 

Órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como 

racionalizar as ações do Instituto Federal 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. 

 

D) Procuradoria Federal: 

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. 

 

E) Pró-Reitoria de Ensino (Proen): 

 Fomentar a indissociabilidade com a Pesquisa e a Extensão, a partir das linhas 

de formação que orientem a definição de eixos temáticos e seus respectivos 

programas, projetos e demais atividades; 

 Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas a 

subsidiar a definição das prioridades acadêmicas dos campi; 

 Definir as vagas para os servidores conjuntamente com as Direções-Gerais de 

cada campus, publicar os editais e realizar os processos seletivos para ingresso 

de estudantes nos diversos campi da Instituição; 

 Instituir políticas afirmativas que atendam a demandas internas e da região de 

abrangência do IF Fluminense, visando à democratização do acesso e à garantia 

da permanência;  

 Coordenar de forma matricial a Câmara de dirigentes do Ensino dos diversos 

campi do IF Fluminense; 

 Implementar o levantamento situacional da caracterização socioeconômica e 

educacional dos alunos do IF Fluminense, com os devidos registros; 

 Estimular e propor acordos de cooperação mútua entre o Instituto e outras 

instituições, buscando a melhoria de ensino por meio da troca de experiências; 

 Possibilitar e promover a mobilidade discente, docente e técnico-administrativa 

como via de promoção de enriquecimento acadêmico e de interação/integração 

dos campi; 
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 Estabelecer e supervisionar, em articulação com os campi, a implementação das 

políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento da oferta do ensino em todos 

os níveis e modalidades: formação inicial e continuada, educação profissional 

técnica de nível médio, educação de nível superior (cursos superiores de 

tecnologia, bacharelados, engenharias e licenciaturas) no âmbito do IF 

Fluminense, e em conformidade com o artigo 8º, Lei 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008; 

 Garantir identidade curricular e desenvolvimento de política e ação pedagógica 

autônoma e participativa, no âmbito do IF Fluminense; 

 Promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do projeto político-

pedagógico; 

 Analisar e emitir parecer, em conjunto com a câmara de ensino a respeito da 

proposição de novos cursos no IF Fluminense ou suspensão dos já existentes, 

com base nas avaliações e de interação/integração dos  campi; 

 Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros 

de pessoal e os recursos de gestão; 

 Supervisionar a execução da política de assistência ao educando no âmbito do IF 

Fluminense; 

 Valorizar e incrementar a Educação a Distância para todos os Setores e 

Departamentos que decidirem por ofertar em seus diferentes níveis e 

modalidades de formação; 

 Estimular, viabilizar e fomentar, na comunidade acadêmica e junto aos 

diferentes setores da sociedade, a integração do IF Fluminense com instituições 

de ensino e outros organismos, sugerindo mecanismos que favoreçam a melhoria 

de ensino; 

 Cumprir as atribuições no âmbito de sua competência, de outras atividades 

correlatas à área de atuação e as que forem solicitadas pela Reitoria; 

 Propor o calendário anual de referência para as atividades acadêmicas; 

 Supervisionar as atividades que visem à capacitação do corpo docente e da 

equipe técnico-pedagógica; 

 Representar o IF Fluminense nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

 Zelar pela garantia da qualidade do ensino; 

 Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe sejam 

atribuídas. 
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F) Pró-Reitoria de Administração (Proad):  

 Atuar no planejamento do Instituto, com vistas à definição das prioridades 

administrativas dos Campi; 

 Elaborar anualmente o relatório de gestão de prestação de contas da Instituição; 

 Elaborar conjuntamente com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional a proposta orçamentária anual do IFFluminense; 

 Estabelecer e supervisionar a implementação de políticas e diretrizes voltadas a 

economicidade e eficácia administrativa, no âmbito da Reitoria e dos Campi; 

 Coordenar de forma matricial a Câmara de Administração Sistêmica dos 

diversos campi do IF Fluminense; 

 Desenvolver em articulação com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional ações de acompanhamento e controle de obras e dos planos 

urbanísticos dos Campi, bem como superintender os projetos relativos a 

infraestrutura; 

 Garantir em articulação com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional a 

infraestrutura e a manutenção das instalações da Reitoria; 

 Supervisionar os trabalhos da Comissão Permanente e Sistêmica de Licitações, 

exercendo, quando necessária, a preparação e o controle dos contratos 

administrativos de compras, obras e serviços, na forma do que dispuser a 

legislação em vigor e os atos convocatórios das licitações, as dispensas ou 

inexigibilidades; 

 Supervisionar a execução da gestão financeira e orçamentária, de contratos, e de 

material, compras e patrimônio do Instituto;  

 Zelar pela adequação dos procedimentos administrativos às necessidades 

acadêmicas;  

 Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe sejam 

atribuídas. 

 

G) Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex): 

 Fomentar a indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa, a partir das linhas de 

formação que oriente a definição de eixos temáticos e seus respectivos 

programas, projetos e demais atividades; 

 Implementar programas de extensão como espaço privilegiado para a 

democratização do conhecimento científico e tecnológico; 

 Elaborar projetos sistêmicos que favoreça a inclusão e dê apoio aos estudantes 

e/ou servidores no desenvolvimento de atividades acadêmicas; 
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 Garantir uma política de equidade entre os Campi, quanto à avaliação e ao 

desenvolvimento dos projetos de extensão; 

 Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas à 

subsidiar definição das prioridades de extensão dos Campi; 

 Promover políticas de aproximação dos servidores e discentes da realidade do 

mundo do trabalho e dos arranjos e necessidades produtivas, sociais e culturais 

da comunidade regional; 

 Coordenar de forma matricial a Câmara de dirigentes de Extensão dos diversos 

campi do IF Fluminense e, também as Câmaras de Arte e Cultura e a Câmara de 

Esportes e Educação Física; 

 Manter o acompanhamento e controle dos projetos e das atividades de extensão 

desenvolvidos no âmbito do Instituto; 

 Fomentar o desenvolvimento de ações de integração escola-comunidade-

empresa, nas áreas de acompanhamento de egressos, empreendedorismo, 

estágios e visitas técnicas; 

 Fomentar projetos de inovação, em articulação com a Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação, por meio da manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); 

 Fomentar em cooperação com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

relações de intercâmbio e acordos de cooperação com instituições regionais e 

internacionais; 

 Publicar anualmente os editais para seleção de bolsistas e projetos a serem 

apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao desenvolvimento de 

extensão; 

 Incentivar o desenvolvimento de programações científicas, artísticoculturais, 

sociais e esportivas, envolvendo os Campi; 

 Representar o IF Fluminense nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

 Promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e externa, 

dos resultados obtidos através dos projetos e serviços de extensão; 

 Viabilizar mecanismos de acesso da sociedade às atividades desenvolvidas pela 

Instituição; 

 Zelar pela integração das ações de extensão às necessidades acadêmicas; 

 Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe sejam 

atribuídas;  

 Viabilizar programas e projetos de bolsas com fomento próprio ou externo 

oriundas de Instituições e/ou empresas conveniadas com o IFFluminense. 

 

 

 



 

  

 

53 

 

 

H) Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propi): 

 Fomentar a indissociabilidade com o Ensino e a Extensão, a partir das linhas de 

formação que oriente a definição de eixos temáticos e seus respectivos 

programas, projetos e demais atividades; 

 Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas a 

subsidiar a definição das prioridades da pesquisa e pós-graduação dos Campi; 

 Estimular projetos de inovação e de incubadoras tecnológicas; 

 Fomentar projetos de inovação, em articulação com a Pró-Reitoria de Extensão, 

por meio da manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); 

 Garantir uma política de equidade dentre os Campi, quanto à avaliação e 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa e pós-graduação; 

 Manter relações de intercâmbio com as Instituições do governo federal 

responsáveis pelas políticas de fomento da pesquisa e pós-graduação e 

desenvolvimento nas áreas de recursos humanos, ciência e tecnologia; 

 Coordenar de forma matricial a Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

composta por dirigentes dos diversos campi do IF Fluminense; 

 Promover ações com vistas à captação de recursos para o financiamento de 

projetos, junto a entidades e organizações públicas e privadas; 

 Promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e externa, 

dos resultados obtidos pelas pesquisas, projetos de inovação e cursos de pós-

graduação; 

 Publicar anualmente, os editais para seleção de bolsistas e projetos a serem 

apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao desenvolvimento de 

pesquisa e inovação tecnológica; 

 Supervisionar a participação de pesquisadores da Instituição em eventos e 

programas de pesquisas, envolvendo intercâmbio e/ou cooperação técnica entre 

Instituições congêneres;  

 Representar o IF Fluminense nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

 Zelar pela integração das ações de pesquisa e pós-graduação às necessidades 

acadêmicas; 

 Acompanhar e garantir as políticas de inovação e propriedade intelectual, além 

de supervisionar diretrizes para o registro de patentes emanadas do Núcleo de 

Inovação tecnológica; 

 Supervisionar a execução das recomendações e determinações do Comitê de 

Ética na Pesquisa; 
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 Manter o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia e promover ações 

para a sua difusão no IF Fluminense; 

 Executar outras funções que por sua natureza lhe estejam afetas ou lhe sejam 

atribuídas. 

 

 

I) Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional: 

 

A atual gestão do IFFluminense, nomeada para o período 2012-2016, entende 

que Desenvolvimento Institucional deve ser da responsabilidade e estar presente em 

todos os níveis de gestão. Com esta concepção, o maior empenho e desafio das quatro 

Pró-reitorias nomeadas, com profissionais de diferentes campi, foi promover ações 

conjuntas, potencializando, assim, a atuação institucional e, ao mesmo tempo, fortalecer 

as tomadas de decisão.  Por todo o ano de 2012, muito embora ainda não estivesse 

formalizada oficialmente, gestava-se o novo desenho de uma Pró-reitoria, com ênfase 

nas políticas de promoção humana. O que se objetiva é uma concepção de Pró-reitoria 

que traga para o centro de suas ações as pessoas, verdadeira razão dessa instituição. 

Assim foi-se delineando a Pró-reitoria de Políticas para Desenvolvimento Humano 

Social. 

A partir das discussões e das ações desenvolvidas neste primeiro ano de gestão, 

define-se que a Pró-Reitoria de Políticas para Desenvolvimento Humano Social tem 

como princípio para sua atuação junto às pessoas do IFFluminense, compreendidas em 

sua totalidade; uma Pró-reitoria que cuida das pessoas que constroem esta Instituição e  

a fazem acreditar na sociedade. Entende-se, pois, que este profissional da educação, 

administrativo ou professor, por participar da formação e na construção da história de 

tantos jovens e adultos que aqui acorrem em busca do conhecimento e da formação 

profissional e tecnológica, deve ser cuidadosa e plenamente assistida. Entende-se 

também que os jovens que por aqui circulam ou que aqui almejam estar, são atores que 

constroem a história da Instituição e, por conseguinte, foco de sua missão.  

Neste sentido, suas linhas de ação se constroem a partir de duas grandes 

vertentes, muito embora indissociáveis:  

a) O atendimento ao servidor no sentido de sua vida funcional e sua 

profissionalização; 

b) O crescimento humano e bem estar desses servidores, compromisso que se 

estende aos seus familiares. 

 

Atividades relacionadas à vida funcional do servidor: 

a) Realização de concursos para admissão do servidor técnico administrativo em 

educação e para professor; 
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b) Recepção dos servidores, alocação nos diferentes postos de trabalho e 

esclarecimentos a respeito de sua vida funcional; 

c) Acompanhamento do servidor com vista à avaliação do estágio probatório; 

d) Capacitação do servidor para que atue de maneira prazerosa e, por conseguinte, 

desenvolva o sentimento de pertença ao IFFluminense; 

e) Preocupação e cuidado com a comunicação, de maneira que as informações a 

respeito de sua vida profissional sejam veiculadas adequadamente. 

 

Ações voltadas para o crescimento humano e bem estar das pessoas: 

a) Desenvolver, de forma integrada, ações para a melhoria da educação pública; 

b) Preocupação com a saúde do servidor e bem estar no ambiente de trabalho; 

c) Desenvolver ações que envolvem os servidores, compromisso que se estende aos 

seus familiares; 

d) Desenvolver uma dinâmica agregadora que envolva todos os servidores, com o 

objetivo de manter o sentimento de pertencimento. Isto significa que, sem 

desprezar a história, e permitir aos mais jovens que somem sua colaboração, 

concorrendo para o crescimento da Instituição, renovando-a, em sintonia com a 

realidade e as perspectivas de futuro para a região, para o país e o mundo como 

um todo; 

e) Atenção especial ao servidor aposentado, restabelecendo seu dinamismo de 

trabalho, adotando projetos acadêmico-culturais e de cunho social em que a 

experiência acumulada é decisiva; 

f) Desenvolvimento de políticas para o estudante na perspectiva de seu 

crescimento com ser humano.   

 

J) Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação: 

 Propor, de forma compartilhada, as políticas e diretrizes da área de tecnologia da 

informação, incluindo as de investimento, de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e com o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação; 

 Normatizar as metodologias de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

 Elaborar, desenvolver, implantar e fornecer serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação de caráter sistêmico, bem como realizar-lhes a 

manutenção; 

 Prover a infraestrutura de TIC para os serviços de rede corporativos e sistemas 

de informação; 

 Manter controle da política de uso de software; 

 Propor e supervisionar a execução da política de informatização; 
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 Gerenciar os recursos de informática e zelar pela garantia da manutenção e o 

bom funcionamento dos equipamentos e sistemas de informática no âmbito da 

Reitoria; 

 Coordenar de forma matricial a Câmara de Tecnologia da Informação do IF 

Fluminense, de forma a uniformizar as políticas de gestão de Tecnologia da 

Informação e Comunicação no instituto; 

 Responsabilizar-se pela gestão e manutenção da política de segurança da 

informação no âmbito da área de TIC e registrar incidentes; 

 Receber e administrar as prioridades de desenvolvimento de novos sistemas; 

 Representar a Instituição nos foros específicos da área; 

 Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 

 

K) Diretoria de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional: 

 Criar, planejar, executar e monitorar todo o processo de Avaliação Institucional; 

 Acompanhar e gerenciar as CLA´s e CPA; 

 Acompanhar os processos de reconhecimento de Cursos; 

 Auxiliar na elaboração dos relatórios de Gestão; 

 Proporcionar tratamento estatístico e tecnológico dos dados resultantes das 

avaliações institucionais gerando conhecimento estratégico para o Instituto; 

 Coordenar, gerar e analisar os indicadores institucionais;  

 Efetuar o Planejamento Estratégico (objetivos, ações e metas) na Reitoria e nos 

campi através dos resultados das avaliações institucionais e da geração dos 

indicadores; 

 Elaborar informações estratégicas através da coleta e junção de diversas bases de 

dados;  

 Caracterizar os campi de forma regional em relação ao ensino, mundo do 

trabalho, indicadores, etc.;  

 Colaborar no debate do Instituto através dos indicadores de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão; 

 Implantar a modelagem de processos no Instituto; 

 Implantar gerencia de projeto através da padronização dos projetos do Instituto; 

 Desenvolver e implantar o Sistema de Gestão dos Institutos (SGI) na Reitoria e 

nos campi.  

 

L) Ouvidoria: 

 Atuar no pós-atendimento, na mediação de conflitos entre o cidadão e a 

Instituição, procurando personalizar o atendimento ao demandante;  

 Avaliar a procedência das solicitações, encaminhando-as aos setores 

competentes para a devida apreciação e resposta;  



 

  

 

57 

 Acompanhar as providências adotadas e cobrar soluções;  

 Dar o devido retorno ao interessado de forma ágil e desburocratizada;  

 Auxiliar a Instituição no exercício da autocrítica e da reflexão;  

 Mapear e localizar eventuais falhas nos procedimentos da Instituição;  

 Propor a adoção de providências ou medidas para soluções de problemas, 

quando necessário; 

 Interpretar as demandas de forma sistêmica, inferindo eventuais oportunidades 

de melhoria dos serviços e, a partir daí, sugerir mudanças. 

   

M) Comissão Própria de Avaliação: 

A avaliação institucional tem como objetivo contribuir para o acompanhamento 

das atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão; garantir espaço à crítica e ao 

contraditório, oferecendo subsídios para a tomada de decisão; o redirecionamento das 

ações, a otimização dos processos e a excelência dos resultados e incentivar a formação 

de uma cultura avaliativa. 

A importância da avaliação institucional é percebida tanto pela comunidade 

interna como externa. Para os alunos, no que se refere à melhoria da qualidade de 

ensino, da infraestrutura, dos serviços prestados. Para os servidores, na melhoria da 

qualidade do ambiente de trabalho, dos planos de capacitação e alocação das atividades. 

E para a sociedade, na melhoria dos serviços prestados pela instituição; na melhor 

adequação dos cursos oferecidos ao setor produtivo da região; na participação da 

instituição no desenvolvimento regional; no aumento da qualidade da educação na 

região; na melhoria na oferta de cursos; formação profissional qualificada. Para a 

Instituição, é perceptível a importância da avaliação na geração de indicadores 

necessários para nortear o PDI, no planejamento estratégico; na melhoria da qualidade 

dos serviços prestados a comunidade interna e externa.  

A Avaliação Institucional do IFFluminense, em 2012, passou por um processo 

de reformulação, onde a metodologia utilizada foi dividida nas seguintes ações: 

 Elaboração de documento sobre Avaliação Institucional e Indicadores; 

  Elaboração de documento sobre os métodos utilizados (Balanced 

Scorecard, Gerência de Projetos, etc.); 

 Elaboração de proposta com as dimensões e variáveis para avaliação 

institucional; 
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  Preparação e realização de dois encontros com Reitoria/Pró-

Reitorias/Diretoria Geral dos campi e seus Diretores de Ensino-Pesquisa-

Extensão para apresentação dos conceitos e metodologia proposta, além das 

discussões das dimensões e variáveis para avaliação institucional; 

 Preparação dos questionários para avaliação discente e servidores; 

 Composição das Comissões Locais de Avaliação (CLA) e da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), assim como seus regimentos; 

 Levantamento dos Indicadores Gestão-Ensino-Pesquisa-Extensão de 

2012; 

  Reconhecimento do Curso Ciências da Natureza em Cabo Frio em 2012. 

 

 Em relação à Avaliação Institucional para o ano de 2013 (ainda ano letivo 2012 

até maio/2013), foram planejadas as  seguintes ações:  

 Análise junto ã comunidade interna, dos questionários padrões e com questões 

específicas do campus; 

  Apresentação da proposta de avaliação aos servidores e alunos; 

 Definição de uma política para aplicação da avaliação nos campi; 

 Definição do cronograma das avaliações no campus (por perfil); 

 Execução das avaliações - servidores e alunos (médio, técnico e superior) nos 

campi; 

 Execução das avaliações - egressos; 

 Execução das avaliações - FIC e Mulheres Mil; Pronatec e  EaD; 

 Análise dos resultados das avaliações (tratamento estatístico, mineração de 

dados, etc.); 

 Geração de indicadores a partir dos resultados das avaliações; 

 Elaboração do plano de melhorias de acordo com os indicadores; 

 Lançamento de edição impressa e on-line das avaliações. 

 

Assim, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi constituída, em 2012, 

considerando a estrutura multicampus do IFFluminense, a partir de Comissões Locais 

de Avaliação (CLA), com as atribuições e estruturas abaixo:  
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I. Comissão Local de Avaliação:  

a) Analisar e opinar sobre as questões dos instrumentos avaliativos; 

b) Organizar e controlar a aplicação dos instrumentos de avaliação em seu campus; 

c) Organizar relatório parcial de auto-avaliação institucional; 

d) Manter arquivo das atividades realizadas; 

e) Prover informações das bases de dados do campus. 

 

A CLA apresenta a seguinte composição (por campus): um representante 

docente, um discente, um técnico-administrativo e um membro da comunidade externa. 

As comissões locais são nomeadas por Ordem de Serviço da Direção Geral dos campi. 

(aqui se você tiver o numero das ordens de serviços podemos colocar) 

 

II. Comissão Própria de Avaliação: 

a) Implementar e coordenar o processo de auto-avaliação e avaliação externa da 

Instituição; 

b) Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento das atividades avaliativas; 

c) Sistematizar os processos de avaliação interna e suas informações; 

d) Prestar informações sobre a avaliação institucional sempre que solicitada; 

e) Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional. 

 

A CPA institucional, instituída pela Portaria n° 1.15 de 14/11/2012, apresenta, a 

partir das CLA, a seguinte composição: um representante docente; um representante 

técnico-administrativo; um representante discente e um representante da sociedade civil. 

 

N) Diretoria de Desenvolvimento de Politicas Emancipatórias e de Inclusão Social: 

 

 Incentivar e participar da formulação de programas de formação e certificação 

do trabalhador; 

 Intensificar o diálogo com comunidades consideradas em desprestígio social, no 

sentido de desenvolver uma escuta mais real a respeito de suas necessidades e 

anseios; 

 Ampliar o diálogo com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e 

Desenvolvimento Social para parcerias na formulação e execução de FIC; 
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 Divulgar e orientar programas de certificação e reconhecimento de saberes de 

trabalhadores; 

 Participar de programas e projetos junto com o Ensino, a Pesquisa e Extensão; 

 Ampliar as oportunidades de oferta de EJA/PROEJA; 

 Contribuir com os mecanismos que promovam a verticalização da formação do 

trabalhador; 

 

1.4  MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

 

O IFFluminense, no intuito de estabelecer melhores práticas administrativas, 

investe no conceito de Gestão por Processos. Neste contexto, algumas ações se 

iniciaram em 2012 e terão continuidade no biênio 2013-2014. As principais atividades 

do ciclo de vida da gestão por processos estão ilustrados na Figura 1, sendo estes seus 

os principais objetivos: 

 Alinhar os objetivos dos processos com os objetivos estratégicos do Instituto; 

 Compreender os processos de negócios de forma integrada, culminando na 

gestão do conhecimento; 

 Diagnosticar os processos existentes, identificando pontos de melhoria 

reduzindo handoffs, gargalos e retrabalhos; 

 Identificar métricas e indicadores para medição de desempenho dos processos; 

 Propor melhorias nos processos existentes; 

 Implantar um sistema de gestão orientada a processos, possibilitando o 

monitoramento e o gerenciamento dos mesmos; 

 Criar uma cultura de melhoria contínua de processos no Instituto. 

 

Figura 4. Ciclo da gestão por processos 
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Como resultado desta ação pretende-se: 

a. Melhorar o atendimento aos estudantes; 

b. Agregar mais valor aos serviços prestados pela Instituição; 

c. Otimizar os recursos humanos e materiais envolvidos na execução dos 

processos; 

d. Possibilitar “fazer mais com o mesmo”;  

e. Conhecer e documentar os processos; 

f. Reduzir desperdícios e retrabalhos. 

 

Assim, como resultado das primeiras ações da implantação da gestão por 

processos identificou-se os macroprocessos finalísticos, ou seja, a formação integral dos 

estudantes e os macroprocessos de apoio, responsáveis pelo atendimento às 

necessidades impostas pelos macroprocessos finalísticos. 
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      Macroprocessos Finalísticos 

Sobre os macroprocessos finalísticos do Instituto Federal Fluminense considerando a sua principal finalidade, que é a formação 

profissional e tecnológica, com a centralidade no quadrinômio trabalho, ciência tecnologia e cultura, apresenta-se, na Figura 2, seis elementos 

constitutivos: 

    Figura 5 – Representação dos macroprocessos finalísticos do IFFluminense 
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 Elementos do Processo 

A. Seleção de candidatos 

A.1. Descrição 

Macroprocesso que permite o ingresso de jovens e adultos interessados nos 

diversos cursos de formação e qualificação do IFFluminense, em seus diversos campi.  

A forma de acesso ao Ensino Técnico do Instituto, em 2012, foi assentada na Lei 

das Cotas (Lei n° 7824/2012 e ocorreu em suas diversas formas: 

 Processo Geral de Ingresso 

 Processo de Ingresso, pela Concomitância Externa (exclusivo para alunos 

da rede pública) 

 Processo de Ingresso pela Concomitância Interna (exclusivamente para 

alunos regularmente matriculados na 2ª série do Ensino Médio do 

IFFluminense 

 Processo de 2ª Habilitação (destinado a portadores de diplomas de 

Cursos Técnicos de Nível Médio do IFFluminense, cuja conclusão tenha 

ocorrida há, pelo menos, 2 semestres anterior aquele de ingresso no curso, 

sendo os cursos de eixos correlatos) 

 Transferência Interna (para alunos regularmente matriculados no IFF em 

cursos de eixos afins, a partir do 2° módulo, seja por permuta do turno, cursos 

e campus) 

 Transferência Externa (para alunos regularmente matriculados em 

Instituições da Rede Federal, sendo obrigatório o cumprimento mínimo de 50% 

da carga horária do curso do IFFluminense). 

 

A forma de acesso ao Ensino Superior (cursos de graduação) do Instituto, em 

2012, foi assentada na Lei das Cotas (Lei n° 7824/2012) e ocorrem em suas diversas 

formas: 

 Vestibular (com adoção de 50% referente a Lei das Cotas) 

 ENEM – SISU 

 Transferência Externa 

 Transferência Interna 

 Portadores de Diploma (candidato com graduação concluída, com a 

oferta de 10% adicionada ao total de vagas ofertadas em cada curso). 

 PARFOR (oferta de vagas, em turmas existentes, para professor da rede 

pública de ensino inscrito na Plataforma Freire). 
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Para os cursos de pós-graduação as formas de acesso são:  

a) Lato Sensu – redação e análise de currículo 

b) Stricto Sensu – prova de conhecimentos específicos, redação, análise 

de currículo, entrevista e projeto de pesquisa. 

             A.2. Objetivo 

Permitir que jovens e adultos concorressem às vagas oferecidas nos cursos. 

            A.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Relação candidato-vaga 

 Índice de abstenção 

 Nota de corte por curso 

  A.4. Ações articuladas 

 Utilização das mídias para melhor divulgação dos processos 

seletivos, visando uma menor abstenção. 

 Oferta de capacitação para os professores dos níveis mais básicos 

ligados a outras Instituições de ensino, visando à melhoria na 

qualidade do aluno. 

 Oferta de curso preparatório para os alunos ingressantes, tais como 

Pré-técnico e Pré-vestibular. 

 

B. Matrículas 

            B.1. Descrição 

Processo responsável por permitir aos candidatos se tornarem alunos do IFF, 

sendo respeitada a ordem de classificação no macroprocesso de Seleção de Candidatos. 

            B.2. Objetivo 

   Permitir o candidato aprovado na seleção a se tornar aluno do IFF. 

            B.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de confirmação de matrícula 

      B.4. Ações articuladas 

 Capacitação de servidores e investimento na estrutura do Registro 

Acadêmico. 
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C. Ensino 

          C.1. Descrição 

Macroprocesso responsável por oferecer aos alunos conhecimentos específicos e gerais, 

tanto no campo das disciplinas acadêmicas quanto no das atividades socioculturais que 

comporão o arcabouço cognitivo necessário à formação do estudante para a vida social 

e para o trabalho. 

          C.2. Objetivo 

Proporcionar aos alunos elementos cognitivos para fundamentar conhecimentos 

e conceitos. 

          C.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de evasão 

 Coeficiente de rendimento médio 

 Índice de reprovação 

 Índice de frequência 

         C.4. Ações articuladas 

 Ações de nivelamento de habilidades e competências básicas dos 

alunos 

 Estímulo às atividades culturais e esportivas 

 Reestruturação mobiliária e reforma de salas de aula 

 Investimento em reforma de laboratórios e compra de novos 

equipamentos 

 Capacitação de servidores 

 Promoção de seminários e eventos científicos.  

 

D. Pesquisa 

         D.1. Descrição 

Macroprocesso encarregado de proporcionar aos alunos condições e 

oportunidades de envolvimento em projetos de pesquisa, que visem estimular a 

inovação, a inventabilidade e a criatividade por meio de atividades acadêmicas de 

pesquisa. 

         D.2. Objetivo 

Possibilitar o ingresso do aluno em programas e projetos de pesquisa. 
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         D.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Relação de candidato/vaga às bolsas de iniciação científica 

 Relação de professores/projetos 

 Relação de projetos-propostos/projetos-aprovados 

 Relação de alunos/bolsas 

             D.4. Ações articuladas 

 Parcerias firmadas com Instituições fomentadoras da pesquisa 

 Ajuda de custo para apresentação de trabalhos em eventos de pesquisa 

 Incentivo à iniciação científica 

 

E. Extensão 

           E.1. Descrição 

Macroprocesso encarregado de proporcionar aos alunos condições e 

oportunidades de envolvimento em projetos de extensão, que visem estimular a sua 

participação efetiva nas ações extensionistas.  

            E.2. Objetivo 

Possibilitar o ingresso do aluno em programas e projetos de extensão. 

            E.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Relação de candidato/vaga às bolsas 

 Relação de professores/projetos 

 Relação de projetos-propostos/projetos-aprovados 

 Relação de alunos/bolsas 

            E.4. Ações articuladas 

 Parcerias firmadas com Instituições fomentadoras da extensão 

 Apoio para apresentação de trabalhos em eventos de extensão 

 Promoção de projetos de extensão institucionais 

 

F. Apoio a Formação Integral do Estudante 

           F.1. Descrição 

Macroprocesso com objetivo em atender às diversas necessidades do aluno, seja 

criando melhores condições de aprendizagem, seja em programas de apoio nas diversas 
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dimensões, tais como: alimentação, transporte, moradia, etc. 

           F.2. Objetivo 

Apoiar o aluno nas diversas dimensões que visam proporcionar as condições 

necessárias para sua formação integral. 

           F.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Relação de bolsas por agrupamento social 

 Relação de refeições-ofertadas/refeições-requeridas 

 Relação de auxílio-transporte/auxílios-requeridos 

 Relação de auxílio-moradia/auxílios-requeridos 

 Relação de atendimentos/portadores-de-necessidades-especiais 

             F.4. Ações articuladas 

 Manutenção de programa de bolsas de iniciação ao trabalho e de 

apoio acadêmico 

 Estruturação de refeitórios e preparação de cardápios orientados por 

nutricionistas 

 Disponibilização de núcleos de apoio ao estudante com necessidades 

especiais 

 

G. Conclusão com êxito de curso e diplomação 

         G.1. Descrição 

Macroprocesso responsável por efetivar a conclusão do curso realizado pelo 

aluno, expedir diplomas, certidões e certificados. 

         G.2. Objetivo 

Fornecer os documentos comprobatórios de finalização de curso aos alunos. 

         G.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de conclusão (concluintes/ingressantes) 

 Prazo médio de expedição de documentos 

         G.4. Ações articuladas 

 Capacitação de servidores para o Registro Acadêmico. 

 Realização de formatura 
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H. Programa de Estágio e Emprego 

           H.1. Descrição 

Macroprocesso responsável por conduzir o aluno/egresso ao estágio/emprego, 

fazendo as conexões necessárias entre as organizações contratantes e o aluno, 

garantindo as disposições legais. 

          H.2. Objetivo 

Intermediar a contratação de alunos-estagiários/egressos pelas organizações 

locais ofertantes de vagas de estágio/egresso. 

           H.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Relação de candidatos/vagas de estágio/emprego 

 Índice de vagas/concluintes 

 Índice de estágios/concluídos 

 Índice de alunos inseridos no mundo do trabalho 

H.4. Ações articuladas 

 Cadastramento de novas empresas demandantes de estagiários/emprego 

 Regulamentação sobre Estágio 

 Articulação com setor produtivo na contratação de estagiários. 

 

I. Acompanhamento no mundo do trabalho 

             I.1. Descrição 

Macroprocesso incumbido em acompanhar o egresso no mundo do trabalho, sua 

inserção e obter informações para retroalimentar o processo educacional do Instituto. 

             I2. Objetivo 

Acompanhar a situação do egresso no mundo do trabalho e desenvolver ações de 

requalificação do egresso 

             I3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de egressos/colocados-na-área 

 Índice de egressos/empregados 

             I4. Ações articuladas 

 Pesquisa de egressos 

 Pesquisa junto ao setor produtivo 
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1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO 

 

Os macroprocessos de apoio do Instituto Federal Fluminense, considerando a 

necessidade de dar suporte aos processos finalísticos, podem ser visualizados na Figura 

3 com seus elementos do processo: 

 

 

     

Figura 6 – Representação dos macroprocessos de apoio do IFFluminense 

     Elementos do Processo 

Gestão de Pessoas 

A.1. Descrição 

Macroprocesso responsável por estimular e monitorar o desempenho da equipe 

de docentes e de técnicos administrativos em educação. Responsável também por 

contratações de pessoal temporário e estagiários. 

A.2. Objetivo 

Contratar e desenvolver pessoas para o desempenho profissional necessário ao 

exercício das atribuições primárias do Instituto. 

A.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Relação aluno-professor 

 Índice de carga_horária_total_por_professores 

 Índice de projetos_de_pesquisa_por professores 

 Índice de projetos_de_extensão_por professores 

 Índice de professores_por_carga_horária_de_atualização 

 Índice de professores_por_titulação  

 Índice de técnicos_administravos_por_titulação 

A.4. Ações articuladas 

 Incentivo à titulação por intermédio de bolsas. 

 Estabelecimento e manutenção de convênios tipo MINTER e DINTER. 
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 Concessão de afastamentos parciais e integrais para servidores inscritos 

em programas de mestrado e doutorado. 

  

Gestão Orçamentária 

B.1. Descrição 

Responsável pelos contratos de prestação de serviços de obras, vigilância, 

limpeza, manutenção, transporte, aquisição de material de consumo e equipamentos e a 

elaboração da matriz orçamentaria anual. 

B.2. Objetivo 

Controlar as atividades de contratação de serviços e aquisição de materiais 

permanentes e de consumo. 

B.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de contratos_realizados_por_contratos_empenhados 

 Índice de materiais_recebidos_por_materiais_empenhados 

 Índice de estoque_mínimo_por_estoque_atual 

          B.4. Ações articuladas 

 Acompanhamento e medição das obras contratadas e em andamento. 

 Licitação e concorrência eletrônica. 

 

Gestão Financeira 

C.1. Descrição 

Macroprocesso que envolve todas as etapas de liquidação dos compromissos 

iniciados na Gestão Orçamentária, incluindo: empenho e pagamento. 

C.2. Objetivo 

Controlar todas as etapas da execução financeira. 

C.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de processos empenhados x aprovados 

 Índice de  processos executados x empenhados 

 Índice de processos pagos x executados 

C.4. Ações articuladas 

 Treinamento de pessoal em gestão financeira 

 Implantação de sistema de acompanhamento de processos e protocolo 

 

 

Manutenção da Infraestrutura 
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D.1. Descrição 

Responsável pela manutenção da infraestrutura dos laboratórios, salas de aula e 

área administrativa. 

D.2. Objetivo 

Controlar e executar atividades de manutenção da infraestrutura. 

D.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de requisições atendidas por solicitadas 

D.4. Ações articuladas 

 Contratação de empresas terceirizadas para execução de serviços de 

elétrica, marcenaria, climatização, limpeza e segurança. 

 Implantação de sistema de acompanhamento de solicitações de 

atendimentos (tickets). 

 Implantação e manutenção de central de atendimento aos usuários 

 

Gestão de Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

E.1. Descrição 

Macroprocesso encarregado de manter os serviços de tecnologia da informação e 

comunicação em funcionamento, para atendimento ao público interno e externo à 

Instituição. 

E.2. Objetivo 

Manter em funcionamento os recursos computacionais suportando as demais 

atividades primárias e secundárias do IFF. 

E.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de serviço de internet 

 Relação de setores por setores informatizados 

E.4. Ações articuladas 

 Treinamento de pessoal em ferramentas de gerenciamento da informação 

e comunicação. 

 Desenvolvimento de aplicações sob demanda dos setores interessados. 

 

 

 

 

 

Gestão de Recursos de Apoio ao Processo Educacional  
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F.1. Descrição 

Macroprocesso responsável por disponibilizar e manter serviços de multimídia, 

gestão dos transportes,  apoio às ações das coordenações acadêmicas. 

F.2. Objetivo 

Controlar e manter os serviços de apoio ao processo educacional, tais como 

multimídia, gestão dos transportes, e apoio às ações das coordenações acadêmicas. 

F.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Relação de salas por recursos multimídia 

 Tempo médio de atendimento às solicitações de apoio 

 Índice de cursos com suporte ao aluno pela internet. 

 Relação de bolsas por alunos 

F.4. Ações articuladas 

 Investimento na instalação de aparelhos de TV tela plana em todas as 

salas de aula. 

 Efetivação do Programa de Tecnologia, Comunicação, Educação. 

 Implantação do sistema Moodle para todo o Instituto. 

 Investimento na ampliação nas melhorias na nutrição do IFF. 

 Aumento de bolsas de iniciação ao trabalho e de apoio acadêmico. 

 

Gestão da Biblioteca 

G.1. Descrição 

Responsável por manter e expandir o acervo de livros, periódicos e trabalhos 

acadêmicos do Instituto.  

G.2. Objetivo 

Manter o acerto bibliográfico do Instituto. 

G.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Relação de livros por disciplina 

 Índice de procura de publicações 

 Índice de empréstimos por aluno 

 Tempo médio de devolução de livros 

G.4. Ações articuladas 

 Pesquisa de adequação do acervo junto às Coordenações Acadêmicas 

 Aquisição de livros atuais 
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 Projeto de ampliação do espaço de armazenamento e leitura em todo o 

Instituto. 

 

Avaliação e Planejamento 

H.1. Descrição 

Macroprocesso encarregado de realizar pesquisas institucionais visando a 

avaliação e o direcionamento estratégico em busca da melhoria nos processos. 

H.2. Objetivo 

Realizar avaliações periódicas e planejar ações de melhoria nos processos. 

H.3. Indicadores-chave de desempenho 

 Índice de questionários respondidos por alunos, professores e técnicos-

administrativos em educação. 

 Tempo médio de elaboração do planejamento estratégico. 

 Índice de aprovação das ações de avaliação e planejamento. 

 Índice de ações realizadas versus planejadas. 

H.4. Ações articuladas 

 Criação de Conselhos de Avaliação locais e institucionais. 

 Integração dos sistemas de informações. 

 Avaliação Institucional. 

 Criação do Escritório de Processos. 

 

1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS 

 

Nos últimos anos, o Instituto Federal Fluminense vem intensificando suas 

parcerias com outras Instituições por meio do estabelecimento de acordos de 

cooperação internacional, convênios interinstitucionais e acordos de cooperação técnica. 

 

Cooperação Internacional 

A cooperação internacional é umas das ações que vem se fortalecendo, a cada 

dia, no âmbito institucional do IFFluminense. Para tratar das relações internacionais 

criou-se o Escritório de Cooperação Internacional, com o objetivo de executar, divulgar 

projetos e representar o Instituto em todas as suas ações ligadas aos assuntos nacionais e 

internacionais. Por meio do Escritório, o IFF faz a transferência de conhecimento e 



  

 

 

74 

estabelece parcerias educacionais com outros países. 

Nesse sentido, o Escritório atua como importante ponto de apoio aos professores 

e estudantes brasileiros e de outras nações. 

Dentre as Instituições internacionais que firmaram Memorando de Entendimento 

com o IFFluminense, visando o estabelecimento de relações colaborativas para o 

desenvolvimento  de iniciativas educacionais técnicas e profissionais pós-secundárias, 

intercâmbios de conhecimentos e informações em particular, podemos citar: Vancouver 

Island University (Canadá) e Instituto Superior Técnico – IST (Portugal). 

 

Convênios Nacionais Interinstitucionais 

Durante o ano de 2012, o IFFluminense desenvolveu diversas atividades de 

parcerias com outras Instituições nacionais de ensino superior, destacando-se as ações 

para capacitação dos servidores do quadro ativo do IFFluminense e as ações de 

cooperação técnico-científica com a Universidade Estadual do Norte Fluminense 

(UENF).  

Os contratos e convênios firmados com outras Instituições nacionais vigentes no 

ano de 2012 estão descritos abaixo: 

 

a) Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, 

Economia e Finanças - FUCAPE (contrato de execução de serviços para 

desenvolvimento de atividades de Doutorado em Ciências Contábeis e 

Administração para desenvolvimento e qualificação de servidores do 

quadro ativo do IFFluminense.  

b) Universidade Cândido Mendes – UCAM  - convênio firmado 

visando o desenvolvimento de atividades acadêmicas relacionadas com a 

formação e o aperfeiçoamento dos servidores docentes e técnico-

administrativos em educação do IFFluminense, por meio da concessão 

de descontos nas mensalidades pagas nos cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da UCAM. 

c) Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF - celebração 

de 02 (dois) convênios de cooperação técnico-científica. O Convênio  N
o
 

032/2009 estabelece a forma e as condições pelas quais as duas 
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Instituições se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de 

colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a 

implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. O 

Termo Aditivo N
o
 01/2012 visa a cooperação técnico-científica entre 

cursos de Mestrado e/ou Doutorado oferecidos pela UENF e 

IFFluminense e credenciados pela CAPES e permite que pesquisadores 

da UENF participem, como docentes, em cursos oferecidos pelo 

IFFluminense, como professores colaboradores, bem como que 

pesquisadores do IFFluminense participem, como docentes, em cursos 

oferecidos pela UENF, ministrando aulas e/ou orientando discentes, 

dentro das linhas de pesquisa em andamento. O outro Convênio 

celebrado entre as duas Instituições estabelece um programa de 

cooperação técnica e científica para a criação e manutenção da Agência 

de Inovação, do Escritório de Patentes e da Incubadora de Empresas 

(TEC CAMPOS). 

d) Universidade Federal Fluminense – UFF – contrato que objetiva a 

prestação de serviços para a execução de programa de desenvolvimento 

de pesquisa, incluindo a participação de servidores em curso de pós-

graduação lato sensu – MBA – Organizações e Estratégia, desenvolvido 

e operacionalizado pelo Departamento de Engenharia de Produção, 

pertencente à Escola de Engenharia da UFF.  

e) Parceria com UENF, FUNDENOR, PRÓ-IFF, FENORTE, 

SEBRAE, ACIC, FIRJAN e PMCG para TEC CAMPOS, programa de 

Incubadora de empresas. Desde 2011, 03 (três) empresas criadas por 

estudantes do IFFluminense estão filiadas à TEC CAMPOS, sendo elas a 

Rayol Information Tecnology LTDA, a Cubbo Marketing e Design 

LTDA e a Simply Control, em 2012. Tais empresas ainda estão em 

estágio de incubação. 

f) Parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), para o 

Programa Sala Verde do IFFluminense, espaço aberto para discussões 

pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão, objetivando potencializar 

ações ambientais na região e que se encontra instalado na 
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Biblioteca do campus Campos-Centro. 

g) Termo de Cooperação Técnica com o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), abrangendo as regiões de 

Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense, com a criação de três 

núcleos regionais: Cabo Frio/São Pedro D’Aldeia; Quissamã; Campos 

dos Goytacazes. 

h) Parceria iniciada em 2012, com o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com a formalização 

prevista para 2013, cujo foco seja a divulgação da Conformidade, 

Certificação e Metrologia nos cursos técnicos e superiores além de 

capacitação dos servidores. 

i) Parcerias com CNPQ, FAPERJ, CAPES para ações de fomento à 

pesquisa, Programa Ciência sem Fronteiras. 

j) Participação do Consórcio CEDERJ da Fundação CECIERJ para 

difusão da ciência e tecnologia para toda a população fluminense.  

k) Parceria com a FIOCRUZ no Programa Jovens Talentos do 

campus Bom Jesus. 

l)  Parceria com EMBRAPA por meio do Polo Cambuci em ações 

voltadas para arranjos produtivos da cultura do maracujá. 

m) Representação em diversos conselhos municipais e estaduais. 

n) Parceiros demandantes do PRONATEC: Marinha e Secretaria de 

Portos, Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério da Previdência 

Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate Social, Ministério do Trabalho e 

Emprego, Ministério do Turismo, Secretaria de Direitos Humanos-

socioeducativos e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. 

 

 

2 –  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

 

2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 
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O IFFluminense tem como função social promover a educação científico-

tecnológico-humanística, objetivando à formação integral do estudante, futuro 

profissional-cidadão, com competência técnica e principalmente comprometido com as 

transformações sociais, políticas e culturais e em condições de estar no mundo com uma 

atuação que permita contribuir com uma sociedade mais justa e igualitária. Isso se 

materializa nas políticas institucionais de ensino, pesquisa e inovação, extensão e de 

gestão. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional, definido para o período de 2010-

2014 retrata a finalidade principal do IFFluminense, na qual se identificam seus 

principais fundamentos: 

 Ensino nos diversos níveis e modalidades, em especial, da educação profissional 

e tecnológica, considerando a realidade local e regional. 

 Implementação de pesquisa e extensão articuladas ao desenvolvimento e à 

sustentabilidade da região de sua abrangência. 

 Fortalecimento das relações internacionais. 

 Compromisso com a verticalização do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 Compartilhamento dos recursos materiais e de infraestrutura. 

 Democratização do acesso e da permanência para a promoção da inclusão social. 

 Valorização das pessoas, compreendidas em sua totalidade. 

 

Em sua área de atuação, o IFFluminense oportuniza percursos formativos 

diversos à convivência com a diversidade  sociocultural e com a pluralidade no campo 

das ideias e concepções pedagógicas que norteiam os seus diferentes currículos. As 

possibilidades apresentadas pelo Instituto permitem a construção de itinerários 

formativos diferenciados de acordo com a elevação da escolaridade alcançada. E neste 

contexto, vale destacar o programa CERTIFIC (Programa de Certificação Profissional e 

Formação Inicial e Continuada), voltado para o atendimento de trabalhadores, jovens e 

adultos que buscam o reconhecimento e certificação de saberes adquiridos em processos 

formais e não-formais de ensino-aprendizagem e sua formação profissional e que vem 

ganhando espaço no escopo de atuação do Instituto. 

De acordo com o PDI, o IFFluminense se apresenta como uma instituição 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, considerando as 

demandas regionais e locais em seu planejamento estratégico, eticamente comprometida 

com a camada excluída de nossa população, garantindo elevação da escolaridade, 
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qualificação profissional e formação integral  do cidadão, que se desvincula do 

“exclusivo” interesse do sistema produtivo e amplia sua atuação de modo a contribuir 

com a democratização do conhecimento. 

A Pesquisa no IFFluminense tem a função de promover e estimular a pesquisa 

de uma forma verticalizada, do ensino técnico ao mestrado. Por compreender a pesquisa 

como uma atividade indissociável do ensino e da extensão, o Instituto executa pesquisa 

tecnológica com o objetivo de contribuir para o avanço  técnico-científico da região, 

para a solução de problemas nas suas áreas de atuação e para o aperfeiçoamento da 

formação e da qualificação dos profissionais.  

Destaca-se que o objetivo da pesquisa no IFFluminense é a produção de 

conhecimento, independente do nível acadêmico em que os atores estejam inseridos, na 

perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável com inclusão social.  

As atividades de extensão desenvolvidas buscam uma articulação com as ações 

de ensino e pesquisa, bem como estar em consonância com a função do IFFluminense. 

Assim, busca-se envolver basicamente as dimensões da formação inicial e continuada 

de trabalhadores, a difusão do conhecimento, a atuação local e regional (planejar, 

coordenar, supervisionar, avaliar e executar as atividades relativas à integração e ao 

intercâmbio entre o Instituto e os poderes públicos constituídos e suas representações, as 

organizações  produtivas, e as representações sociais em geral), e a formação artística e 

cultural. 

Nesse contexto, o IFFluminense, em seu quefazer institucional, apresenta-se em 

consonância com o que está previsto em suas competências legais: ofertar a educação 

profissional e tecnológica, em todos os níveis e modalidades, com ênfase no 

desenvolvimento local, regional e nacional; desenvolver a educação profissional e 

tecnológica como processo educativo e investigativo; promover a integração e a 

verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior; orientar 

sua oferta formativa para o fortalecimento dos arranjos locais; constituir-se e qualificar-

se como centro de excelência na oferta do ensino de ciências; estimular a pesquisa, a 

extensão, a produção cultural e promover a produção, o desenvolvimento e a 

transferência de tecnologias sociais. 
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E, extrapolando ao previsto em suas competências legais, o IFFluminense tem 

em seu planejamento uma estreita vinculação com as ações previstas no Plano 

Plurianual.  

 

2.2 ESTRAGÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

As responsabilidades institucionais da gestão do IFFluminense, além daquelas 

previstas na legislação, estão pautadas no seu planejamento estratégico referendado no 

termo de metas e compromissos assinado com o MEC/SETEC e que serve de referência 

na condução administrativa da instituição. Assim, decisões voltadas para o atingimento 

dos objetivos estratégicos da instituição priorizados no termo, deram-se por 

desdobramento das ações contidas no mesmo, bem como as adequações que se fizeram 

necessárias ao longo do exercício. 

Na defesa de uma reitoria que assume seu papel, primordialmente, da ação 

política e da representação simbólica, a gestão do Instituto buscou na sua atuação, atuar 

de forma mais efetiva na definição de políticas e na sua efetivação junto a e com os 

campi. Reconhece que, passado o primeiro momento de implantação do Instituto, 

atribui-se, no momento, um forte chamamento ao desafio de gestão, de dar conta do dia-

a-dia da instituição, de responder às demandas que emergem da realidade social. 

Entretanto, o desafio de gestão não deve ser o único a pautar as ações institucionais, a 

este deve se integrar, de forma sinérgica, o desafio de conceitual a fim de se estabelecer 

as bases para a consolidação do Instituto Federal. 

 Neste sentido, a atuação da Pró-reitoria de Administração em direcionar todos 

os esforços para criar as condições necessárias para a descentralização orçamentária e 

financeira dos campi foi a tônica em 2012, com o propósito de implantar uma gestão 

eficiente e ágil para atender as demandas acadêmicas e administrativas, tendo como 

principal vetor o fortalecimento dos campi. Fica evidenciada a necessidade de se 

avançar na cultura do planejamento a médio e longo prazo, considerando o expressivo 

orçamento a ser executado e metas e compromissos a serem cumpridos. 

Em que pesem todas as dificuldades vivenciadas pelo IFFluminense, no ano de 

2012, em face do crescimento significativo de sua estrutura física e de pessoal, a 
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execução das despesas no exercício ocorreu sem constrangimento orçamentário, 

podendo-se atender não só aos gastos com o custeio normal para o bom funcionamento 

como também propiciar investimentos às suas diferentes estruturas voltadas, 

notadamente ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

No ano de 2012 o IFFluminense deu continuidade às políticas públicas 

estabelecidas pelo Governo Federal, com o objetivo de concretizar a maior expansão 

vivenciada na história da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Neste 

contexto, o Instituto iniciou e finalizou os processos licitatórios, com as obras de 

engenharia iniciando no referido ano para construção dos campi Itaboraí e Santo 

Antônio de Pádua.   

São muitos os desafios na consolidação do IFFluminense, para tanto a opção da 

gestão por criar uma Pró-reitoria voltada para as políticas na área de gestão de pessoas 

significa ter nas pessoas o pilar de suas ações. Assim, a partir das discussões e das ações 

desenvolvidas em 2012, gestou-se a criação da Pró-Reitoria de Políticas para 

Desenvolvimento Humano Social que tem como foco de sua atuação as pessoas do 

IFFluminense, compreendidas em sua totalidade; uma Pró-Reitoria que, na atenção 

dispensada às pessoas que constroem esta Instituição, pretende revitalizar sua crença na 

possibilidade de uma sociedade mais livre, humana e socialmente. Entende-se, pois, que 

este profissional da educação, administrativo ou professor, por participar da formação e 

na construção da história de tantos jovens e adultos que aqui acorrem em busca do 

conhecimento e da formação profissional e tecnológica, deve ser cuidadosa e 

plenamente assistida. Entende-se também que os jovens que por aqui circulam ou que 

aqui almejam estar, são atores que constroem a história da Instituição e, por 

conseguinte, foco de sua missão.  

 

2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 

 

Em consonância com seus objetivos estratégicos, cabe destacar durante o 

exercício de 2012, que o IFFluminense obteve sucesso nas seguintes áreas estratégicas: 

 

a) Na área de Administração  
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 Provimento de condições para a descentralização da gestão orçamentária e 

financeira do campus Bom Jesus de Itabapoana, com início do processo de 

descentralização em fevereiro/2013, ampliando as funções da Auditoria Interna e 

controle;  

 Início das etapas necessárias para instalação da reitoria em espaço próprio, com 

a solicitação de recurso para aquisição do imóvel protocolado, em 2012, junto a 

SETEC/MEC; 

 Ampliação da infraestrutura física dos campi, com investimentos oriundos da 

Reestruturação da Rede Federal de EPT: construção de prédio (salas de aula e 

laboratórios) no campus Macaé; reforma do Ginásio de Esportes, reforma e 

revitalização da Empena Sul do Bloco B e reforma e ampliação da cantina do 

campus Campos Centro; Construção de prédio para instalação de laboratórios no 

campus Campos Guarus; construção de Restaurante Estudantil nos campi 

Campos Guarus e Itaperuna. 

 

b) Na área de Atividades Estudantis  

 Investimento, em todos os Campi para o desenvolvimento de ações que 

assegurem o atendimento das demandas sociais apresentadas pelos estudantes, 

visando democratizar o acesso, permanência e êxito dos estudantes em situações 

de vulnerabilidade socioeconômica, através do apoio, orientação, capacitação e 

inclusão nos diversos programas e projetos institucionais. 

 Elaboração de Documento Referencia para os programas de Bolsa do 

IFFluminense, instituído pela Portaria n. 486/2012,  

 Ampliação do quantitativo de Núcleos de Apoio a Portadores de Necessidades 

Específicas (NAPNEE), com estruturação em todos os campi. 

 Realização de reuniões para debate sobre assistência estudantil com vistas a 

elaboração do Programa de Assistência Estudantil do IFF. 

 Apoio à participação dos estudantes do IFF no II Fórum Mundial de Educação 

Profissional e Tecnológica, com apresentação de atividades culturais. 

 Realização do I Encontro Esportivo do IFF, com debate sobre atividade 

esportiva e campeonato de futsal masculino com participação de equipes de 

estudantes de todos os campi. 

 

c) Na área de Ensino 

 Melhoria nos processos de ingresso de estudantes, com: maior divulgação e 

informação sobre o processo seletivo; reconfiguração das provas a partir de 

descritores e maior unidade temática; aplicação da Lei das Cotas (Lei n. 

7824/2012), possibilitando maior inclusão de egressos do ensino público, na 
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ordem de 50% na oferta dos cursos técnico de nível médio e 25% dos cursos 

superiores; 

 Reconfiguração do Processo Seletivo PROEJA, possibilitando reconhecer 

histórico de vida do candidato; 

 Criação dos cursos: de licenciatura em letras e técnico integrado em edificações 

(campus Campos Centro); técnico integrado em meio ambiente e técnico 

concomitante em meio ambiente (campus Bom Jesus) e técnico em eventos, na 

modalidade EAD. 

 Ampliação e fortalecimento da educação à distância, como oportunidade para 

integração, difusão e ampliação das ofertas educacionais, através da Rede e-Tec; 

 Criação de dois novos polos de EAD (Campos dos Goytacazes e Bom Jesus de 

Itabapoana), com aumento significativo de vagas. 

 Ampliação de ofertas de vagas de Cursos de Formação Inicial e Continuada aos 

trabalhadores, pelo Pronatec; 

 Melhoria do processo de acompanhamento pedagógico, em todos os níveis, 

modalidades e cursos, a partir da Instituição de Projeto Pedagógico de Curso 

referência, incentivando a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão no 

PPC; 

 Implementação da oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

no campus Campos Centro e ampliação da oferta de cursos integrados; 

 Ampliação das vagas ofertadas pelo curso de Arquitetura e Urbanismo do 

campus Campos Centro; 

 Reconhecimento do curso de licenciatura em Física/Ciências da Natureza do 

campus Cabo Frio (Conceito de Curso 4); 

 Implementação do Programa Ciência sem Fronteiras, com o encaminhamento de 

14 estudantes para Instituições Estrangeiras; 

 Ampliação da oferta de Língua estrangeira, com vistas à proficiência, pelo 

Centro de Línguas do IFF, e implementação de Centro de Línguas 

nos campi Bom Jesus do Itabapoana, Campos Guarus e Cabo Frio 

  

d) Na área de Extensão  

 Ampliação do fomento a projetos de extensão com recursos internos e externos; 

 Realização de visitas técnicas e gerenciais a empresas e comunidades onde os 

Campi estão inseridos. 

 Realização da IV Mostra de Extensão IFF-UENF-UFF; 

 Início das atividades do Programa Mulheres Mil nos campi Campos-Guarus, Bom 

Jesus, Itaperuna, Campos-Centro, Cabo Frio e no Núcleo Avançado de São João da 

Barra e UPEA; 

 Realização da I Feira de Ciência e Tecnologia IFF / Petrobras, para apresentação dos 

trabalhos dos bolsistas do Convênio PFRH-Petrobras / ANP; 
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 Fomento à criação de Centros de Memória nos campi do IFF e início dos projetos 

nos campi Quissamã, Campos-Centro, Bom-Jesus e UPEA; 

  Elaboração de novo plano de trabalho para convênio com ampliação da abrangência 

do programa PFRH-técnico da Petrobras (conhecido como Universidade Petrobras) 

para todos os campi do IFF e mais o Núcleo Avançado de São João da Barra e 

aumento do número de bolsa para estudantes e de recursos de taxa de bancada. 

 

e) Na área de Gestão de Pessoas  

Na área de Gestão de Pessoas, o ponto que merece destaque foi a decisão 

de, a partir da compreensão de que Desenvolvimento Institucional deve ser 

da responsabilidade e estar presente em todos os níveis de gestão, 

transformar a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional na Pró-Reitoria 

de Políticas para o Desenvolvimento Humano Social. Por todo o ano de 

2012, embora ainda não estivesse formalizada oficialmente, gestou-se o novo 

desenho desta Pró-Reitoria, com ênfase nas políticas de promoção humana. 

O que se objetiva é uma concepção de Pró-Reitoria que traga para o centro 

de suas ações as pessoas, verdadeira razão dessa Instituição.  

A partir das discussões e das ações desenvolvidas em 2012, a Pró-Reitoria de 

Políticas para Desenvolvimento Humano Social tem como foco de sua 

atuação as pessoas do IFFluminense, compreendidas em sua totalidade; uma 

Pró-Reitoria que, na atenção dispensada às pessoas que constroem esta 

Instituição, pretende revitalizar sua crença na possibilidade de uma 

sociedade mais livre, humana e socialmente. Entende-se, pois, que este 

profissional da educação, administrativo ou professor, por participar da 

formação e na construção da história de tantos jovens e adultos que aqui 

acorrem em busca do conhecimento e da formação profissional e 

tecnológica, deve ser cuidadosa e plenamente assistida. Entende-se também 

que os jovens que por aqui circulam ou que aqui almejam estar, são atores 

que constroem a história da Instituição e, por conseguinte, foco de sua 

missão.  

 

f) Na área de Pesquisa e Inovação 

 Implementação do Programa de Bolsas Institucionais e do Programa de Apoio à 

Produção Acadêmica; 
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 Desenvolvimento e implementação do Sistema de Submissão Eletrônica de 

Projeto de Pesquisa do IFF (SiSEP-IFF – www.iff.edu.br/sisepiff); 

 Descentralização das ações da pesquisa e inovação para as diretorias e 

coordenações de pesquisa dos campi da rede via readequação da infraestrutura e 

autonomia dos processos decisórios; 

 Reestruturação e fortalecimento dos núcleos de pesquisa existentes e criação de 

novos núcleos; 

 Intensificação e aprimoramento da produção técnico-científica nos Campi de 

modo a contribuir para o desenvolvimento local e regional; 

 Ampliação da divulgação dos resultados da pesquisa e inovação por meio de 

livros, periódicos e mídias eletrônicas via Editora Essentia 

 Intensificação dos acordos e parcerias interinstitucionais com instituições 

estrangeiras – a exemplo do Instituto Tomar (Portugal), Universidade 

Tecnológica Nacional (Argentina), Vancouver Island University (Canadá); 

 Intensificação dos acordos e parcerias interinstitucionais com instituições 

brasileiras – a exemplo da Universidade Cândido Mendes (UCAM), 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); 

 Fortalecimento das parcerias interinstitucionais na organização dos eventos 

científicos regionais (exemplo do CONFICT realizado pelo IFFLUMINENSE, 

UENF e UFF); 

 Ampliação das ações do IFFLUMINENSE junto a TecCampos, com cursos de 

Difusão Tecnológicos e planejamento para incubação de novas empresas e 

recrutamento de novos empreendedores; 

 Adequação e reestruturação das ações do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

com mudança da Sede para o campus Rio Paraíba do Sul (futuro Polo de 

Inovação Tecnológica); 

 Fortalecimento das ações de representação junto a conselhos municipais, 

comitês de bacias hidrográficas; 

 Ampliação dos debates para implementação de novos Programas Stricto Sensu e 

planejamento para implementação do Programa de Pós-graduação em 

Informática Aplicada a Educação; 

 Ampliação das politicas de capacitação do servidor por meio de Chamada para 

seleção pública de propostas para oferta de cursos de pós-graduação strictu senso 

e convênios. 

 Acordos iniciais com a Universidade Tecnológica Nacional – Faculdade 

Regional Buenos Aires (Argentina) para estabelecimento de relações 

colaborativas entre as duas instituições com o objetivo de desenvolver iniciativas 

educacionais técnicas e profissionais pós-secundárias, intercâmbios de 
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conhecimentos e informações. Destaca-se nos acordos cursos Lato Sensu em 

Análise em Gestão de Sistemas de Informação (iniciado em 2012) e Engenharia 

de Construção Naval em Metalurgia e Soldagem (para inicio em 2013). Neste 

ultimo busca-se promover a capacitação de recurso humana para atendimento as 

demandas da indústria do petróleo e naval na região e promoção do 

desenvolvimento regional para atendimento a crescente indústria de construção 

naval, tanto no segmento de marinha mercante quanto no setor Offshore. 

Atualização de servidores do IF Fluminense para atuação em cursos técnicos, na 

área, inicialmente, para atendimento de demanda no Campus São João da Barra 

e demanda das prefeituras na região. 

 Acordos iniciais com o Instituto Politécnico de Tomar – IPT (Portugal), para 

estabelecimento de relações colaborativas entre as duas instituições para 

concepção e implementação de centro de pesquisa sobre desenvolvimento 

territorial visando potencializar as pesquisa e atuar na formação de pessoa para 

atua na temática. 

 

 

 

 

g) Na área de Gestão e Planejamento   

 Realização de concurso para professor temporário e substituto, numa perspectiva 

colaborativa dos campi e atendendo as especificidades regionais; 

 Adoção de Matriz multicampus para o BPEq e QRTAE, com vistas à melhor 

gestão dos bancos por parte dos campi 

 Atendimento às atividades estruturantes de extensão, pesquisa e inovação e 

tecnologia da informação;  

 Realização de eleições para diretor geral dos campi Itaperuna, Quissamã, Cabo 

Frio e Guarus, fazendo com que todos os campi chegassem ao final de 2012, 

com seus diretores gerais eleitos; 

 Criação da Diretoria de Desenvolvimento de Politicas Emancipatórias e de 

Inclusão Social  e da Diretoria de Planejamento Estratégico e Avaliação 

Institucional; 

 Criação de atos regulamentadoras: norma regulamentadora da relação do IFF 

com a Fundação de Apoio; política de mobilidade com a criação da Plataforma 

da Mobilidade; regulamentação da Gestão de Transportes.  

 Adoção de sistema para publicização dos atos normativos da reitoria 
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h) Na área de Tecnologia da Informação 

 Reestruturação da arquitetura de rede lógica do Instituto otimizando os acessos 

dos diversos campi aos sistemas institucionais de uso comum. 

 Readequação do espaço do Data Center Institucional minimizando as frequentes 

paradas dos sistemas por problemas de infraestrutura básica como ar-

condicionado e energia elétrica. 

 Melhoria na disponibilidade do serviço de Internet e comunicação de dados entre 

os campi, através de implantação de ferramentas de monitoramento reduzindo o 

tempo de parada do serviço. 

 Ativação de sistema de grupo gerador de energia, garantindo a disponibilidade 

dos sistemas e serviços prestados. 

 Ativação de solução de servidores tipo Blade de forma a melhorar a 

infraestrutura tecnológica de processamento para hospedagem dos serviços 

prestados. 

 Implantação de sistema de backup automatizado, de forma a garantir a 

recuperação e integridade das informações do Instituto. 

 Implantação de nova infraestrutura de serviço de e-mail, garantido maior 

segurança e disponibilidade do serviço. 

 Criação de nova plataforma para controle dos Processos Seletivos, garantindo 

maior segurança das informações e disponibilidade. 

 Otimização da comunicação entre os campi através de Videoconferência, 

realizando a implantação de equipamentos já existentes na Instituição, reduzindo 

o deslocamento de pessoal para a realização de reuniões. 

 Implantação de novo sistema de administração (SUAP), tendo em vista a 

melhoria no gerenciamento e controle das atividades administrativas da 

Instituição. 

 Normatização do processo de aquisição de bens de TI, de forma a realizar 

processos de aquisições compartilhadas para o Instituto em conformidade com o 

planejamento de TI e legislação vigente. 

 Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI com vigência 

2012-2013 em conjunto com a Câmara de TI em cumprimento à legislação 

vigente.  

 Capacitação dos servidores de TI através do Plano Anual de Capacitação da 

ESR/RNP com a participação de 18 servidores nas áreas de segurança de redes, 

gestão de serviços de TI, planejamento estratégico em TI, Voz sobre IP, 

gerenciamento de projetos de TI dentre outros. 

 Fortalecimento da equipe de desenvolvimento de software do Instituto, de forma 

a garantir o desenvolvimento de ferramentas que atendam as necessidades da 

Instituição. 
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 Realização de processo licitatório para o serviço de Telefonia Móvel de 

Comunicação do Instituto. 

 Realização do primeiro Workshop de TI com foco principal no tema Segurança 

de Redes, de forma a propiciar o compartilhamento do conhecimento entre as 

equipes de TI do Instituto. 

 Atualização e aquisição de novos equipamentos de TI e software para uso 

administrativo e acadêmico, visando à montagem de novos laboratórios e 

espaços administrativos. 

 Adesão ao projeto Fone@RNP que visa à redução de custo com telefonia fixa 

através de tecnologia VOIP. 

 Implantação de ferramenta para gestão de suporte de TI, de forma a organizar as 

solicitações de TI, garantindo o atendimento e acompanhamento das 

solicitações, dando mais eficiência e eficácia na distribuição das tarefas entre a 

equipe de TI. 

  

A grande dificuldade de realização executiva quanto aos planos institucionais no 

exercício decorreu de movimento grevista que redundou em paralisação das atividades 

acadêmicas do IFFluminense por mais de 89 dias, inviabilizando o cumprimento do 

cronograma de algumas metas estabelecidas, inclusive prolongando o ano letivo 2012 

até maio de 2013. 

 

2.4 INDICADORES 

 

Indicadores de gestão do IFFluminense referentes ao Plano Plurianual 

 

I) Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 

Dependentes 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Beneficiários 

 Indicador = 1.917.198,81 / 919 = 2.086,18 

 Análise Crítica:  

 O Instituto contou com uma despesa de R$ 2.086,18 por beneficiário em relação 

a assistência  médica e odontológica.  

 

II) Assistência Pré-Escolar aos dependentes dos servidores 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Crianças Atendidas 

 Indicador = 195.104,18 / 163 = 1.196,96 

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 1.196,96 por criança assistida (dependentes 

de servidores) em relação a assistência pré-escolar.  

 

mailto:Fone@RNP
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III) Auxílio-Transporte aos servidores 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Servidores Beneficiados 

 Indicador = 807.366,99 / 269 = 3.001, 36 

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 3.001,36 por servidor beneficiado em 

relação a auxílio-transporte.  

 

IV) Auxílio Alimentação aos servidores 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Servidores Beneficiados 

 Indicador = 4.459.958,54 / 1.263 = 3.531,24 

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 3.531,24 por servidor beneficiado em 

relação a auxílio-alimentação.  

 

V) Assistência Médica aos servidores – Exames Periódicos 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Servidores Beneficiados 

 Indicador = 91.375,00 / 508 = 179,87 

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 179,87 por servidor beneficiado em relação 

a exames periódicos.  

 

 

VI) Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica 

 Despesa Realizada da Ação = 8.720.646,20 

  Número de Campus Novos e Expansão = 5   

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 8.720.646,20 para implantação de 2 novos 

campus e expansão de outros 3 campus.  

 

VII) Apoio à capacitação e formação inicial e continuada de professores, 

profissionais, funcionários e gestores para educação básica 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Pessoas  Beneficiadas 

 Indicador = 419.201,95 / 107 = 3.917,76 

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 3.917,76 por pessoa beneficiada em relação 

a capacitação e formação inicial e continuada.  

 

VIII) Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológico 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Matrículas 

 Indicador = 32.712.675,12 / 16056 = 2.037,41 

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 2.037,41 aluno matriculado.  

 

IX) Assistência ao Educando a Educação Profissional 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Alunos Assistidos 

 Indicador = 5.041.785,24 / 1.753 = 2.876,09 
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 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 2.876,09 por aluno assistido pelos 

programas de bolsa, monitoria e outros tipos de assistência. 

 

 

X) Capacitação aos servidores públicos federais em processo de Qualificação e 

Requalificação 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Servidores Capacitados 

 Indicador = 1.165.505,90 /470 = 2.479,80 

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 2.479,80 por servidor capacitado.  

 

XI) Capacitação de Recursos Humanos na Educação Profissional 

 Cálculo =  Despesa Realizada da Ação / Número de Pessoas Capacitados 

 Indicador = 297.600,00 / 93 = 3.200,00 

 Análise Crítica:  

O Instituto contou com uma despesa de R$ 3.200,00 por pessoa capacitada.  

 

 Indicadores relacionados ao planejamento Instituto em relação as 

Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 

 

 I) Ensino 

 2928 Alunos nos Cursos Técnicos  

 180   Alunos nos Cursos de Tecnologia 

 305   Alunos  nos Cursos de Bacharelado 

 192   Alunos  nos Cursos de Engenharia 

 248   Alunos nos Cursos  de Licenciatura 

 115  Alunos nos Cursos de Especialização 

 22    Alunos  no Curso  de Mestrado 

 403  Alunos nos Cursos FIC 

  

 II) Pesquisa  

 19 Núcleos de pesquisa 

 254 Projetos de Pesquisa 

 135 Pesquisadores 

 262 Alunos com bolsas de iniciação científica 

 14 alunos no Programa Ciência sem Fronteiras 

 

 III) Extensão 

133 Projetos de Extensão 

113 Servidores envolvidos nos projetos 

219 Alunos com bolsas de extensão 

477 Alunos com bolsa de iniciação profissional 

239 Alunos com bolsa de apoio tecnológico 

212 Vagas ofertadas para estágio 

400 Alunos no Mulheres Mil 
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3.335 Alunos no Pronatec 

 

 

 

3 – ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

 

 

3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

 

A estrutura orgânica de controle é composta pelas seguintes unidades 

administrativas: Conselho Superior e Colégio de Dirigentes (como unidades 

colegiadas), e auditoria interna e procuradoria federal (como unidades seccionais). 

 

 

 

 

 

 

 

Das atribuições e formas de atuação: 

 

 Conselho Superior  – compete a esta unidade aprovar diretrizes para atuação do 

Instituto Federal Fluminense, zelar pela política educacional prestada, aprovar o 

PDI e apreciar o plano de ação, bem como a proposta orçamentária anual, 

aprovar projetos político-pedagógicos, apreciar contas entre tantas outras 

atribuições previstas no Art. 9° do Estatuto da instituição. A atuação ocorre de 

forma abrangente dentro deste Instituto, em assuntos de interesse macro 

envolvendo os alunos, os docentes e os técnicos-administrativos. Possui caráter 

consultivo e deliberativo, sendo o órgão máximo na estrutura de governança. 

 

 Colégio de Dirigentes – compete a esta unidade atuar sobre as matérias 

administrativas que envolvam funcionamento do Instituto, assegurando boas 

práticas alinhadas com os objetivos macro de cada campus, abordando assuntos 

de interesse multicampus na esfera administrativa, entre tantas outras atribuições 

previstas no Art. 11° do Estatuto. 

 

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

gestão, bem como racionalizar as ações do Instituto Federal 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 
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União. Compete ainda, exercer o controle de toda e qualquer atividade 

administrativa, podendo atuar prévia, simultânea ou posteriormente à execução 

das atividades institucionais. 

 

 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. Atua de forma indireta 

sobre os controles internos administrativos evitando demanda judiciais futuras. 

 

As informações descritas acima têm como suporte legal as seguintes normativas: 

Portaria IFF nº 429 de 2009, a Resolução do Conselho Superior nº 04 de 2011, a Lei n° 

11.892/2008, o Estatuto e Regimento Geral do IFFluminense. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

 

Quadro 3.1 – 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. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.   X   

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.  X    

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos 
formais. 

 X    

6. 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  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

  X   

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.     X 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.    X  
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12. 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  

13. 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   

14. 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    

15. 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    

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos 

da unidade. 
X     

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
    X 

18. 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 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar 

os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
    X 

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 

acordo com um plano de longo prazo. 
   X  

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: De forma geral o ambiente de controle encontra-se organizado e estruturado, tendo-se como foco no 

aperfeiçoamento nas comunicações entre as unidades administrativas, bem como a elaboração de procedimentos e instruções 

operacionais como prioridades. Destacamos ainda que há monitoramento constante das demandas internas e externas 

diretamente relacionadas ao sistema de controle, havendo sempre duas unidades acompanhando estas demandas. Com 

relação aos procedimentos de controle tem sido prioridade a estruturação da auditoria interna, e sua integração com o 

gabinete e reitoria na consecução de suas atividades de assessoramento e controle interno. 
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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. 

 

 

3.3 REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES 

 

Não se aplica.  

 

 

 

 

 

3.4 SISTEMA DE CORREIÇÃO 

 

Não há sistema ou unidade permanente com atribuição de correição no âmbito 

deste Instituto, contudo após identificação de casos onde haja necessidade de apuração 

dos fatos supostamente irregulares, há tratamento específico para cada um. De modo 

geral, nestes casos são instituídas comissões para apuração através de sindicância ou 

PAD para o devido cumprimento da legislação vigente, bem como o saneamento da 

situação irregular, se constatada. 

 

3.5 CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA 

Nº 1.043/2007 DA CGU 

 

Esta Unidade Jurisdicionada encontra-se em conformidade com os preceitos 

atribuídos pelos artigos 4º e 5º da Portaria CGU nº 1.043-2007, os quais instituem que 

os órgãos e unidades integrantes do Sistema de Correição definido pelo Decreto nº 

5.408-2005 efetuarão o gerenciamento de suas demandas correitivas através do Sistema 

de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD.  
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4 – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 

4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

 

4.1.1 Informações Sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ. 

 

Não se aplica a UJ 

 

4.1.2 Informações sobre objetivos vinculados a Programas Temáticos de 

Responsabilidade da UJ. 

 

Não se aplica a UJ 

 

4.1.3 Informações sobre iniciativas vinculadas a Programas Temáticos de 

Responsabilidade da UJ. 

 

Não se aplica a UJ 

 

 

4.1.4 Informações sobre ações de Programas Temáticas de Responsabilidade da UJ. 

 

 

QUADRO 4.1 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

 

Identificação da Ação 

Código  
20RJ 

Descrição 

Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 

Funcionários e Gestores para a Educação Básica. 

Iniciativa 

02BQ - Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial 

e continuada de profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e 

pedagógico, nas modalidades presencial e a distância, considerando programas 

específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para 

a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, 

afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a educação em 

tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a 

sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade 

sexual e direitos da criança e do adolescente. 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária 26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

579.799,00  

        

810.663,00  419.201,95  397.886,95  29.687,15  21.315,00  368.199,80  
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Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01  Pessoa Beneficiada  Unidade 1700  107  810.663,00  419.201,95  

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

 

Análise Crítica 

Foi utilizado no programa de capacitação. 

 

 

 

 

 

 

Identificação da Ação 

Código  20RG 

Descrição 

Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Iniciativa 

 02A0 - Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, com condições de 

funcionamento, acessibilidade e permanência do estudante, considerando a otimização da 

capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos e assegurando condições de 

inclusão e equidade. 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

     

8.550.000,00  

   

15.212.208,00  

                   

8.720.646,20  

        

556.930,83  

        

270.364,67  

           

8.163.715,37  

        

286.566,16  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01  Vaga Disponibilizada  Unidade  2400 0  7.815.426,00  7.769.426,00  

02  Vaga Disponibilizada  Unidade  20 0   350.000,00 150.000,00  

03  Vaga Disponibilizada  Unidade  01 0  150.000,00 0,00 

04  Vaga Disponibilizada  Unidade  100 100  1.000.000,00 801.220,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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Análise Crítica 

 

Trata-se de dois campi novos, Itaboraí e Santo Antônio de Pádua, em fase de 

implantação, referentes a expansão 3, que tiveram suas obras licitadas no ano de 2012 e 

portanto encontram-se em fase de execução. A diferença entre o valor realizado no 

período e o valor previsto é que o valor previsto refere-se a quantidade de vagas 

ofertadas, pois a meta de 2400 novas vagas será atingida no momento que os dois campi 

atingirem sua capacidade plena, que é de 1200 alunos. Isto ocorrerá decorrido um 

período de 5 anos após sua criação. 

A dotação inicial trata-se de uma emenda parlamentar do Deputado Paulo Feijó no valor 

de R$ 200.000,00 a ser aplicado no campus Bom Jesus do Itabapoana. No entanto, este 

crédito não chegou a ser liberado. O valor de R$ 150.000,00 que foi empenhado refere-

se ao remanejamento da ação 2031.20RG.0078 que inicialmente havia sido alocado, 

equivocadamente, no campus Niterói do IF Rio de Janeiro. Este recurso é oriundo de 

uma emenda parlamentar da Deputada Benedita da Silva para obra de construção de 

uma padaria escola, no campus Bom Jesus do Itabapoana. A licitação ocorreu em Dez 

de 2012, mês onde também ocorreu o empenho da obra. 

Recurso alocado equivocadamente no IF Rio de Janeiro - no campus Niterói - através da 

ação 2031.20RG.0078. Posteriormente, foi transferido para o IF Fluminense como 

crédito alocado na ação 2031.20RG.0056. Sendo alocado na obra de construção de uma 

padaria escola, no campus Bom Jesus do Itabapoana, cuja licitação ocorreu em Dez de 

2012, mês onde também ocorreu o empenho da obra. 

Refere-se a uma emenda parlamentar do Deputado Anthony Garotinho, no valor de R$ 

1000.000,00, tendo como objeto a reforma das Bibliotecas dos Campi Campos Guarus e 

Campos Centro. As obras foram licitadas e empenhadas. A diferença entre o crédito e o 

valor empenhado é justificada pelo processo licitatório na modalidade concorrência. 

 

 

 

Identificação da Ação 

Código  20RL 

Descrição 

Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 

Iniciativa 

 02A0 - Expansão e reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, com condições de 

funcionamento, acessibilidade e permanência do estudante, considerando a otimização da 

capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos e assegurando condições de 

inclusão e equidade. 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

   

35.428.877,00  

   

37.610.403,00  

                 

32.712.675,12  

   

22.616.922,92  

     

2.248.857,91  

         

10.095.752,20  

   

20.368.065,01  
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Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01  Aluno Matriculado  Unidade 20.550 16347  37.610.403,00   32.712.675,12 

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

A diferença entre a dotação inicial e o valor empenhado se deve a não liberação 

contingenciamento que impediu a execução 100%. Com relação à diferença entre a 

meta estabelecida e o realizado no período para o produto da ação, se deve há: 

A meta do IF Fluminense é de atingir o valor de 20.000 matrículas. Isto se observa na 

taxa de crescimento no intervalo de 2009 a 2012. Pois em 2009 tínhamos 11.342 

matriculas, em 2010 tínhamos 13.585 matriculas, em 2011 tínhamos 15.700 matriculas 

e finalmente em 2012 tínhamos 16.347 matriculas. 

Entretanto, este crescimento pressupõe um aumento da força de trabalho, que se 

efetivará na ampliação do quadro de servidores previsto para ocorrer na republicação do 

banco de professores equivalentes e do quadro de referência de servidores técnicos 

administrativos da rede federal de ensino técnico e tecnológico. 

Além disso, na transição do ano de 2011 para 2012, nosso Instituto iniciou um processo 

gradativo de extinção da oferta de ensino médio regular, e crescimento da oferta de 

curso técnico integrado ao ensino médio, como estabelece a lei de criação dos Institutos. 

Este fato acarretará na extinção de algumas matriculas dos cursos concomitantes. 

Levando a uma redução no número de matrículas. 

Cabe ressaltar ainda que o volume de recursos destinados a esta ação teve como 

referência a  média do número de matriculas, existentes no segundo semestre de 2010 e 

primeiro semestre de 2011, conforme metodologia adotada pela matriz CONIF. 

 

 

Identificação da Ação 

Código  2994 

Descrição Assistência ao Educando da Educação Profissional 

Iniciativa 

 02A5 - Promoção de condições de permanência e ampliação do acesso em instituições 

públicas e privadas, também por meio de vagas gratuitas e oferta de financiamento 

estudantil a alunos do ensino médio público, trabalhadores, populações do campo, 

indígenas, quilombolas, afrodescendentes, mulheres de baixa renda, pessoas com 

deficiência e beneficiários de programas sociais. 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

     

5.156.700,00  

     

5.156.700,00  

                   

5.041.785,24  

     

5.027.435,12  

          

44.917,12  

                

14.350,12  

     

4.982.518,00  
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Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01  Aluno Assistido  Unidade 1500  1753  5.156.700,00  5.041.785,24  

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

Os recursos foram utilizados no custeio do Programa de Apoio a Formação Integral do 

Estudante, programa que engloba ações como: programa de saúde e apoio psicossocial, 

programa de educação de pessoas com necessidades educacionais específicas, programa 

de iniciação profissional, programa de permanência (moradia, transporte e alimentação), 

programa de desenvolvimento técnico científico, educacional, e pesquisa e extensão, 

programa de arte e cultura, programa de esporte e lazer, programa de apoio as atividades 

acadêmicas.  

 

Identificação da Ação 

Código  6358 

Descrição Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. 

Iniciativa  - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

     1.220.000,00       1.523.837,00  

                      

297.600,00          248.000,00  0,00  

                

49.600,00          248.000,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01 Pessoa Capacitada   Unidade 200  93 1.523.837,00  297.600,00  

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Crítica 

Custeio do programa de cursos de atualização e participação em eventos e seminários 

do Instituto Federal Fluminense. O realizado no período se aproxima do estimado 

quando consideramos o produto da ação. Entretanto, o valor de recursos aportados na 

dotação inicial se mostrou muito além do apresentado na execução financeira, fato que 

demonstra uma superestimativa do valor necessário para ação. Muito embora, não é 

possível prever algo que a princípio é desconhecido sem que se possua um histórico de 

informações razoável. 
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Identificação da Ação 

Código  6380 

Descrição FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Iniciativa 

02B3 - Ampliação da oferta de cursos de formação inicial e continuada e técnico de nível 

médio articulada com educação de jovens e adultos (EJA), de ensino fundamental e médio, 

e do acesso do trabalhador a processo de reconhecimento de saberes, nas redes de educação 

profissional e tecnológica, possibilitando, inclusive, recorte étnico-racial e de gênero e 

atendimento de públicos específicos, inclusive com ações de fomento e apoio com vistas à 

reestruturação didático-pedagógica, produção de material didático, capacitação de docentes 

e permanência do estudante. 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

0,00 77.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

       77.173,00  0,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

 

Análise Crítica 

Não foi possível implementar programa interno para viabilizar a execução desta ação. 

 

 

4.1.5 Informações sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de 

Responsabilidade da UJ. 

 

Não se aplica a UJ 

 

 

4.1.6 Informações sobre ações vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ. 

 

 

QUADRO 4.2 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

Identificação da Ação  

Código  181  

Descrição Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis  

Iniciativa -  
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Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE  

Unidade Orçamentária  26434  

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)  

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

 

   23.243.381,00     29.543.381,00  

                 

29.275.365,67     29.275.365,67         29.275.365,67  

 

Metas do Exercício Para a Ação  

Ordem Descrição Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira  

Prevista Realizada Prevista Realizada  

               

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

A dotação inicial se mostrou subdimensionada em relação a necessidade real. 

 

 

 

Identificação da Ação 

Código  00ID 

Descrição 

Contribuição ao Conselho Nacional Das Instituições Da Rede Federal De Educação 

Profissional, Científica E Tecnológica – CONIF. 

Iniciativa - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

          

51.000,00  

          

51.000,00  

                        

50.964,00  

          

50.964,00      

          

50.964,00  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

              

Fonte: SIAFI Gerencial 
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Análise Crítica 

Foi efetuado o pagamento da anuidade do Conselho Nacional das Instituições da Rede 

federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do qual somos membros. 

Identificação da Ação 

Código  09HB 

Descrição 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime De 

Previdência dos Servidores Públicos Federais. 

Iniciativa - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

   

14.666.630,00  

   

17.535.253,00  

                 

16.204.145,31  

   

16.204.145,31      

   

16.204.145,31  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

              

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

As parcelas da Contribuição Previdenciária da União para o Regime de Previdência dos 

Servidores foram recolhidas durante as competências do exercício. 

Identificação da Ação 

Código  
2004 

Descrição 

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes. 

Iniciativa  - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.860.000,00 1.990.000,00 1.917.198,81 1.917.198,81 0,00 0,00 1.917.198,81 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade 

de Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01  Pessoa Beneficiada  Unidade 1632  914  1.990.000,00 1.917.198,81 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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Análise Crítica 

A meta estimada foi feita em função da força de trabalho (conjunto de servidores) que o 

IF Fluminense possui, já que todo servidor tem direito a solicitação do ressarcimento. 

Contudo nem todos os servidores possuem planos de saúde, consequentemente, apenas 

932 formalizaram a solicitação. Cabe ressaltar que se todos o fizessem o volume de 

recursos alocadas nesta ação seria insuficiente para atender, tendo em vista que com um 

quantitativo menor do que o previsto, a dotação foi toda empenhada. 

 

Identificação da Ação 

Código  
2010 

Descrição 

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados. 

Iniciativa  - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

180.000,00 196.000,00 195.104,18 195.104,18 0,00 0,00 195.104,18 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade 

de Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01  Criança Atendida  Unidade 169  163  196.000,00 195.104,18 

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

A assistência Pré-Escolar aos dependentes dos servidores foi executada durante o 

exercício. 

 

Identificação da Ação 

Código  
2011 

Descrição 

Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados. 

Iniciativa  - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar Valores 
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Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados Pagos 

540.000,00 821.911,00 807.366,99 807.366,99 0,00 0,00 807.366,99 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade 

de Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01  Servidor Beneficiado  Unidade 292  269  821.911,00 807.366,99 

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

Apesar do valor realizado no período corresponder a 92% do previsto considerando a 

unidade de medida. A dotação inicial se mostrou bem distante do valor necessário para 

custear a ação. Considerando que a diferença entre a dotação final e a dotação inicial foi 

de R$ 267.366,99. 

 

 

 

 

 

 

Identificação da Ação 

Código  
2012 

Descrição 

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados. 

Iniciativa  - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

3.960.000,00 4.556.343,00 4.459.958,54 4.459.958,54 0,00 0,00 4.459.958,54 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade 

de Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01  Servidor Beneficiado  Unidade 1086  1263 4.556.343,00 4.459.958,54 

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

Verifica-se que o realizado no período supera o valor previsto, fato que se justifica por 

meio do acréscimo do número de servidores efetivos, assim como, temporários para 
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realizar as atividades da instituição. Fatos este que justifica a necessidade de créditos 

adicionais presentes na execução financeira. 

 

Identificação da Ação 

Código  
20CW 

Descrição 

Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos. 

Iniciativa  - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

91.375,00 91.375,00 91.375,00 91.375,00 0,00 0,00 91.375,00 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade 

de Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 01  Servidor Beneficiado  Unidade 508 508 91.375,00 91.375,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Crítica 

O recurso foi utilizado no custeio da assistência médica dos servidores. 

Identificação da Ação 

Código  20TP 

Descrição PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Iniciativa - 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

   

70.647.004,00  

   

84.847.004,00  

                 

83.204.073,01  

   

83.204.073,01      

   

83.204.073,01  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

              

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

O recurso foi utilizado dentro do pagamento de pessoal ativo. 
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Identificação da Ação 

Código  4572 

Descrição 

Capacitação de Servidores Públicos Federais Em Processo de Qualificação e 

Requalificação 

Iniciativa - 

Unidade Responsável INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Unidade Orçamentária  26434 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

     

1.220.000,00  

     

1.334.828,00  

                   

1.165.505,90  

     

1.153.620,90  

            

4.089,22  

          

11.885,00  

     

1.149.531,68  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 

Unidade 

de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

01   Servidor Capacitado unidade 200  470  1.334.828,00 1.165.505,90 

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

Análise Crítica 

O recurso foi investido no custeio do programa de capacitação para incentivo a 

graduação, mestrado e doutorado aos servidores do Instituto Federal Fluminense. 

 

 

 

4.2 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA DA DESPESA 

 

4.2.1 Identificação das unidades orçamentárias da UJ. 

 

Quadro 4.3 – Identificação das Unidades Orçamentárias  da UJ 

Denominação das Unidades Orçamentárias 

Código da 

UO 

Código SIAFI 

da UGO 

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 26434 158139 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

106 

4.2.2 Programação de Despesas. 

4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes. 

Quadro 4.4 – Programação de Despesas Correntes 
Valores em 

R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 

      PLOA 109.837.773,00 92.341.765,00 

  

45.266.523,00 34.224.479,00 

LOA 109.837.773,00 92.341.765,00 

  

46.316.523,00 34.224.479,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 23.368.623,00 35.648.133,00 

  

1.619.737,00 1.891.000,00 

Especiais 
Abertos 

      Reabertos 

      

Extraordinários 
Abertos 

      Reabertos 

      Créditos Cancelados (22.214,00) (6.000.000,00) 

   

(1.052.407,00) 

Outras Operações 

      Total 133.184.182,00 121.989.898,00 - - 47.936.260,00 35.063.072,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital. 

Quadro 4.5 – Programação de Despesas de Capital 

Valores 

em R$ 

1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização 

da Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO             

PLOA 
 

10.721.228,00  

 

15.339.393,00          

LOA 
 

12.521.228,00  

 

15.789.393,00          

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 
   

1.265.807,00            

Especiais 
Abertos             

Reabertos             

Extraordinários 
Abertos 

   

7.859.146,00            

Reabertos             

Créditos Cancelados 
     

(150.000,00)           
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Outras Operações             

Total 
 

21.496.181,00  

 

15.789.393,00          

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 

Quadro 4.6 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência  

Valores 

em R$ 

1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 

9 – Reserva de 

Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO             

PLOA 

  

155.104.296,00  

     

126.566.244,00  

  

10.721.228,00  

    

15.339.393,00      

LOA 

  

156.154.296,00  

     

126.566.244,00  

  

12.521.228,00  

    

15.789.393,00      

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 

    

24.988.360,00  

       

37.539.133,00  

    

1.265.807,00  

                       

-        

Especiais 
Abertos 

                        

-    

                           

-                         -    

                       

-        

Reabertos 

                        

-    

                           

-                         -    

                       

-        

Extraordinários 
Abertos 

                        

-    

                           

-    

    

7.859.146,00  

                       

-        

Reabertos 

                        

-    

                           

-                         -    

                       

-        

Créditos Cancelados 

          

(22.214,00) 

        

(7.052.407,00) 

     

(150.000,00) 

                       

-        

Outras Operações 

                        

-    

                           

-                         -    

                       

-        

Total 

  

181.120.442,00  

     

157.052.970,00  

  

21.496.181,00  

    

15.789.393,00      

Fonte: SIAFI Gerencial 

 

4.2.2.4 Análise Crítica 

O acréscimo das despesas correntes no exercício de 2012 em relação a exercício 

anterior se justifica pelo fato do Instituto estar passado por um processo de expansão, 

com o surgimento de novos campi, a consolidação de outros, provocando um acréscimo 

no nº de matrículas, que naturalmente acarreta um acréscimo no custeio. 
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4.2.3 Movimentação de Créditos Interneta e Externa. 

Quadro 4.7 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 
Valores em R$ 

1,00 

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação Interna Concedidos 

158139 158274 1212821094572     

             

369.891,05  

158139 158384 1212821094572     

               

70.773,00  

158139 158385 1212821094572     

             

132.050,00  

158139 158386 1212821094572     

             

120.452,02  

158139 158387 1212821094572     

             

127.600,00  

158139 158468 1212821094572     

               

98.573,02  

158139 158274 12363203120RL     

          

7.398.716,64  

158139 158384 12363203120RL     

          

2.265.503,15  

158139 158385 12363203120RL     

          

1.216.168,78  

158139 158386 12363203120RL     

          

1.510.590,39  

158139 158387 12363203120RL     

          

2.891.924,84  

158139 158468 12363203120RL     

          

1.321.321,06  
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158139 158274 1236320312994     

          

2.914.141,48  

158139 158384 1236320312994     

             

426.325,04  

158139 158385 1236320312994     

             

386.136,55  

158139 158386 1236320312994     

             

352.322,21  

158139 158387 1236320312994     

             

258.827,05  

158139 158468 1236320312994     

             

260.964,20  

158139 158274 12368203020RJ     

             

158.345,00  

158139 158384 12368203020RJ     

               

50.000,00  

158139 158385 12368203020RJ     

               

60.000,00  

158139 158386 12368203020RJ     

               

58.565,91  

158139 158387 12368203020RJ     

               

30.000,00  

158139 158468 12368203020RJ     

               

23.147,00  

158139 158386 1236320316380     

               

14.100,00  

Recebidos             

Movimentação Externa 
Concedidos 

158139 080009 2884609010005 

             

830.633,00      

158139 090034 2884609010005 

             

300.989,00      

158139 090034 28846090100G5 

             

126.922,00      

Recebidos 150014 158139 12122210920RH                      
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1.246,08  

152734 158139 12122210920RH     

                 

3.500,00  

150016 158139 1236320316380     

             

666.456,00  

152734 158139 1236320316380     

          

2.999.207,02  

153173 158139 1230620308744     

             

416.776,20  

153173 158139 12363203120RW     

          

3.373.048,23  

153173 158139 1236320318252     

             

107.289,01  

158137 158139 12363203120RL     

                 

1.750,00  

Natureza da Movimentação de Crédito 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização 

da Dívida 

Movimentação Interna 
Concedidos 

158139 158274 12363203120RG 

               

28.452,82      

158139 158387 12363203120RG 

               

49.925,00      

Recebidos             

Movimentação Externa 

Concedidos             

Recebidos 

150016 158139 1236320316380 

               

26.000,00      

152734 158139 1236320316380 

               

14.015,84      

150016 158139 12363203120RG 

          

2.602.218,89      

152734 158139 12363203120RG 

        

15.327.361,19      

153173 158139 1236320318252                    
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22.973,88  

158157 158139 12363203120RG 

             

300.000,00      

Fonte: SIAFI Gerencial 
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4.2.4 Execução Orçamentária de Despesas 

4.2.4.1 Execução da despesa com créditos originários. 

4.2.4.1.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários. 

 

Quadro 4.8 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 
Valores em R$ 

1,00 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1.     Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f)      14.156.192,44       11.837.744,09       12.042.014,60       11.263.642,00  

a)    Convite   

                

35.219,51    

                

35.219,51  

b)    Tomada de Preços   

              

134.840,14    

              

134.840,14  

c)     Concorrência 

              

630.828,43  

           

1.266.261,06  

              

351.202,01  

           

1.188.833,53  

d)    Pregão  

         

13.525.364,01  

         

10.401.423,38  

         

11.690.812,59  

           

9.904.748,82  

e)     Concurso         

f)     Consulta         

2.     Contratações Diretas (g+h) 

        

7.674.863,89       10.641.992,79  

        

7.269.438,13       10.159.840,46  

g)     Dispensa 

           

6.795.859,03  

           

9.756.082,90  

           

6.445.926,42  

           

9.341.330,57  

h)    Inexigibilidade 

              

879.004,86  

              

885.909,89  

              

823.511,71  

              

818.509,89  

3.     Regime de Execução Especial 

             

80.479,34  

           

104.012,25  

             

80.479,34  

           

104.012,25  

i)      Suprimento de Fundos 

                

80.479,34  

              

104.012,25  

                

80.479,34  

              

104.012,25  

4.     Pagamento de Pessoal (j+k)    137.276.625,55     122.477.893,49     137.276.550,87     122.477.893,49  

j)      Pagamento em Folha 

       

136.736.929,07  

       

121.854.193,47  

       

136.736.929,07  

       

121.854.193,47  

k)    Diárias 

              

539.696,48  

              

623.700,02  

              

539.621,80  

              

623.700,02  

5.     Outros 

        

8.109.036,02  

        

5.759.226,39  

        

8.030.798,23  

        

5.735.552,29  

6.     Total (1+2+3+4+5)    167.297.197,24     150.820.869,01     164.699.281,17     149.740.940,49  

Fonte: SIAFI Gerencial 
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4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários. 

Quadro 4.9 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 
Valores em 

R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa   Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal   2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 

PESSOAL CIVIL   

  

80.245.719,03  

  

69.432.552,52  

  

80.245.719,03  

  

69.432.552,52  

      80.245.719,03     69.432.552,52  

APOSENT.RPPS, 

RESER. REMUNER. E 

REFOR.MILITAR   

  

21.614.944,29  

  

19.545.590,14  

  

21.614.944,29  

  

19.545.590,14  

      21.614.944,29     19.545.590,14  

OBRIGACOES 

PATRONAIS   

  

16.488.692,68  

  

14.856.520,51  

  

16.488.692,68  

  

14.856.520,51  

      16.488.692,68     14.856.520,51  

Demais elementos 

do grupo   

  

11.425.077,00  

  

10.484.857,36  

  

11.425.077,00  

  

10.484.857,36  

      11.425.077,00     10.484.857,36  

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     

    

    

    

  

LOCACAO DE 

MAO-DE-OBRA 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS-

PESSOA 

     

9.561.270,47  

     

7.883.999,86  

     

7.828.254,87  

     

7.305.903,10  

  

1.733.015,60  

     

578.096,76  

     6.733.344,16       7.019.682,80  



  

 

 

114 

JURIDICA 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS- PESSOA 

JURIDICA 

AUXILIO 

FINANCEIRO A 

ESTUDANTES 

     

9.284.030,49  

     

5.734.974,96  

     

7.194.305,26  

     

5.523.488,96  

  

2.089.725,23  

     

211.486,00  

     6.870.533,19       5.501.014,86  

AUXILIO 

FINANCEIRO A 

ESTUDANTES 

LOCACAO 

DE MAO-DE-

OBRA 

     

6.799.172,27  

     

5.667.447,57  

     

6.799.172,27  

     

5.483.292,61  

         

184.154,96  

     6.722.229,97       5.304.261,52  

Demais elementos 

do grupo   

  

17.713.292,74  

  

14.567.360,29  

  

13.109.143,72  

  

13.580.912,70  

  

4.604.149,02  

     

986.447,59  

  12.503.665,53     13.324.391,06  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa   Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos   2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

EQUIP.E 

MATERIAL 

PERMANENTE - 

OP.INTRA-ORC. 

OBRAS E 

INSTALACOES - 

OP.INT.ORC. 

     

7.649.205,89  

     

9.811.683,64  

     

2.035.466,49  

     

1.631.147,38  

  

5.613.739,40  

  

8.180.536,26  

     1.809.018,36       1.552.838,04  

OBRAS E 

INSTALACOES - 

OP.INT.ORC. 

EQUIP.E 

MATERIAL 

PERMANENTE - 

OP.INTRA-ORC. 

     

4.872.270,07  

     

4.604.248,78  

        

556.281,63  

     

2.938.415,20  

  

4.315.988,44  

  

1.665.833,58  

        285.916,96       2.684.130,15  

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS- PESSOA 

JURIDICA 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS-

PESSOA 

JURIDICA 

                

140,00  

          

57.446,84  

                

140,00  

          

38.188,53  

            

19.258,31  

                140,00             35.101,53  

Demais elementos 

do grupo           

        

5. Inversões 

Financeiras     

    

    

    

  

1º elemento de 

despesa           
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2º elemento de 

despesa           

        

3º elemento de 

despesa           

        

Demais elementos 

do grupo           

        

6. Amortização da 

Dívida     

    

    

    

  

1º elemento de 

despesa           

        

2º elemento de 

despesa           

        

3º elemento de 

despesa           

        

Demais elementos 

do grupo           
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4.2.4.2  Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação. 

4.2.4.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação. 

Quadro 4.10 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de movimentação 
Valores em 

R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1.     Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f) 

           

470.153,79  

        

1.386.069,26  

           

293.879,12  

           

396.358,80  

a)    Convite         

b)    Tomada de Preços         

c)     Concorrência 

              

114.409,03  

                  

7.519,00  

                

13.080,24  

    

d)    Pregão  

              

355.744,76  

           

1.378.550,26  

              

280.798,88  

              

396.358,80  

e)     Concurso         

f)     Consulta         

2.     Contratações Diretas (g+h) 

           

394.191,90  

        

2.325.804,46  

           

381.805,90  

           

934.036,56  

g)     Dispensa 

              

394.191,90  

           

1.906.415,87  

              

381.805,90  

              

622.708,83  

h)    Inexigibilidade   

              

419.388,59    

              

311.327,73  

3.     Regime de Execução Especial 

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

i)      Suprimento de Fundos         

4.     Pagamento de Pessoal (j+k) 

                

7.777,96  

                

3.196,59  

                

7.777,96  

                

3.196,59  

j)      Pagamento em Folha         

k)    Diárias 

                  

7.777,96  

                  

3.196,59  

                  

7.777,96  

                  

3.196,59  

5.     Outros 

        

2.093.179,73  

           

525.813,64  

        

2.001.145,03  

           

465.638,60  

6.     Total (1+2+3+4+5) 

        

2.965.303,38  

        

4.240.883,95  

        

2.684.608,01  

        

1.799.230,55  

Fonte: SIAFI Gerencial 
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4.2.4.2.2 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação. 

Quadro 4.11 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

Valore

s em 

R$ 

1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa   Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1 – Despesas de Pessoal   2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nome 1º elemento de 

despesa            

        

2º elemento de despesa                    

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                   

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS- PESSOA 

JURIDICA 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

     

2.801.703,00    3.447.305,40  

        

93.843,16   1.573.637,67  

     

2.707.859,84  

  

1.873.667,73  

       

70.969,78  

     

677.858,43  

OUTROS AUXILIOS 

FINANCEIROS A PESSOA 

FISICA 

LOCACAO DE 

MAO-DE-OBRA 

     

1.260.906,35    2.089.918,32  

  

1.260.906,35  

     

906.286,27      

  

1.183.632,05   1.260.906,35  

     

242.667,94  
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AUXILIO FINANCEIRO A 

ESTUDANTES 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

        

582.347,30    1.232.517,58  

     

582.347,30  

     

264.230,65      

     

968.286,93  

     

490.312,60  

       

16.331,78  

Demais elementos do grupo   

     

1.269.580,85    1.455.140,98  

     

761.801,48   1.091.108,32  

        

507.779,37  

     

364.032,66  

     

700.014,49  

     

666.091,92  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa   Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4 – Investimentos   2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

OBRAS E 

INSTALACOES - 

OP.INT.ORC. 

EQUIP.E 

MATERIAL 

PERMANENTE - 

OP.INTRA-ORC. 

  

15.327.361,19    6.298.231,74  

     

113.216,53  

     

405.621,04  

  

15.214.144,6

6  

  

5.892.610,70  

       

11.887,74  

     

196.280,48  

EQUIP.E MATERIAL 

PERMANENTE - OP.INTRA-

ORC. 

OBRAS E 

INSTALACOES - 

OP.INT.ORC. 

     

2.904.276,77       879.677,31  

     

153.188,56      

     

2.751.088,21  

     

879.677,31  

     

150.517,05      

  

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS-

PESSOA JURIDICA             7.500,00          

          

7.500,00        

Demais elementos do grupo           

        

5 – Inversões Financeiras                   

1º elemento de despesa                   

2º elemento de despesa                   

3º elemento de despesa                   

Demais elementos do grupo                   

6 – Amortização da Dívida                   
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1º elemento de despesa                   

2º elemento de despesa                   

3º elemento de despesa                   

Demais elementos do grupo                   

Fonte: SIAFI 
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4.2.4.2.3 Análise crítica.  

Apesar do limitado conjunto de servidores atuando na execução orçamentária foi 
possível executar quase a totalidade da dotação orçamentária recebida por meio da 
LOA, além de um quantitativo razoável de recursos obtidos através de termos de 
cooperação, utilizados na reestruturação e ampliação dos campi existentes. Cabe 
ressaltar que no exercício de 2012 fica claro adoção da modalidade licitatória pregão 
eletrônico, em detrimento da dispensa de licitação, fato que fica evidenciado no quadro 
4.9. 

 

5 – TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 

5.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS 

5.1.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos. 

Não se Aplica 

 

5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 

5.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores  

 

Quadro 5.1 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 

Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 R$ 3.525.695,10  (R$ 709,91) R$ 3.392.035,73  R$ 132.949,46  

2010 R$ 118.723,42    R$ 118.242,82  R$ 480,60  

2009 R$ 38.121,71    R$ 30.427,17  R$ 7.694,54  

2007 R$ 725,07      R$ 725,07  

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2011 R$ 22.745.426,60  (R$ 365.738,11) R$ 14.264.716,91  R$ 8.114.971,58  

2010 R$ 4.689.686,00  (R$ 9.655,02) R$ 1.187.036,92  R$ 3.492.994,06  

2009 R$ 172.943,83      R$ 172.943,83  

2007         

Fonte: SIAFI Gerencial 
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 5.2.2 Análise Crítica  

 

Durante o exercício de 2012 foram liquidadas e pagas várias medições de Obras 

em Andamento no Instituto Federal Fluminense, cujo empenho foi gerado no ano de 

2011, dessa forma diminuindo consideravelmente o valor de Restos a Pagar não 

Processados. 

 

 

5.3 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

Não se aplica. 

 

 

5.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 

 

5.4.1 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos 

5.4.1.1 Suprimento de Fundos – Visão Geral 

 

QUADRO 5.2 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE 

FUNDOS (SF) 
Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Código da 

UG  
Nome da UG 

Valores 

Total Geral Conta 

Tipo “B” 

CPGF 

Saque Fatura 

158139 Inst. Fed. De Educ., Cien. E Tec. Fluminense   73.205,75 73.205,75 

158274 Inst. Fed. Fluminense / Campus Campos Centro   3.365,15 3.365,15 

158386 Inst. Fed. Fluminense / Campus Guarus   3.516,55 3.516,55 

 Total Utilizado pela UJ por Tipo de SF   80.087,45 80.087,45 

Fonte: SIAFI 

 

5.4.1.2 Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”  

 

  Não utilizamos. 
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5.4.1.3 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)  

 

QUADRO 5.3 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 

POR UG E POR PORTADOR 

Valores em R$ 

1,00 

Código da UG 1 158139 
Limite de Utilização da 

UG 
 

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 
Total 

Saque Fatura 

Luciano Ferreira Machado 007.258.787-38   534,00 534,00 

Everaldo Vieira Pinto 016.520.777- 90   2.497,03 2.497,03 

Pedro de Azevedo Castelo Branco 030.262.856-84   34,99 34,99 

Marco Aurélio dos Santos Campos 041.926.597-00   3.111,74 3.111,74 

Gisele Carvalho da Silva Costa 

Nogueira 
052.823.867-12   1.494,48 1.494,48 

Erisson Vagner Barbosa Azevedo 075.665.317-78   3.331,89 3.331,89 

Cristiano Carvalho Leal 079.994.137-65   3.213,47 3.213,47 

Leandro Areas Mendes 103.351.237-08   4.671,45 4.671,45 

Angellyne Moço Rangel 110.980.677-97   656,49 656,49 

Luiz Maurício Lopes de Andrade Jr 120.781.897-66   6.928,42 6.928,42 

Marcelle Silva Lage de Figueiredo 124.578.287-83   1.850,24 1.850,24 

Bartolomeu Ailton de Arruda 201.034.507-00   14.126,43 14.126,43 

José Luiz Sanguedo Boynard 381.956.907-37   9.123,26 9.123,26 

Amaro Gonçalves Batista 696.418.707-34   6.031,89 6.031,89 

José Carlos de Oliveira Jr 732.706.447-87   3.415,19 3.415,19 

Jader Lugon Junior 871.421.397-49   2.624,67 2.624,67 

Carla Nogueira Patrão 928.472.937-87   9.560,11 9.560,11 

Total Utilizado pela UG   73.205,75 73.205,75 

Código da UG 2: 158274 
Limite de Utilização da 

UG: 
 

Wellington Pacheco Rangel 655.916.587-68   3.365,15 3.365,15 

Total Utilizado pela UG   3.365,15 3.365,15 

Código da UG 2: 158386 
Limite de Utilização da 

UG: 
 

Luiz Claudio Andrade Alves 724.837.097-53   2.067,55 2.067,55 

Jorge Henrique Ferreira 910.540.957-87   1.449,00 1.449,00 

Total Utilizado pela UG   3.516,55 3.516,55 

Total Utilizado pela UJ   80.087,45 80.087,45 

Fonte: SIAFI  

 

5.4.1.4 Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão Crédito Corporativo pela UJ 

 

QUADRO 5.4 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO “B” E POR MEIO 

DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) 

Valores em R$ 

1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 
Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012      80.087,45 80.087,45 

2011      104.012,25 104.012,25 

2010      63.815,99  63.815,99  

Fonte: SIAFI 
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5.4.1.5  Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 

 

  Não existem situações a descrever. 

 

5.4.1.6  Análise Crítica 

 

Os limites são liberados em períodos curtos, com valores que não ultrapassam 

4000,00, sendo que a liberação de novo limite só ocorre mediante a prestação de contas 

dos limites liberados no período anterior. Não se observou nenhuma anomalia no 

exercício de 2012. Cabe ressaltar que o uso do cartão coorporativo é de grande utilidade 

para compras emergenciais de pequenos valores. 

 

5.5 RENUNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ 

 

Não se aplica. 

 

5.6 GESTÃO DE PRECATÓRIOS 

 

Não se aplica. 

 

6 -  GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 
CUSTOS RELACIONADOS 

 

6.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS 

 

6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 

 

QUADRO 6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012 
 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)     

5.4 Membros de poder e agentes políticos  Não há Não há 0 0 

5.5 Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)     

g. Servidores de carreira vinculada ao órgão 23 1224 133 25 

h. Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 1 0 0 

i. Servidores de carreira em exercício provisório Não há 1 0 1 

j. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 0 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 30 71 116 41 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 0 0 0 

4. Total de Servidores (1+2+3) 53 1297 249 67 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 
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6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada 

QUADRO 6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO 

EM 31/12 Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de Pessoas na 

Situação em 31 de Dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)  

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 3 

1.2. Exercício de Função de Confiança 0 

1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 0 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)  

m) Para Exercício de Mandato Eletivo  0 

n) Para Estudo ou Missão no Exterior 3 

o) Para Serviço em Organismo Internacional 0 

p) Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 8 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)  

3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0 

3.2. A Pedido, a Critério da Administração 0 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 0 

3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0 

3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 8 

4. Licença Remunerada (4.1+4.2)  

4.1. Doença em Pessoa da Família  0 

4.2. Capacitação  0 

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)  

5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  0 

5.2. Serviço Militar 0 

5.3. Atividade Política 0 

5.4. Interesses Particulares  4 

5.5. Mandato Classista 0 

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)  

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 26 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 

 

6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 

QUADRO 6.3 – 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     

1.1. Cargos Natureza Especial Não há 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior     
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 0 0 0 
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 0 
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 0 0 0 
1.2.4. Sem Vínculo Não há 0 0 0 
1.2.5. Aposentados Não há 0 0 0 

2. Funções Gratificadas     

 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 0 0 0 
 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 0 
2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 0 0 0 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  0 0 0 0 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 
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6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 

QUADRO 6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 

60 anos 

1. Provimento de Cargo Efetivo      

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  260 340 318 259 47 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 40 23 6 2 0 

2. Provimento de Cargo em Comissão      

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 0 

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 

3. Totais (1+2) 300 363 324 261 47 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 
 

6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a 

Escolaridade 

 

QUADRO 6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 

1. Provimento de Cargo Efetivo          

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  0 0 7 16 159 280 345 307 111 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 70 1 0 0 

2. Provimento de Cargo em Comissão          

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Totais (1+2) 0 0 7 16 159 350 346 307 111 

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - 

Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - 

Não Classificada. 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 
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6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

 

QUADRO 6.6 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriore

s 

Decisões 

Judiciais 

Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

 

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios  

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 

2012 
65.011.845,5

8 
3.045.709,17 8.217.458,74 3.622.740,08 1.891.919,30 2.015.771,07 

645.955,22 42.751,05 3.978.608,50 88.472.758,7

1 

2011 
33.648.857,3

3 
2.808.258,69 5.973.935,73 2.913.677,78 4.812.328,66 1.914.232,46 

91.000,63 12.173,58 4.172.150,95 56.346.615,8

1 

2010 
29.380.339,6

8 
3.076.813,13 5.836.096,84 2.526.853,24 46.004,59 2.117.593,51 

47.637,20 77.350,81 4.282.840,34 47.391.529,3

4 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2012 1.207.137,87 0 102.923,14 63.985,50 0 0 0 0 0 1.374.046,51 

2011 1.944.910,30 0 164.413,47 11.638,58 35.759,69 0 2.509,43 0 0 2.159.240,47 

2010 2.480.202,69 0 0 58.711,59 0 0 0 0 0 2.538.914,58 

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercícios 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SIAPE/SIAFI/DGP – IF Fluminense 
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6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

6.1.4.1  Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada 

Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria 

 

QUADRO 6.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31 DE 

DEZEMBRO 

Regime de Proventos / Regime de 

Aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores Aposentados até 

31/12 

De Aposentadorias Iniciadas no 

Exercício de Referência 

1. Integral   

 Voluntária 218 26 

 Compulsória 3 0 

 Invalidez Permanente 17 0 

 Outras 0 0 

 Proporcional   

 Voluntária 63 0 

 Compulsória 4 1 

 Invalidez Permanente 4 0 

 Outras 0 0 

 Totais (1+2) 309 27 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 
 

 

6.1.4.2  Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 

QUADRO 6.8 - INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Regime de Proventos do Servidor Instituidor 

Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 
Iniciada no Exercício de 

Referência 

1. Aposentado   

1.1. Integral 48 4 

1.2. Proporcional 19 0 

2. Em Atividade 36 4 

3. Total (1+2) 103 8 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 

 

 

6.1.5 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

 

A instituição fornece um formulário de acumulação/não acumulação de cargos 

no momento da posse para que o servidor declare a existência de vínculos 

empregatícios. Anualmente é realizado um recadastramento para atualização da 

declaração de acumulação/não acumulação de cargos. No ano de 2012 este 

recadastramento não foi realizado em função da Auditoria Interna estar elaborando um 

sistema eletrônico para essa tarefa a fim de otimizar o preenchimento e controle da 

mesma. Não há servidores em condição de acumulação ilícita no quadro de pessoal da 

unidade jurisdicionada. 
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6.1.6 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções 

e Empregos Públicos 

 

A instituição fornece um formulário de acumulação/não acumulação de cargos 

no momento da posse para que o servidor declare a existência de vínculos 

empregatícios. Anualmente é realizado um recadastramento para atualização da 

declaração de acumulação/não acumulação de cargos. No ano de 2012 este 

recadastramento não foi realizado em função da Auditoria Interna estar elaborando um 

sistema eletrônico para essa tarefa a fim de otimizar o preenchimento e controle da 

mesma. Não há servidores em condição de acumulação ilícita no quadro de pessoal da 

unidade jurisdicionada. 

 

 

6.1.7 Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação 

 

Em conformidade com as acumulações detectadas em exercícios anteriores pela 

instituição e em atendimento ao Acórdão 2.986/2012- 12 1ª Câmara TCU, foram 

notificados 06 (seis) servidores, onde 04 (quatro) servidores optaram por fazer a 

devolução através de reposição ao erário com desconto diretamente na folha de 

pagamento, 01 (um) servidor optou por devolver mensalmente através de GRU (Guia de 

Recolhimento da União) e 01 (um) servidor que estava amparado por mandado de 

segurança que suspendia o desconto de reposição ao erário teve essa decisão suspensa e 

voltou a ser descontado. Não houve abertura de processo administrativo disciplinar em 

nenhum dos casos. 

 

 

6.1.7.1  Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 

QUADRO 6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

 

Quantidade de atos sujeitos ao 

registro no TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Admissão 26 0 169 265 

Concessão de aposentadoria 14 0 14 48 

Concessão de pensão civil 5 0 3 10 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato concessório 4 0 0 0 

Totais 49 0 186 323 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 
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QUADRO 6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos à 

comunicação ao TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Desligamento 11 0 90 157 

Cancelamento de concessão 0 0 0 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Totais 11 0 90 157 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 

 

 

QUADRO 6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC 

Tipos de Atos 

 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o 

fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2012 

Até 30 dias 
De 31 a 60 

dias 

De 61 a 90 

dias 

Mais de 90 

dias 

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

     

Admissão 1 3 8 14 

Concessão de aposentadoria 1 4 7 2 

Concessão de pensão civil 0 0 0 5 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 4 

Total 2 7 15 25 

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento 2 1 3 4 

Cancelamento de concessão 0 0 0 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Total 2 1 3 4 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 

 

 

6.1.7.2  Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico 

QUADRO 6.12 – ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14 DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

 

Quantidade de atos sujeitos ao 

envio ao TCU 

Quantidade de atos enviados 

ao TCU 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0 

Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0 

Totais 0 0 0 0 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense  
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6.1.7.3 Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos 

 

QUADRO 6.13 – ATUAÇÃO DO OCI SOBRE OS ATOS SUBMETIDOS A REGISTRO 

Tipos de Atos 

 

Quantidade de atos com 

diligência pelo OCI 

Quantidade de atos com 

parecer negativo do OCI 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Admissão 0 1 0 0 

Concessão de aposentadoria 0 0 0 0 

Concessão de pensão civil 0 0 0 0 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0 

Totais 0 1 0 0 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 

 

6.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 

Em relação aos indicadores gerenciais de Recursos Humanos, o IF Fluminense 

elaborou no ano de 2012 os seguintes indicadores: 

I. Em relação aos quantitativos de servidores: 

 Número de Servidores Efetivos = 1225 

  Número de Técnicos-Administrativos = 534 

 Número de Docentes Efetivos= 691 

 Número de Docentes Temporários= 88 

 Número de Docentes Substitutos = 4 

 

II. Em relação ao regime de trabalho e titulação dos docentes (efetivos e temporários): 

 Número de docentes 20h = 34 

 Número de docentes 40h = 231 

 Número de docentes DE = 514 

 Número de docentes com Graduação = 215 

 Número de docentes com Aperfeiçoamento = 10 

 Número de docentes com Especialização = 176 

 Número de docentes com Mestrado = 267 

 Número de docentes com Doutorado = 111 

 

III. Em relação a titulação dos Técnicos-Administrativos: 

 Com Ensino Fundamental = 23 

 Com Ensino Médio = 155 

 Com Graduação = 146 

 Com Especialização = 159 

 Com Mestrado = 46 

 Com Doutorado = 5 
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III.  Número de Estagiários = 27  

Pode-se observar nos indicadores acima, que os mesmos possuem o objetivo de 

quantificar os recursos humanos de acordo com: 

e) Categorias (docente e técnico-administrativo); 

 

f) Vínculo institucional (efetivo, temporário, substituto e estagiário); 

g) Regime de Trabalho (20h, 40h e DE); 

h) Titulação (Graduação, Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado e 

Doutorado). 

Do quadro de servidores permanentes cerca de 66 % são docentes e 44 % são técnico-

administrativos.  

Em relação aos docentes, cerca de 88 % são efetivos e 12 % são temporários ou 

substitutos.  

Em relação a titulação do quadro docente, pode-se observar que a maioria possui DE 

como regime  de trabalho e a maioria possui o título de mestre.  

• Em relação a titulação dos técnicos-administrativos pode-se observar  que a 

maioria possui especialização, mas um número ainda muito grande possui apenas 

ensino médio. 

 

 

6.2 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 

6.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do 

Órgão. 

 

 Não Possui. 

 

6.2.2 Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da Realização 

de Concurso Público. 

 

Não possui. 

 

6.2.3 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados. 

 

Não possui. 
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6.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada. 

 

QUADRO 6.14 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA 

OSTENSIVA 

Unidade Contratante 

Nome: Instituto Federal Fluminense 

UG/Gestão: 158139 / 26434 CNPJ: 10.779.511/0001-07
 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

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  
2010 V O 072010 02.841.990/0001-16 01/06/2010 31/12/2012 8 8 - - - - E 

2010 L O 082010 00.987.137/0001-81 01/09/2010 31/12/2012 69 69 27 27 - - E 

2009 L O 082009 04.635.778/0001-28 01/04/2009 31/12/2012 22 22 05 05 - - P 

2008 V O 052008 02.841.990/0001-16 01/04/2008 31/12/2012 08 08 - - - - E 

2009 L O 412009 04.635.778/0001-28 01/12/2009 31/12/2012 19 19 03 03 - - P 

2009 V O 342009 05.234.289/0001-27 27/10/2009 31/12/2012 10 10 - - - - P 

2008 V O 162008 02.841.990/0001-16 08/09/2008 31/12/2012 8 8 - - - - E 

2011 L O 232011 04.635.778/0001-28 01/09/2011 31/12/2012 16 16 04 04 - - P 

2011 V O 40 2011 01.301.890/0001-34 01/01/2012 31/12/2012 49 49     E 

2012 L E 02 2012 04.635.778/0001-28 01/03/2012 30/04/2012 20 20 04 04 - - E 

2012 L O 11 2012 04.635.778/0001-28 02/05/2012 30/04/2013 23 23 10 10 - - A 

2012 L O 10 2012 07.755.950/0001-75 02/05/2012 30/04/2013 18 18 04 04 - - A 

Observações: 

 
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 de Administração do IF Fluminense  

 

 

6.2.5  Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo 

Plano de Cargos do Órgão. 

 

QUADRO 6.15 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

Unidade Contratante 

Nome: Instituto Federal Fluminense 

UG/Gestão: 158139 / 26434 CNPJ: 10.779.511/0001-07
 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

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 2 O  172009  04.635.778/0001-28 08/06/2009 31/12/2012 16 16 2 2  - -  P  

 2010 3 O  112010 09.654.954/0001-92 01/10/2010 31/12/2012 - - 8 8 - - P  

2009 3 O  352009 09.654.954/0001-92 03/11/2009 31/12/2012 - - 3 3 - - P  

2009 4 O  072009 04.365.103/0001-06 01/04/2009 31/12/2012 16 16 - - 1 1 P  

2009 9 O  262009 04.635.778/0001-28 03/08/2009 31/12/2012  2 2 1 1 - - P  

2011 2 O  172011 03.399.539/0001-53 01/07/2011 10/09/2012 10 10 2 2 - - E 

2011 8 O  272011 04.508.002/0001-47 10/10/2011 31/12/2012  3 3 3 3 - - P  



  

 

 

134 

2011 12 O 312011 29.212.545/0001-43 01/11/2011 31/12/2012 42 42 5 5 - - P  

2011 9 O 392011 04.508.002/0001-47 01/01/2012 31/12/2012 28 28 7 7 - - A 

Observações: 
 

LEGENDA 

Área: 

 Segurança; 

 Transportes; 

 Informática; 

 Copeiragem; 

 Recepção; 

 Reprografia; 

 Telecomunicações; 

 Manutenção de bens móvies 

 Manutenção de bens imóveis 

 Brigadistas 

 Apoio Administrativo – Menores 

Aprendizes 

 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 de Administração do IF Fluminense 

 

 

6.2.6 Composição do Quadro de Estagiários. 

 

QUADRO 6.16 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior 70 63 51 29 339.479,07 

1.1 Área Fim 36 32 24 12 156.378,90 

1.2 Área Meio 34 31 27 17 183.099,80 

2. Nível Médio 10 10 8 6 32.413,67 

2.1 Área Fim 5 4 3 2 12.666,34 

2.2 Área Meio 5 6 5 4 19.747,33 

3. Total (1+2) 80 73 59 35 371.892,10 

Fonte: SIAPE/ DGP – IF Fluminense 
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7 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 

7.1 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE 

TERCEIROS 

 

O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE possui frota de veículo própria, que totaliza 

101 (cem e um) veículos, distribuídos em seus Campi, utilizados para transporte de 

servidores e alunos, e transporte de materiais, em viagens nacionais (intermunicipais e 

interestaduais). Para condução destes veículos próprios o IF Fluminense possui 07 (sete) 

servidores na ocupação de cargo de motorista, além de contar com 16 (dezesseis) 

motoristas, contratados através do processo licitatório nº 23044000281/2009, Pregão 

Eletrônico nº 14/2009, Contrato nº 17/2009, firmado com a empresa FERTHYMAR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.635.778/0001-28, 

rua Cecília Meireles, nº 14, Fundos, Parque Rodoviário, Campos dos Goytacazes / RJ. 

 

Os veículos estão distribuídos entre os Campi do IF Fluminense, sendo todos de uso 

comum, com a seguinte distribuição:  

Reitoria: 12 (doze) veículos; 

Campus Campos Campus Centro: 19 (dezenove) veículos; 

Campus Campos Guarus: 09 (nove) veículos; 

Campus Macaé: 13 (treze) veículos; 

Campus Quissamã: 09 (nove) veículos; 

Campus Cabo Frio: 08 (oito) veículos; 

Campus Bom Jesus do Itabapoana: 17 (dezessete) veículos; 

Campus Itaperuna: 10 (dez) veículos; e 

Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental: 04 (quatro) veículos. 

 

Quilometragem total registrada no exercício de 2012 foi de 1.708.702Km, com média 

anual de quilometragem de 16.917,84 Km, e idade média da frota de 6,21 (seis vírgula 

vinte e um) anos.  

 

O IF Fluminense possui um contrato de gerenciamento e controle de aquisição de 

combustíveis, processo licitatório nº 23044002151/2009, SRP - Sistema de Registro de 

Preço, Ata n° 96/2008, Pregão Eletrônico, Agência Brasileira de Inteligência, Contrato 

nº 01/2010, firmado com a TICKET SERVIÇOS S/A, CNPJ/MF nº 47.866.934/0001-

74, localizada à rua Alameda Tocantins n° 125, 20° a 23° andares, Ed. West Side, 

Alphaville, Barueri /SP . Os gastos com combustível do exercício 2012 foi de R$ 

478.156,00 (quatrocentos e setenta e oito mil cento e cinquenta e seis reais). 

 

O IF Fluminense possui um contrato de locação de ônibus executivo para transporte 

rodoviário de passageiros, Contrato nº 15/2009, oriundo do processo licitatório nº 

23044000282/2009, Pregão Eletrônico nº 13/2009, necessário para transporte de 

servidores e alunos em viagens relativas a estágios, microestágios e visitas técnicas, 

além da necessidade de participação em eventos, contratação esta necessária em virtude 

do grande crescimento regional, ocasionado pela criação da estrutura multicampi do IF 

Fluminense, elevando consideravelmente o número de cursos e alunos no IF 

Fluminense. 
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7.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 

7.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

QUADRO  7.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA 

UNIÃO 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 

RJ 11 09 

Campos dos Goytacazes 03 03 

Macaé 01 01 

Cabo Frio 01 01 

Itaperuna 01 01 

Bom Jesus do Itabapoana 01 01 

Quissamã 01 01 

Núcleo Avançado de Cambuci 01 01 

Santo Antônio de Pádua  01 - 

Itaboraí 01 - 

Subtotal Brasil 11 09 

Total (Brasil + Exterior) 11 09 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração 
 

7.2.2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros. 

 

Não existe nenhuma locação de terceiros. 

 

7.2.3. Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ 

As providências para atualização cadastral dos imóveis do Instituto Federal Fluminense junto a 

Secretaria de Patrimônio da União – SPU estão sendo tomadas. A expectativa que isto se resolva no 

exercício de 2013. Com relação as despesas com reformas, cabe esclarecer que os valores mais 

elevados foram gastos nos campus históricos, considerados pelo MEC como campus da Pré-

Expansão. 

Quadro .7.2 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 

UG RIP 
Reg

ime 

Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

Reformas 

Com 

Manutenção 

158274 5819.00141.500-9 10 02 18.957.863,02 - 18.957.863,02 3.293.966,00 - 

158274 5819.00142.500-4 21 02 122.085,33 - 122.085,33 16.113,00 - 

158274 MACAE 12 02 4.617.380,43 - 4.617.380,43 23.259,00 - 

158139 CABO FRIO 12 01 1.479.483,75 - 1.479.483,75 38.368,00 - 

158139 ITAPERUNA 12 01 1.479.483,75 - 1.479.483,75 2.635,00 - 

158139 GUARUS 12 01 1.726.064,38 - 1.726.064,38 6.180,00 - 
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158139 QUISSAMÃ 12 01 246.580,64 - 246.580,64 30.072 - 

158387 BOM JESUS 10 02 3.390.296,59  3.390.296,59 86.696,00 - 

 CAMBUCI 10 03 - - - - - 

 
SANTO ANTÔNIO 

DE PÁDUA 
  - 

 

- 
- - - 

 ITABORAÍ   - - - - - 

Total 3.497.289,00 - 

Fonte: Pró-Reitoria de Administração 

 

 

8 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

 

8.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 

QUADRO 8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Quesitos a serem avaliados 

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 

X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

  monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI. 

  aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso 

corporativos de TI. 

 X aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção 

de resultados de negócio institucional. 

  aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

  aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

  aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado 

de negócio institucional. 

  aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, 

contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. 

 Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 

X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: 

X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 

 Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos 

respectivos controles. 

 Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

X Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  

respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

 Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da própria 

instituição: 

 Auditoria de governança de TI. 

 Auditoria de sistemas de informação. 
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 Auditoria de segurança da informação. 

 Auditoria de contratos de TI. 

 Auditoria de dados. 

 Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________ 

X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 

 A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 

X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 

 A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 

X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 

X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 

X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 

X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 

 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 

 O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 

_______________________________________________________________________________ 

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 

 Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 

X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao 

respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes 

processos corporativos: 

 Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 

 Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). 

 Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade. 

X Gestão dos incidentes de segurança da informação. 

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre  

(  4  ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 

(  4  ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 

(  2  ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 

(  4  ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 

(  4  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em 

contrato. 

(  3  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais 

(protocolo e artefatos). 

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 

 O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 

 Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

 A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 

X A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

 A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 

X Entre 1 e 40%. 

 Entre 41 e 60%. 

 Acima de 60%. 

 Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não 

contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário. 

Existe na Instituição uma Câmara de TI  que possui os papeis e atribuições do Comitê de TI. No Ano de 2012 foi elaborado o primeiro 

PDTI da instituição com validade de 2012-2013. 
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8.2 ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

É de importância destacar que a instituição vem buscando qualificar os 

servidores de TI para atuarem de forma estratégica na organização através de 

treinamentos realizados junto a Escola Superior de Redes da RNP com foco em 

planejamento estratégico, governança de TI e gestão de serviços de TI. 

Ressaltamos que a implantação de determinadas ações são realizadas de forma 

gradual devido a carência de recursos humano especializado para tais atividades. 

 

9 - GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTE 

 

9.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

 
QUADRO 9.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 

consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias 

primas. 

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental 

foram aplicados? 

 

Nas licitações de obras, serviços de limpeza e conservação e outros:  

 

A empresa adotará as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando 

couber: 

 

– utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

 

- adoção medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto n° 

48.138, de 08 de outubro de 2003; 

 

- Observe a resolução CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos 

de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

 

- realização de um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de 

água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

 

- realização a separação de resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

Administração pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua 

    X 
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 

procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 

IN/MARE n° 06, de 3  de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

 

- respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

 

- preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo 

disposto na Resolução CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999. 

 

Responsabilidade Ambiental para Aquisição equipamentos de Tecnologia da Informação: 

- O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que não agridem o meio ambiente; 

 

- O modelo do equipamento ofertado deverá ser registrado no EPEAT (Eletronic Product 

Environmental Assessment Tool) na categoria Gold comprovando que o equipamento atinge as 

exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; 

 

- O modelo do equipamento ofertado deve estar também em conformidade com o padrão 

Energy Star 5.0 para eficiência de consumo elétrico; e 

 

- Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente. 

 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela 

unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo 

reciclável. 

 X    

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte 

não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza 

biodegradáveis). 

 X    

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de 

certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério 

avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 

 

Responsabilidade Ambiental para Aquisição equipamentos de Tecnologia da informação: 

- O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que não agridem o meio ambiente; 

 

- O modelo do equipamento ofertado deverá ser registrado no EPEAT (Eletronic Product 

Environmental Assessment Tool) na categoria Gold comprovando que o equipamento atinge as 

exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; 

 

- O modelo do equipamento ofertado deve estar também em conformidade com o padrão 

Energy Star 5.0 para eficiência de consumo elétrico; e 

 

- Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente. 

 

    X 
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo 

de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? 

X     

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?  

Papel Eco-reciclado Formato A4. 

    X 

 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório?  

A Instituição não adquiriu veículo automotor no último exercício. 

     

Sim (    )  Não ( X ) 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou 

reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?  

A Administração se atentou em adquirir produtos possíveis de reutilização. Podemos citar 

como exemplo canetas para quadro branco com refil, o que possibilita serem reabastecidas com 

novas tintas. 

 X    

 

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos. 

    X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem 

exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do 

consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 

ambiental. 

  X   

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, 

como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

   X  

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o 

consumo de água e energia elétrica. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 

proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

 

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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9.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 

 

Não houve adesão a nenhum programa no exercício de 2012. 

 

 

10 - CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E 
NORMATIVAS 

 

10.1 DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

 

10.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

 
QUADRO .10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 007.887/2012-4 2.308/2010 - DE Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Descrição da Deliberação 

Solicitação de Preenchimento do Questionário Perfil Governança TI 2012 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão da Tecnologia de Informação 105753 

Síntese da Providência Adotada 

O questionário foi devidamente respondido e encaminhado ao SEFTI/TCU. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Algumas questões do formulário foram utilizadas como base para aperfeiçoamentos no nível de governança por parte da 

TI. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Tempo para atendimento não compatível com o nível das informações solicitadas. Dificuldade na obtenção de 

informações fora da alçada da TI. 

 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 006.673/2012-0 - - DE Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Descrição da Deliberação 

Análise de conformidade das ações para expansão das universidades federais e institutos de tecnologia no Rio de Janeiro, 

mediante solicitação de documentos. 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Auditoria Interna 103580 

Síntese da Providência Adotada 

Foi disponibilizado tanto digitalmente, quanto fisicamente os documentos solicitados sobre obras no programa de 

expansão do Instituto. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Foi integralmente cumprido através da entrega dos documentos solicitados pelo Auditor do TCU. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

A digitalização do processo com mais de 700 páginas dificultou o cumprimento do solicitado com celeridade. 

 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 010.494/2010-3 2986/2012 
9.2.1 a 

9.2.4 
DE Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Descrição da Deliberação 

Acompanhamento e/ou regularização de situações de acumulações ilícitas de cargos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas 105747 

Síntese da Providência Adotada 

Todos os casos de servidores em acumulação ilícita detectada no Acórdão foram tratados, e seus comprovantes foram 

enviados ao TCU. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Foram regularizados todos os casos de acumulação ilícita, inclusive quanto ao ressarcimento, nos casos cabíveis. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

 

 

10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 
QUADRO .10.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 015.036/2011-1 2.315/2012 9.9 DE Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Descrição da Deliberação 

Efetuar procedimentos para identificação de possíveis casos de acumulações ilícitas de cargos no âmbito do Instituto 
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Federal Fluminense. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão de Pessoas/Auditoria Interna/Diretoria de Gestão de Tecnologia da 

Informação 

105747/103580/1057

53 

Justificativa para o seu não Cumprimento:  

Para obtenção de informações sobre eventuais acumulações utilizamos a declaração de outros vínculos, de preenchimento 

obrigatório por parte dos servidores, entretanto este ano foi iniciado procedimentos informatização desta rotina, o qual 

ainda não ficou concluído. Pelo nível de demanda atual da Diretoria de Gestão de TI a previsão é de conclusão até junho 

de 2013. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

A elaboração do sistema para tratamento das informações ainda não ficou pronto, o que acarretou em atrasos nos prazos 

estabelecidos. 

 

 

10.1.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício 

 
QUADRO .10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 201211224 1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.1.3 Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Auditoria Interna 103580 

Descrição da Recomendação 

Aprimoramento do PAINT/2012. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Auditoria Interna 103580 

Síntese da Providência Adotada 

Todas as recomendações sobre o PAINT/2012 foram acatadas, e o mesmo foi retificado, ainda dentro do prazo de 

entrega. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Aperfeiçoamento do PAINT/2012 atendendo de forma mais clara e transparente o detalhamento do planejado. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

 

 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 218.0000042010-22 
Todos os itens, exceto 

2.1.1.1 
Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Descrição da Recomendação 

Demandas especiais oriundas dos trabalhos de auditoria realizados em 2010. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete 103573 

Síntese da Providência Adotada 

Todas as recomendações propostas no Relatório de Demandas Especiais nº 00218.0000042010-22 foram acatadas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Por meio das recomendações alguns procedimentos foram aperfeiçoados. Foi instaurado PAD conforme recomendado 

para tratamento do ocorrido. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

 

 

10.1.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 
QUADRO .10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 218.0000042010-22 2.1.1.1 Ofício 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 100931 

Descrição da Recomendação 

Submeter o estatuto do IFF à aprovação do Conselho Superior. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Gabinete 103573 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Conselho Superior tem data estimada para reunião no mês de abril/2013. Ainda não possível submeter À apreciação do 

Conselho Superior por motivo de data. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O número reduzido de encontros do Conselho Superior restringe à apreciação dos assuntos inerentes a este Conselho. 
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10.2 INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA 

INTERNA 

 

1. Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria interna no organograma da 

Instituição 

 

A unidade de auditoria interna deste Instituto tem como finalidade básica o 

fortalecimento da gestão e a racionalização das ações de controle, bem como a prestação 

de apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno, e ainda, a prestação de 

assessoramento à alta administração da entidade. 

 

O posicionamento desta unidade no organograma encontra-se como órgão de 

assessoramento ligado diretamente à Reitoria conforme disposto na Portaria IFF nº 379-

2012, segundo quadro abaixo: 

 
Nota: Recorte do organograma com enfoque na relação entre Reitoria e Auditoria Interna. 

 

A auditoria interna é composta atualmente por apenas um servidor, com previsão 

de mais um servidor de carreira no próximo concurso. 

 

Nome Cargo Formação Função Lotação 
Hector Junior 

Cardoso Lucas 

Rivas 

Auditor Interno Ciências Contábeis Chefe da 

Auditoria Interna 

Reitoria 

 

 A unidade de Auditoria Interna possui sala reservada, computadores, mesas, 

cofre, armários entre outros. 

 

2. Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações. 
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QUADRO 10.5 PROGRAMA 2031 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

PROGRAMA:2031 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

AÇÃO 2031.20RG.0033 – Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional.  

Finalidade: Garantir a expansão e reestruturação da rede federal de ensino profissional, colaborando para melhoria na infraestrutura de atendimento 
social. 

Processos Licitatórios, 

Inexigibilidades e Dispensas. 
CPGF e Aluno Matriculado 

Verificação da regularidade dos processos licitatórios, proposição de 

ações preventivas e corretivas no que for necessário. 
Seleção de processos por amostragem. 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Nº do Relatório (quando aplicável) ou 

resumo das atividades realizadas: 

Relatório de Auditoria nº 01/2012. Solicitações de Fiscalização nº 201112414-001 a 007 CGU. 

Bloco F e restaurante do campus Macaé. 

Dos Fatos Constatados (Evidências): Indícios de acumulação. 

Da Conclusão / Recomendações: Indícios de acumulação com jornada superior a 60 horas. 

Implementação / Cumprimento: Não Aplicável. 

 

AÇÃO 2031.20RL.0033 – Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.  

Finalidade: Garantir a manutenção e o custeio das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, visando assegurar o desempenho da sua 

finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade de ensino. 

Processos Licitatórios, 

Inexigibilidades e Dispensas. 

Verificação da regularidade dos processos licitatórios, proposição de 

ações preventivas e corretivas no que for necessário. 
Seleção de processos por amostragem. 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Nº do Relatório (quando aplicável) ou 

resumo das atividades realizadas: 

Relatório de Auditoria nº 01/2012 – Repactuação, PA23044003479/2011. Relatório de Auditoria nº 

02/2012 – Repactuação, PA23044000010/2011. Relatório de Auditoria nº 03/2012 – Repactuação, 

PA23044003482/2011. Relatório de Auditoria nº 04/2012 – Dispensa, PA23044000824/2012. 
Relatório de Auditoria nº 05/2012 – Dispensa, PA23044001701/2011. Relatório de Auditoria nº 

07/2012 – Dispensa, PA23044005602/2012.  Relatório de Auditoria nº 08/2012 – Dispensa, 

PA23044000327/2012. Relatório de Auditoria nº 09/2012 – Dispensa, PA23044001100/2012. 
Relatório de Auditoria nº 10/2012 – Dispensa, PA23044005601/2011. Relatório de Auditoria nº 

11/2012 – Terceirizações Irregulares. Relatório de Auditoria nº 12/2012 – Dispensa, 

PA23044005422/2011, PA 23044005423/2011 e PA 23044004847/2011. Parecer 01/2010 – 
Dispensa. Parecer 02/2010 – Dispensa. Parecer 03/2010 – Dispensa. Parecer 04/2010 – Dispensa. 

Parecer 05/2010 – Dispensa. 

Dos Fatos Constatados (Evidências): RA 01/2012 (Solicitação sem fundamentação, não cumprimento do prazo para atendimento da 
repactuação). RA 02/2012 (Erro na composição do custeamento/preço, não cumprimento do prazo 

para atendimento da repactuação e divergência no percentual apurado). RA 03/2012 (Ausência de 

documentação comprobatória para o pedido, não cumprimento do prazo para atendimento da 
repactuação). RA 04/2012 (Inadequação na formalização do processo, ilegalidade do objeto 

contratado). RA 05/2012 (Inadequação na formalização do processo e falta de razoabilidade na 

aferição dos preços de mercado). RA 07/2012 (Inadequação na formalização do processo e falta de 
razoabilidade na aferição dos preços de mercado). RA 08/2012 (Inadequação na formalização do 

processo e não realização do serviço). RA 09/2012 (Inadequação na formalização do processo e não 

realização do serviço). RA 10/2012 (Fracionamento de despesas e não realização do serviço, falta de 
razoabilidade na aferição dos preços de mercado e liquidação sem comprovação). RA 11/2012 

(Contratação irregular de auxiliar administrativo). RA 12/2012 (Fracionamento de despesas). 

Da Conclusão / Recomendações: RA 01/2012 (Reajustamento do contrato e observância do prazo de 60 dias). RA 02/2012 
(Encaminhamento ao fiscal do contrato, observância do prazo de 60 dias, ajuste da divergência de 

percentual apontada). RA 03/2012 (Indeferimento do pedido de repactuação e observância do prazo 

de 60 dias). RA 04/2012 (Ilegalidade do objeto contratado, divulgação a todos os campi e 
modificação da rotina processual). RA 05/2012 (Não reconhecimento da dívida pela não 

conformidade do processo e modificação da rotina processual). RA 07/2012 (Não reconhecimento da 

dívida pela não conformidade do processo e modificação da rotina processual). RA 08/2012 

(Descontinuidade do processo e modificação da rotina processual). RA 09/2012 (Descontinuidade do 

processo e modificação da rotina processual). RA 10/2012 (Abstenha-se de efetuar fracionamento de 

despesas, não reconhecimento da dívida e modificação da rotina processual). RA 11/2012 
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(Regularização as duas terceirizações irregulares constatadas). RA 12/2012 (Abstenha-se de realizar 

fracionamento de despesas). 

Implementação / Cumprimento: As recomendações foram cumpridas em sua maioria. 

PROGRAMA:2109 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

AÇÃO 2109.00H1.0001 – Pagamento de Pessoa Ativo da União.  

Finalidade: Garantir a manutenção e o custeio das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, visando assegurar o desempenho da sua 

finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade de ensino.  

Processos Licitatórios, 
Inexigibilidades e Dispensas. 

CPGF. 

Verificação da regularidade dos processos licitatórios, proposição de 

ações preventivas e corretivas no que for necessário. 
Seleção de processos por amostragem. 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Nº do Relatório (quando aplicável) ou 

resumo das atividades realizadas: 

Relatório Auditoria nº 06/2012. Procedimentos e controles internos adotados para docentes em 
dedicação exclusiva. Fluxograma comentado com a rotina do CPPD. Reformulação de 

requerimentos. Recadastramento. Elaboração de política de pessoal docente. Modificação na 
estrutura organizacional CPPD/PCCTAE. 

Dos Fatos Constatados (Evidências): Equívoco na estrutura organizacional do CPPD e CIS/PCCTAE. Concentração de docentes em 

regime de dedicação exclusiva, sem a mensuração do retorno trazido por este benefício concedido. 

Carência de informações nos formulários adotados, especialmente em relação as responsabilidade e 
penalidades aos docentes em DE por descumprimento da norma. 

Da Conclusão / Recomendações: Mudança na estrutura organizacional. Elaboração de Política de Pessoal Docente. Adoção de novos 

formulários. 

Implementação / Cumprimento: Não Aplicável. 

Observações: Foi iniciada atividade de auditoria para apuração de eventuais casos de acumulações ilícitas, em 

cumprimento ao Acórdão TCU nº 2.315/2012, entretanto encontra-se em andamento, sem prazo 

estimado de conclusão, haja vista que foi solicitado da TI sistema para atualização cadastral dos 

servidores. Foi consumido 35 horas. 

 

AÇÃO 2109.00ID.0033 – Contribuição ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 

CONIF.  

Finalidade: Garantir o cumprimento da obrigação de contribuição ao CONIF. 

Contribuição ao CONIF Verificação da regularidade e cumprimento da contribuição. Processos de Pagamento 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Nº do Relatório (quando aplicável) ou 

resumo das atividades realizadas: 

Não foi elabora Relatório de Auditoria, porém foi verificado o Processo Administrativo 

23044000782/2012 com a execução da despesa para com o CONIF. Verba destinada à contribuição 
ao CONIF. Empenhado através da 2012NE000350 no valor de R$ 50.964,00. 

Dos Fatos Constatados (Evidências): Foi efetivamente realizada a contribuição ao CONIF. 

Da Conclusão / Recomendações: Não Aplicável. 

Implementação / Cumprimento: Não Aplicável. 

 

AÇÃO 2109.2011.0033 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados.  

Finalidade: Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das 

despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual. 

Auxílio Transporte 
Verificações: conformidade legal, procedimentos internos adotados, 

evolução da despesa e regularidade dos pagamentos. 

Acompanhamento das despesas, 

Evolução dos indicadores, Seleção de 

beneficiários e Análise de pré-requisitos 
legais. 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Nº do Relatório (quando aplicável) ou 

resumo das atividades realizadas: 

Relatórios originários nº 01 e 04 de 2011. Não foi produzido relatório específico para 2012. 

Acompanhamento da evolução das despesas, bem como sua razoabilidade por Revisão Analítica 
através do Papel de Trabalho PT.E-Desp. Aux. Transp. Obtenção de justificativas sobre a evolução 

das despesas com a área responsável. 

Dos Fatos Constatados (Evidências): Através do PT.E-Desp. Aux. Transp., utilizando-se da Revisão Analítica, não encontramos 
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distorções das despesas com auxílio transporte. 

Da Conclusão / Recomendações: Não houve recomendações. 

Implementação / Cumprimento: Não Aplicável. 

 

DEMAIS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA 

 

Suporte aos órgãos de controle interno e externo.  

Não Diretamente Ligada ao 

Orçamento 

Suporte técnico, operacional e logístico às equipes dos órgãos de 

controle interno e externo, atendimento e cumprimento das 

diligências dos órgãos de controle, respostas em conjunto com os 

gestores, às diligências, determinações, recomen- dações e demais 
solicitações dos órgãos da CGU e TCU. 

Atendimento das solicitações realizadas 

pelas equipes de auditores dos órgãos 

de controle interno e externo, 
acompanhamento e gerenciamento, na 

forma de intermediação, para a 

obtenção das respostas junto com as 
áreas responsáveis, verificação de 

pendências dos órgãos de controle 
interno e externo e da própria Auditoria 

Interna.  

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Atendimento a CGU, telefone e S.A´s, (informações sobre terceirizados e STI, envio de RA e 
Pareceres, SA201211224.01, SA201211224.02, SA201211224.03 e SA201211224.04). Atendimento 

TCU, telefone e S.A´s, (Ofícios 279-2012, 1321-2012, 1375-2012, 1676-2012; e Acórdão 2692-

2012, 2081-2012). Acompanhamento da visita de auditores do TCU no campus cabo frio. 

 

Exame da Prestação de Contas e Elaboração do PAINT e RAINT.  

Não Diretamente Ligada ao 
Orçamento 

Emitir parecer prévio sobre o processo de Prestação de Contas da 

IFF/Relatório de Gestão, de acordo com Portaria e Norma de Execução 

da CGU/TCU. 

Verificação da formalização do processo 

de Prestação de Contas/Relatório de 

Gestão do IFF, para posterior parecer. 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Atendimento a CGU, telefone e S.A´s, (informações sobre terceirizados e STI, envio de RA e 

Pareceres, SA201211224.01, SA201211224.02, SA201211224.03 e SA201211224.04). Atendimento 

TCU, telefone e S.A´s, (Ofícios 279-2012, 1321-2012, 1375-2012, 1676-2012; e Acórdão 2692-
2012, 2081-2012).  

Não Diretamente Ligada ao 

Orçamento 

Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(RAINT), até o último dia útil do mês de dezembro. 
Referente ao ano de 2012. 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2012. 

Não Diretamente Ligada ao 

Orçamento 

Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(PAINT), até o último dia útil do mês de outubro. 
Referente ao ano de 2013. 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Elaboração do Planejamento Anual de Atividades de Auditoria Interna, referente ao exercício de 

2013. Devidamente retificado após questionamentos da CGU-RJ. 

 

Divulgação de informações e atendimento a consultas das unidades do IFFluminense.  

Não Diretamente Ligada ao 
Orçamento 

Dirimir questões e fortalecer a padronização de procedimentos internos 
adotados, proceder à divulgação dos pareceres no âmbito da Instituição, 

mantendo-os à disposição das unidades, levantamento e divulgação no 

âmbito da Auditoria Interna de toda legislação, normativos e outros 
instrumentos inerentes à atividade de auditoria. 

Consultas das unidades por telefone, e-
mail e outros meios, Diário Oficial da 

União, páginas eletrônicas, notícias e 

informativos do governo federal, sistemas 
federais (SIAFI, SIAPE, SIASG, 

SIMEC), páginas e instrumentos do TCU 

e 
CGU e outras publicações.  

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: No exercício de 2012 foram emitidos 10 pareceres e 12 relatórios pela auditoria interna, consulta 

sobre flexibilização da carga horária para servidor em condições especiais, Desenvolvimento 
institucional: Apresentação do planejamento estratégico, planejamento de compras integrado na 

descentralização – fluxograma comentado sobre rotinas, reformulação do PCCTAE, planejamento de 

compras TI 2013 (fluxograma). Parecer 06/2012 – Nota Fiscal Eletrônica (Obrigatoriedade). Parecer 
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07/2012 – Instauração de Sindicância/PAD Itaperuna. Parecer 08/2012 – Resposta Questão 

Acumulação. Parecer 09/2012 – Fatura Telefonia. Parecer 10/2012 – Boleto Bancário Seguradora 

(Pgto). 

 

Recursos Humanos.  

Não Diretamente Ligada ao 
Orçamento 

Verificação do cumprimento da legislação em vigor, proposição de 

ações preventivas / corretivas aos procedimentos adotados, avaliar as 
rotinas de trabalho adotadas internamente na consecução dos serviços 

relacionados à pessoal.  

Análise dos processos de cessão de 

pessoal realizados (100% dos registros), 

análise das progressões de servidores (por 
amostragem), análise de estágios 

ofertados (por amostragem), e análise das 

diárias concedidas (por amostragem). 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Rotinas internas para tratamento dos casos de Dedicação Exclusiva, inclusive após emissão do RA 

06/2012. Desenvolvimento Institucional através de Fluxogramas para Acumulações e 

solicitação/concessão de Dedicação Exclusiva. 

 

Convênio e Contratos.  

Não Diretamente Ligada ao 
Orçamento 

Verificação do cumprimento da legislação em vigor, proposição de 

ações preventivas / corretivas aos procedimentos adotados, avaliação 
dos controles internos dos contratos adotados pelas unidades 

responsáveis em seus convênios e contratos. 

Seleção de convênios celebrados com as 

unidades do IFF, análise dos pré-
requisitos legalmente exigidos para 

constituição dos processos de despesa, 

bem como para sua prestação de contas, 
avaliação da rotina adotada pela unidade 

para controle dos convênios e contratos.  

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Foram analisados no exercício de 2012, mais de 22 contratos, sendo destes 3 repactuações. Foi 
analisado a conformidade legal destas repactuações, bem como os procedimentos adotados pelas 

áreas responsáveis para análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Relatórios nº 1, 2 

e 3. RA 11/2012, Terceirizações Irregulares. Parecer 01/2010 – PA 23044005612/2011. Parecer 

02/2010 – PA 23044004251/2011 e 23044004622/2011. Parecer 03/2010 – PA 23044005604/2011. 

Parecer 04/2010 – PA 23044000002/2011. 

 

Contas Siafi.  

Não Diretamente Ligada ao 
Orçamento 

Verificação dos registros contábeis e o cumprimento da legislação em 
vigor, e verificação de erros.  

Confrontação dos registros efetuados com 

os documentos comprobatórios utilizados, 

registro em grupos de contas que 
apresentem características que 

demonstrem a necessidade de análise 

contábil.  

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Foram analisados os registros contábeis e a execução da despesa devidamente empenhada em nome 

da própria UJ. 

 

Almoxarifado e Patrimônio.  

Não Diretamente Ligada ao 

Orçamento 

Verificação dos controles internos adotados pelo almoxarifado e 

patrimônio na consecução de suas atividades.  
 

Seleção de itens estocados e 

patrimoniados para análise da 

conformidade legal, bem como seus 
registros e controles, por amostragem, 

análise dos relatórios de gerenciamento da 

demanda X planejamento de compras, 
seleção de itens estocados para aferição 

da razoabilidade em termos de 

armazenamento, cruzamento entre os 
valores registrados na contabilidade com 

a realidade apresentada pelo patrimônio. 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Foram esclarecidas as dúvidas com relação aos Relatórios de Movimentação de Almoxarifado 
(RMA), e proposição de melhorias do próprio relatório. 
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Transportes.  

Não Diretamente Ligada ao 

Orçamento 

Verificação dos controles internos adotados pela área de transporte na 
gestão dos veículos, verificação do cumprimento legal com relação às 

normas aplicáveis ao setor de transporte e acompanhamento dos gastos 

dispendidos com transportes. 

Seleção de veículos para análise do seu 

uso, custos envolvidos e controles, por 

amostragem, análise do relatório de 
gerenciamento da manutenção dos 

veículos, por amostragem, e 

acompanhamento dos gastos com 
combustíveis por veículos, por 

amostragem.  

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

Resumo das atividades realizadas: Foi constituído grupo de estudo para reformulação na estrutura administrativa do setor de 
transportes, haja vista que, com o quantitativo atual da frota, tem sido cada vez mais os esforços 

dispendidos para gerenciamento e operacionalização dos veículos. Em termos de economicidade 
conclui-se pela terceirização, e em caráter experimental, deverá ser licitado no princípio de 2013. O 

estudo teve como base todos os dados operacionais de 2010 e 2011. O modelo terceirizado mostrou-

se mais vantajoso do que a gestão institucional. Esta área já foi auditada pelo TCU, inclusive 
manifestado através de Acórdão. 

 

 

3. Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de 

recomendações implementadas pela alta gerência 
 

 

Durante o exercício de 2012 foram emitidos 12 relatórios de auditoria e 10 

pareceres, sendo suas recomendações e sugestões acatadas e implementadas em sua 

grande maioria. 

 

4. Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação 

das recomendações exaradas pela auditoria interna 

 

A rotina de acompanhamento das ações gerenciais inicia-se com a emissão do 

relatório de auditoria com as devidas recomendações ou sugestões para a área 

responsável. Após a conclusão do relatório é entregue uma via do relatório com 

protocolo de recebimento ao responsável da área de atuação, e neste momento têm 

início o acompanhamento das implementações sugeridas ou recomendadas pela unidade 

de auditoria interna. Internamente nesta unidade é efetuado controle através do Plano de 

Providências Permanente efetuado através de planilhas no excel. Passado algum tempo 

cada item é revisado para saber se houve ou não implementação até aquele momento. 

 

5. Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos 

resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna 

 

 Conforme descrito no quesito anterior há sistemática para acompanhamento das 

implementações, entretanto não há sistema específico para controle de tais 

recomendações ou sugestões. Tal procedimento é realizado mediante modelo do Plano 

de Providências Permanente realizado por meio de planilhas do Excel. 

 

6. Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das 

recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não 

implementação de tais recomendações  
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 Contido em cada relatório de auditoria produzido há campo específico para 

assinatura do dirigente máximo do órgão, para certificação do conhecimento pela alta 

gerência. Procedimento similar ocorre com todos os responsáveis envolvidos no 

processo. Os respectivos riscos oriundos da não implementação da recomendação fica 

evidenciado pelo conteúdo exposto no próprio relatório, relacionando a deficiência dos 

controles internos identificados e o seu prejuízo para a gestão institucional. 

 

7. Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 

administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas 

assumidos pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações da auditoria 

interna 

 

 Em nossa estrutura organizacional a unidade de Auditoria Interna não se 

relaciona com o Conselho Superior diretamente, e não há comitê de auditoria neste 

Instituto. Eventualmente, a critério da alta administração poderá ser encaminhado ao 

Conselho Superior questões levantadas pela Auditoria Interna. 

 

 

 

10.3 DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 

8.730/93 

10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93. 

 

QUADRO  10.6 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

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 Não há Não há Não há 

Entregaram a DBR Não há Não há Não há 

Não cumpriram a obrigação Não há Não há Não há 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR Não há Não há Não há 

Entregaram a DBR Não há Não há Não há 

Não cumpriram a obrigação Não há Não há Não há 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

 

Fonte: DGP IF Fluminense 
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10.3.2 Análise Crítica. 

 

É adotado como procedimento exigir quando do ingresso do servidor a apresentação da 

última Declaração de Bens e Rendas, bem como a Autorização de Acesso aos Dados de 

Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda até a data da 

posse. Portanto, todos os servidores ocupantes de cargo, em 2012, no IF Fluminense, 

assim o fizeram.  

Em relação aos servidores que encerraram suas atividades em 2012, em virtude de 

aposentadoria, é exigida a apresentação da última Declaração de Bens e Rendas para 

que seja anexada ao Processo de Aposentadoria.  

No tocante aos servidores, que constam como obrigatória a apresentação da DBR, em 

virtude da função que ocupada, o IF Fluminense, desde a publicação da Portaria 

Interministerial MP/CGU nº. 298 de 06/11/2007, ratificada pela Instrução Normativa – 

TCU nº 65 de 20/04/2011, não mais é exigida a apresentação da DBR, quer no início ou 

no fim do exercício da função, utilizando-se da prerrogativa legal de exigência apenas 

da Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste 

Anual do Imposto de Renda. Desta forma, a exigência da referida Autorização é feita a 

todos os ocupantes de Cargos de Direção (CD) e de Função Gratificada (FG), 

indistintamente, e uma vez apresentada a autorização, o acesso é considerado concedido 

por prazo indeterminado, salvo a hipótese do servidor solicitar o cancelamento do 

acesso autorizado, não havendo a exigência de renovação anual.  

A Diretoria de Gestão de Pessoas do IF Fluminense é o setor responsável pela recepção 

e acompanhamento da apresentação ou não, da Autorização de Acesso aos Dados de 

Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda, em papel, de 

todos os servidores, não havendo até o momento, no entanto, nenhum sistema 

informatizado para esse gerenciamento, nem sistemática de autorização eletrônica.  

Não há no IF Fluminense a realização de algum tipo de análise das DBR apresentadas 

pelos servidores no momento do ingresso ou no momento da aposentadoria, com o 

intuito de identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração 

recebida, visto a inexistência desta atribuição em regimento.  

Na hipótese de haver algum servidor que deixe de apresentar a referida autorização de 

acesso, cabe à Diretoria de Gestão de Pessoas, exigir ao servidor a justificativa pela não 

apresentação, bem como, a exigência da apresentação nos termos do Anexo II da 

Portaria MP/CGU nº. 298/2007. 
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10.4 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO 

SIASG E SICONV 

10.4.1 Modelo da Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV. 

QUADRO .10.7 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

NO SIASG E SICONV 

DECLARAÇÃO 

Eu, Guilherme Batista Gomes, CPF n°03951484721, Diretor de 

Administração, exercido no Instituto Federal Fluminense, 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 2012 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 o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas 

correspondentes em exercícios anteriores. 

 

 

Brasília, 26 de março de 2013. 

 

Guilherme Batista Gomes 

CPF: 03951484721 

Diretor de Administração - PROAD  

 Instituto Federal Fluminense 

 

 

 

11 – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

11.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E 

PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS 

DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

 

 

11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos. 

 

A unidade está se mobilizando para adotar os critérios e procedimentos 

estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em 

especial, nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10. Contudo não foi possível finalizar o processo 

até o fim do exercício de 2012. 
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11.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE 

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

11.2.1 Declaração Plena 

 

    Não se aplica. 

 

11.2.2 Declaração com Ressalva 

 

 
QUADRO .11.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 

NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense  158139 

 

 

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 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial 

da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

                         No encerramento do exercício de 2012, foram evidenciadas no registro da conformidade contábil as seguintes 

observações como segue: 

                      Na UG 158139: 

a) saldo contábil não confere com RMA (Relatório Mensal de Almoxarifado); 

b) saldo contábil não confere com RMB (Relatório Mensal de Bens Móveis); 

c) falta de atualização da depreciação dos bens móveis; 

d) falta de atualização da amortização dos bens intangíveis;  

                      Na UG 158274: 

a) falta de atualização da depreciação dos bens móveis;  

b) ocorrência de registro da receita patrimonial sem o respectivo processo de baixa do bem, gerando saldos indevidos nos 

demonstrativos contábeis;  

 

                         Na UG 158384:  

a) as restrições registradas por ocasião do fechamento do exercício referem-se a recolhimento de tributos/contribuições 

ficando sem a liberação do pagamento da prestação de serviço até a presente data, mesmo estando com o devido ateste 

(Processo 23044000824/12-0682).  

 

                         Na UG 158387:  

a) falta de atualização da depreciação dos bens móveis. 

 

                         Nas UG’s 158385, 158386 e 158468 os registros estão em conformidade com a Legislação. 

 

OBS: Diante do exposto acima e na qualidade de contador responsável pela conformidade contábil de Órgão, entendo que as 

contas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense e de seus campi relacionados acima estão com os 

registros efetuados de acordo com as legislações e normas retro citadas. 

 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Campos dos Goytacazes Data 26/03/2013 

Contador Responsável Alexandre de Mello Alves CRC nº 102633/O-8 
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11.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 

PREVISTAS NA LEI Nº 4.320/1964 E PELA NBC T 16.6 APROVADA 

PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008 

 

 

 

11.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS EXIGIDAS 

PELA LEI Nº 6.404/1976 

 

 

 

 

11.5 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS EMPRESAS ESTATAIS 

 

11.5.1 Composição Acionária do Capital Social como Investida 

 

Não se aplica. 

 

11.5.2 Composição Acionária da UJ como Investidora 

 

 Não se aplica. 

 

11.6 PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

Não se aplica 

 

 

12 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

12.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ 

 

1. Quanto à política de auxílio à formação de novos pesquisadores e 

empreendedores 

 

O incentivo à formação de novos pesquisadores e empreendedores é uma das 

finalidades do Programa de Bolsas Institucionais de Incentivo à Pesquisa e ao 

Empreendedorismo no Instituto Federal Fluminense, aprovado pelo Conselho Superior 

na Resolução N
o
 34/2012. Este Programa tem por objetivo incentivar as pesquisas e o 

empreendedorismo por meio da oferta de bolsas financiadas por órgãos de fomento à 
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pesquisa (CNPq e FAPERJ) e pelo próprio IFFluminense. Neste Programa, estão 

incluídas as seguintes modalidades de bolsas: 

 Bolsa de Iniciação Científica Júnior (ICJ-CNPq), ofertada a alunos do 

IF Fluminense e de outras escolas públicas que estejam regularmente 

matriculados no ensino médio ou técnico. 

 

 Bolsa Jovens Talentos (JT-FAPERJ), ofertada a alunos do IF 

Fluminense e de outras escolas públicas que estejam regularmente 

matriculados no segundo ano do ensino médio ou técnico, com idade 

entre 15 e 18 anos. 

 

 Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq e PIBIC-IFF), ofertada a 

alunos do IF Fluminense e de outras Instituições de ensino que estejam 

regularmente matriculados em cursos de graduação ou de pós-graduação 

lato sensu. 

 

 Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI-CNPq e PIBITI-IFF), ofertada a alunos do IF Fluminense e de 

outras Instituições de ensino que estejam regularmente matriculados em 

cursos de graduação ou de pós-graduação lato sensu. 

 

 Bolsa de Mestrado (ME-IFF), ofertada a alunos dos cursos de pós-

graduação stricto sensu do IF Fluminense que estejam regularmente 

matriculados e em dia com suas obrigações discentes. 

 

 Bolsa Fomento ao Empreendedorismo (EMP-IFF), ofertada a alunos 

do IF Fluminense maiores de 18 anos, que estejam regularmente 

matriculados em cursos do ensino médio, técnico, graduação ou pós-

graduação, e sejam integrantes de empresas juniores do IF Fluminense 

e/ou estejam participando do programa de “Incubação” da Incubadora de 

Empresas TEC CAMPOS, bem como qualquer outra incubadora, desde 

que diretamente associada a programas de incubação do IF Fluminense. 

 

 

A tabela 2, a seguir, demonstra a evolução do número de Bolsas de Pesquisa do 

IFFluminense do período de 2009 a 2012. Considerando o total de bolsas concedidas, 

pode-se verificar que no período de 2012/2013 houve um aumento significativo do 

quantitativo de bolsas (164%) em relação ao período anterior (2011/2012).  
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Tabela 2 – Bolsas 

ICJ, JT, PIBIC, PIBITI, Mestrado e Fomento ao Empreededorismo – 2009/2013 
 

 

Campi 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

CNPq IFF Total CNPq IFF FAPERJ Total CNPq IFF Total CNPq IFF FAPERJ Total 

Campos Centro 21 38 59 43 34 0 77 50 33 83 42 55 00 97 

Macaé 12 8 20 12 18 0 30 20 7 27 11 09 00 20 

Reitoria 0 2 2 3 4 0 7 0 0 0 01 04 00 05 

Bom Jesus 1 0 1 0 6 0 6 7 4 11 08 12 66 86 

Cabo Frio 2 4 6 0 3 2 5 7 3 10 12 03 27 42 

Campos Guarus 0 0 0 0 5 0 5 4 1 5 02 00 32 34 

Itaperuna 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 00 00 05 05 

UPEA - - - - - - - - - - 03 17 41 61 

São João da 

Barra 

- - - - - - - - - - 09 00 00 09 

Quissamã - - - - - - - - - - 03 00 00 03 

Total 36 52 88 59 71 2 132 89 48 137 91 100 171  

Fonte:  Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação 
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2. Quanto à política de auxílio aos servidores e alunos do IF Fluminense em 

relação à produção científica e tecnológica  

 

O Programa de Apoio à Produção Acadêmica no IFFluminense visa incentivar a 

produção intelectual dos seus servidores e alunos pesquisadores e a participação em 

eventos científicos e tecnológicos, proporcionando vivência e troca de experiência com 

pesquisadores de outras Instituições. As modalidades de incentivo financeiro à produção 

intelectual oferecidas neste Programa são: (i) apoio à apresentação de trabalhos 

acadêmicos em eventos de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação e (ii) apoio 

a publicações de trabalhos em periódicos. 

Ressalta-se que as modalidades de incentivos à produção intelectual são 

ofertadas aos servidores em efetivo exercício no Instituto e extensivo a seus 

orientandos, desde que alunos regularmente matriculados na Instituição.  

Os valores concedidos, de acordo com as modalidades de incentivos, estão em 

conformidade com as Políticas, Diretrizes e Normas de Capacitação, Qualificação e 

Atualização dos servidores, constantes em Portaria Interna da Reitoria do IF 

Fluminense. 

 

Tabela 3 – Bolsas de apoio à produção acadêmica concedidas pelo IFFluminense a 

servidores e estudantes para participação em eventos nacionais, internacionais e para 

publicação em periódicos – 2012 

 

Campi 

Evento Nacional Evento Internacional Publicação  

D
1
 TAE

2
 Dis

3
 Total D TAE Dis Total D TAE Dis Total 

Campos 

Centro 

26 02 30 58 10 01 - 11 02 - - - 

Bom Jesus 10 02 - 12 - - - - - - - - 

Campos 

Guarus 

07 01 - 08 - - - - - - - - 

Itaperuna 07 01 - 08 03 - - 03 - - - - 

Macaé 02 - 02 04 01 - - 01 - - - - 

Cabo Frio 07 - 08 15 - - - 00 - - - - 

Reitoria - 03 01 04 02 - - 02 - - - - 

158 
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UPEA - - - - 01 - - 01 - - - - 

Total 59 09 41 109 17 01 - 18 02 - - - 

TOTAL 256 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.  

Nota
1
: D= Docentes 

Nota
2: 

T= Técnico-administrativos em Educação 

Nota
3
: Dis= Discentes  

 

 

 

3. Programa Ciência Sem Fronteiras  

 

O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) busca promover a consolidação, 

expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 

competitividade brasileira, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A 

iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas Instituições 

de fomento - CNPq e Capes -, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico 

do MEC. 

Neste Programa, são ofertadas bolsas de intercâmbio no exterior, na modalidade 

Graduação Sanduíche, que tem por finalidade propiciar aos alunos do IFFluminense 

experiência internacional, oportunizando-lhes  a vivência de experiências educacionais 

direcionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, ao empreendedorismo e à 

inovação em Instituições estrangeiras de elevado padrão de qualidade. 

No ano de 2012, treze alunos foram contemplados com as bolsas de graduação 

sanduíche no Programa CsF e viajaram para cursar 1 ano letivo no exterior. Na Tabela 

abaixo é descrita a distribuição destas 13 bolsas entre os campi e cursos do 

IFFluminense. 
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Tabela 4 – Número de Alunos do IFFluminense participantes do Programa CsF em 2012 

Curso N
o
 de bolsas  Campus 

País de destino/ 

Fomento 

 

 

 

Engenharia de Controle e 

Automação 

02  

 

 

Campos-Centro 

Portugal ( CNPq) 

05 EUA (CAPES) 
 

01 Canada (CBIE) 
 

01 Macaé 
 

Canadá (CNPq) 
 

02  

 

Campos - Centro 

 

Canadá (CALDO) 

 

Sistemas de Informação 

 

01 Canadá (Coop IFF) 

 

Licenciatura em Química 

 

01 Canadá (CNPq) 

    Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.  

 

4. Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

 

Dentre as metas e compromissos firmados pelo IFFluminense com o Ministério da 

Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica está a 

“implementação de Núcleos de Inovação Tecnológica - NIT, e programas de estímulo à 

organização cooperativa que incentivem a pesquisa, inovação e o empreendedorismo”. 

O Núcleo de Inovação Tecnológica do IFFluminense foi implementado no ano de 

2009 e está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Este órgão tem por 

finalidades desenvolver e apoiar a cultura de inovação e empreendorismo, promover a 

adequada proteção das invenções geradas, no âmbito do Instituto e a transferência de 

tecnologias ao setor produtivo, contribuindo para o fortalecimento do processo de 

desenvolvimento tecnológico do país. Suas ações, em sintonia com as políticas públicas, 

intensificam o repasse da capacidade científica e tecnológica para a sociedade em geral.   

A partir do ano de 2011, foi implementada uma modalidade de bolsa para fomentar 

o empreendedorismo entre os alunos, que foi denominada de Bolsa Fomento ao 

Empreendedorismo (EMP-IFF), a partir da implementação do Programa de Bolsas 

Institucionais de Incentivo à Pesquisa e ao Empreendedorismo no Instituto Federal 

Fluminense. No ano de 2012, três alunos do IFFluminense foram contemplados com 

esta bolsa. 

 



  

 

 

162 

 

5. Do Incentivo a Publicações 

A Essentia Editora do IFFluminense, criada em 2006, tem por objetivo principal 

estimular a produção e divulgação de obras de valor científico e cultural que expressem 

o trabalho de ensino, pesquisa e extensão do próprio Instituto. 

A Editora estimula também a produção de obras de autores nacionais e 

estrangeiros que se articulem com a produção acadêmica da Instituição, em todas as 

suas áreas, por meio da publicação de obras individuais e coletivas, que discutam temas 

ligados às principais questões nacionais, com enfoque especial naquelas presentes nas 

regiões de abrangência do IFFluminense. 

A Essentia Editora vem ao longo dos anos aprimorando suas ações na missão de 

levar a coletividade acadêmica e a sociedade regional informações atualizadas de 

natureza técnico-científica e didático-pedagógico, alinhando ao compromisso do 

Instituto com a divulgação da Pesquisa. 

O Portal da Essentia Editora tem como principal proposta colocar à disposição 

da coletividade acadêmica dados atualizados, principalmente sobre os periódicos do 

IFFluminense, e reunir informações que auxiliem os autores e julgadores na produção 

editorial das revistas. 

Dentre as diversas publicações disponíveis no Portal da Editora, 

(http://www.essentiaeditora.iff.edu.br) – reformulado em 2012 e com concepção de 

linguagem mais interativa, apropriada aos nossos leitores,  destacam-se as revistas 

VÉRTICES e BOLETIM DO OBSERVATÓRIO AMBIENTAL ALBERTO RIBEIRO 

LAMEGO que em 2012 melhora a pontuação no QUALIS da CAPES. Também há no 

catálogo outras publicações, como livros e eventos científicos, alguns dos quais podem 

ser baixados gratuitamente, enquanto outros podem ser adquiridos por doação ou 

compra.  

Destaca-se importante mudança na avaliação do Qualis CAPES de 2010 para 

2012 por revista. Na VÉRTICES, teve-se a inclusão de novas áreas com nota no Qualis 

(Sociologia, Biodiversidade, Psicologia, Filosofia e Ciências Agrárias), todas com B5, 

conforme pode ser visto no quadro 12.1.  No BOLETIM DO OBSERVATORIO, teve-se 

a inclusão de uma nova área (Ciências Ambientais) com B4, a área Interdisciplinar a 

nota era B4 em 2010 e em 2012 foi para B5 e a área de Engenharias I se manteve com 

B5, conforme apresentado no quadro 12.2.  
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Quadro 12.1 Avaliação do Qualis CAPES para o ano de 2012 da revista VÉRTICES 

Fonte: CAPES, 2013. 

 

Quadro 12.2 Avaliação do Qualis CAPES para o ano de 2012 do BOLETIM DO 

OBSERVATÓRIO AMBIENTAL ALBERTO RIBEIRO LAMEGO. 

Fonte: CAPES, 2013. 

 

 

Tabela 5 -  Produção editorial da Essentia Editora - 2012 

Produção Editorial Quantidade 

Impressos (Livros, Revistas, Boletins) 12 

Online 13 

CDRom 7 

                   Fonte: Coordenação da Essentia Editora 

 

 

6. Programas de Extensão  

No ano de 2012, foram realizados 128 Projetos de Extensão envolvendo 216 

alunos. Esses projetos foram selecionados pelo Edital nº 072/2011 (seleção de Projetos 

e Programas de Extensão do IF Fluminense) e pelo Edital nº 105/2012 (apoio a Projetos 
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de Extensão “Ação com a Comunidade”, realizado com base no Edital nº 02/2012 

SETEC/MEC). 

As ações de extensão vêm se consolidando como prática cotidiana no 

IFFluminense, seguindo a premissa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Comparando-se os números dos anos de 2011 (Relatório de Gestão 2011) e 

2012, observa-se um crescimento de 54% no que se refere ao número de projetos de 

extensão desenvolvidos e de 45% no que se refere ao número de alunos envolvidos nos 

projetos de extensão. 

 

  Tabela 6 – Números de projetos de extensão e alunos extensionistas – 2011/2012 

 2011 2012 ∆ %  

Projetos de Extensão 83 128 54% 

Alunos envolvidos em Projetos 

de Extensão 

148 216 45% 

     Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

 

  

Durante a Semana de Ciência e Tecnologia Fluminense, em outubro de 2012, foi 

realizada a IV Mostra de Extensão IFF-UENF-UFF, evento promovido em parceria com 

a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Estadual do Norte Fluminense. O 

evento se constitui em um momento de troca de experiência entre os envolvidos nos 

diversos projetos de extensão, com apresentação de banners e apresentação oral dos 

trabalhos desenvolvidos.  

Vários eventos foram desenvolvidos no IFFluminense em 2012, dentre eles: - 3ª 

Feira “Mostre-se” (campus Campos-Centro); - I Semana Acadêmica (campus 

Itaperuna); - I Mostra do Conhecimento (campus Bom Jesus); Exposição de Ciência e 

Tecnologia - 3ª Expocit (campus Macaé); I Encontro de Indústria, Ciência e Tecnologia 

(campus Guarus); I Feira de Ciência e Tecnologia (campus Guarus) IFF-Universidade 

Petrobras-ANP. 

 

7. Programa Mulheres Mil 
 

 

O IFFluminense intensificou, em 2012, as ações afirmativas voltadas para as 

mulheres em condição de vulnerabilidade social por meio do Programa Governamental 

Mulheres Mil. 
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Os dois campi participantes da Chamada Pública 2011 (Bom Jesus do 

Itabapoana e Guarus) avançaram no sentido da qualificação das mulheres inscritas no 

Edital de seleção, tendo havido o encerramento dos cursos no ano de 2012, com um 

total de 173 alunas, conforme o quadro abaixo. 

 

Tabela 7 – Número de concluintes do Programa Mulheres Mil em cursos iniciados em 

2011 

Campus Cursos terminados em 2012 

(referentes ao ano de 2011) 

Total de 

alunas 

Bom Jesus do Itabapoana 

 

- Curso Básico na Produção e Processamento 

de Alimentos 

97 

Guarus - Curso Básico de Qualificação e 

Comercialização de Artesanato 

- Produtos Alimentícios artesanais 

76 

TOTAL  173 
Fonte: Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

 

 

O sucesso da implantação do Programa nos dois campi, a experiência 

acumulada, e o reconhecimento da importância do acesso desse público à educação 

profissional foram fatores fundamentais para a grande resposta dos demais campi à 

Chamada Pública 2012, com integração de mais quatro unidades do IFFluminense (os 

campi Campos-Centro, Itaperuna, Cabo Frio e o Polo Avançado de São João da Barra). 

Após capacitação dos coordenadores locais pelo MEC, iniciou-se o 

planejamento para oferta dos cursos e contato com as mulheres em condições de 

vulnerabilidade social. Devido à greve, não foi possível que todos os campi ofertassem 

os cursos no início do segundo semestre, o que fez com que alguns dos cursos ainda 

estejam em andamento no ano de 2013. 

 

Tabela 8 – Números de alunas matriculadas no Programa Mulheres Mil com frequência 

em cursos - 2012  

 

Campus 

Cursos iniciados e 

terminados em 2012 

Cursos iniciados em 2012 e em 

andamento em 2013 

Curso N° 

matrículas 

Curso N° 

matrículas 

São João da 

Barra 

- Camareira 

-Culinária (SJB 

/ UPEA) 

100 - - 

Bom Jesus do 

Itabapoana 

 

- - Curso Básico na Produção 

e Processamento de 

Alimentos 

100 



  

 

 

166 

Guarus - - Auxiliar de Cozinha e 

Auxiliar de Eletricista 

100 

Itaperuna - - Hospitalidade em Serviços 

e Qualidade de Vida p/ o 

Mundo do Trabalho 

100 

Cabo Frio - - Curso Básico de Auxiliar 

de Cozinha (50); Serviço 

de copa e atendimento de 

salão em bares, 

lanchonetes e restaurantes 

(50) 

100 

Campos-Centro - - Doceira (35); Costureira 

de peças artesanais (35) e  

Auxiliar de manutenção 

predial (30) 

100 

TOTAL 100 500 
Fonte: Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

 

 

Os cursos ofertados no Programa Mulheres Mil foram concebidos observando-se 

as características do campus ofertante, as condições regionais e as expectativas das 

alunas. 

A expansão do Programa Mulheres Mil no IFFluminense já está incluída no 

planejamento realizado em 2012, com previsão para 2013, com três novas unidades do 

Instituto que passarão a integrar o Programa: campus Rio Paraíba do Sul-Unidade de 

Pesquisa e Extensão Agroambiental, campus Quissamã e Polo Avançado de Cambuci. 

 

8. Assistência Estudantil 
 

Diante da ampla e variada realidade do universo de estudantes do IF Fluminense 

dispostos em seus diversos campi, foi elaborado um Documento Referência que pudesse 

orientar e regulamentar o Programa de Bolsas do IFFluminense, com o intuito de 

democratizar o acesso, permanência e êxito dos estudantes. 

O Documento “Referências Básicas para os Programas de Assistência Estudantil 

do IF Fluminense (2012)” foi instituído pela Portaria nº 486, de 25 de abril de 2012. 

Neste documento, que passa a ser referência para a Assistência Estudantil no IF 

Fluminense, os objetivos da Política Estudantil apresentados pelo antigo PAAPE 

(Programa de Assistência e Apoio Estudantil do IF Fluminense) são ratificados, 

apontando-se ainda os Programas Básicos de Assistência Estudantil do IF Fluminense, 

que são: 
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a) Programa de Saúde e Apoio Psicossocial; 

b) Programa de Desenvolvimento Técnico-Científico, Educacional e de Pesquisa; 

c) Programa de Cultura, Arte e Esporte; 

d) Programa Iniciação Profissional; 

e) Programa Educação de Pessoas com Necessidades Específicas; 

f) Programa Moradia/Transporte/Alimentação; 

g) Programa PROEJA. 

 

Para garantir a permanência e êxito dos estudantes, foram ofertadas, em 2012,  

diversas Bolsas integrantes dos Programas, por meio de critérios baseados em condições 

de vulnerabilidade social e ações afirmativas. 

No ano de 2012 foram atendidos, no 1° semestre/2012, em média, 1.000 

alunos/mês pelos Programas de Cultura, Arte e Esporte; de Desenvolvimento Técnico-

Científico, Educacional e de Pesquisa, Iniciação Profissional, Educação de Pessoas com 

Necessidades Específicas e Moradia/Transporte/Alimentação. Os alunos atendidos no 

Programa no 2° Semestre/2012 seguiram o mesmo quantitativo do mês de julho/2012. 

 

Tabela 9 – Números de alunos atendidos pelos Programas Básicos de Assistência 

Estudantil do IF Fluminense - 1° semestre/2012 

campi JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

Campos-Guarus 21 23 23 46 48 49 48 

Bom Jesus 95 87 34 45 35 45 112 

Campos-Centro 565 564 569 537 480 631 630 

Itaperuna 96 95 94 64 61 152 132 

Macaé 105 105 94 52 51 38 74 

Quissamã 25 25 26 24 32 30 31 

Cabo Frio 59 58 58 58 69 69 13 

São João da 

Barra 

8 47 56 57 57 57 57 

UPEA 3 3 3 7 9 8 10 

TOTAL 977 1008 957 890 842 1079 1107 
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Fonte: Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

Obs: Número de alunos assistidos sem contabilizar merenda 
 

 

No que diz respeito aos Núcleos de Apoio aos Portadores de Necessidades 

Específicas, em 2012, o IFFluminense atendeu a 118 educandos que apresentaram 

necessidades específicas, assim resumidas: 

 

Tabela 10 – Número de alunos atendidos pelos Núcleos de Apoio aos Portadores de 

Necessidades Específicas do IFFluminense 

 

Necessidades 

Específicas 

DV
1
 DA

2
 DF

3
 DM

4
 TDAH

5
 Síndromes

6
 TOTAL 

GERAL 

TOTAL 24 06 11 02 53 22 118 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

  
Nota

1
: DV = Deficiência Visual 

Nota
2
: DA = Deficiência Auditiva 

Nota
3
: DF = Deficiência Física 

Nota
4
: DM = Deficiência Mental 

Nota
5
: TDAH = Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade 

 

 

 

9. Atividades Culturais 

 

Como estímulo à cultura institucional e regional, o IFFluminense lançou o Edital 

nº61/2012 para implantação e/ou modernização de Centros de Memória no 

IFFluminense. Os campi Bom Jesus, Campos-Centro, Quissamã e campus Rio Paraíba 

do Sul aderiram ao Edital, porém em virtude da greve ocorrida em 2012, a inauguração 

dos Centros de Memória, prevista para o final do ano letivo de 2012 foi adiada para 

2013.  

Ainda no âmbito da Cultura, iniciou-se, no ano de 2012, uma aproximação com 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), detectando-se a 

convergência de várias ações em andamento no IFFluminense com aquelas do IPHAN. 

Após diversos encontros e reuniões, iniciou-se a elaboração de uma minuta de Termo de 

Cooperação Técnica IFF-IPHAN, abrangendo as regiões de Baixada Litorânea, Norte e 

Noroeste Fluminense.  

No Museu Municipal de Campos dos Goytacazes, foi realizada pelo 

IFFluminense, campus Campos-Centro, uma exposição narrando os 103 anos de história 
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da Educação Profissional na região, abordando desde os primórdios da Escola de 

Aprendizes e Artífices, em Campos dos Goytacazes, até a nova configuração do 

Instituto Federal Fluminense, abrangendo as regiões norte, noroeste e baixada litorânea. 

Em abril de 2012, ocorreu o I Festival de Cinema do IFF, no campus Campos-Centro, 

com 55 filmes inscritos na mostra competitiva e 48 filmes inscritos na mostra não 

competitiva. E em maio, ocorreu o II Festival Nacional de Esquetes do IFF, no campus 

Campos-Centro, atraindo jovens de diversas partes do país. 

 

10. Convênio Universidade Petrobras 
 

Em 2012 o Convênio Universidade Petrobras nº 001 entrou em seu último ano 

de execução, iniciando com 290 bolsas em oferta a cursos técnicos dos campi Guarus e 

Macaé, já que as turmas integrantes do convênio no campus Campos-Centro já haviam 

sido concluídas. O objetivo da oferta dessas bolsas é a permanência e êxito no percurso 

formativo do estudante, em cursos técnicos de áreas afins e de interesse no âmbito do 

petróleo, gás, biocombustíveis e energias renováveis. 

A I Feira de Ciência e Tecnologia IFF-Universidade Petrobras-ANP foi 

realizada em maio/2012, no campus Guarus. Durante a Feira, várias atividades foram 

desenvolvidas, tais como: palestras sobre o tema petróleo e gás por profissionais da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP); lançamento do segundo volume da Revista 

Bolsista de Valor (Editora Essentia), com temas desenvolvidos por alunos como 

atividade de bolsista; depoimento de alunos egressos que foram bolsistas do Convênio, 

relatando suas experiências no decorrer do curso e seu ingresso no mundo do trabalho; 

exposição de trabalhos desenvolvidos por alunos bolsistas do Convênio. 

Ao final de 2012, todos os alunos bolsistas concluíram seus cursos, estando o 

Convênio em processo de elaboração de relatório final.  

Ao longo do ano de 2012, foram realizados os procedimentos para celebração do 

Convênio n° 02, que irá abranger todos os campi do IFFluminense, com previsão de 

concessão de 1.246 bolsas distribuídas entre diversas turmas dos cursos técnicos de 

petróleo e gás, metalurgia, mecânica, automação industrial, eletromecânica, 

eletrotécnica, eletrônica, química, meio ambiente e segurança do trabalho, com previsão 

para início de 2013. 
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11. Educação a Distância  
 

O IFFluminense tem, em sua estrutura, a Coordenação de Educação a Distância, 

ofertando Cursos Técnicos na modalidade a distância pela rede e-Tec Brasil. Os cursos 

e polo EaD, em 2012, estão apresentados na Tabela  a seguir. 

 

 

Tabela 11 -  Cursos ofertados nos Polos de Educação a Distância do IFFluminense - 

2012 

Fonte: Coordenaçao rede e-Tec IFFluminense. 

 

No segundo semestre de 2012, dois novos polos foram criados, um em Campos 

dos Goytacazes e outro em Bom Jesus de Itabapoana. O número de vagas aumentou 

significativamente, foram oferecidas 800 vagas, conforme distribuição da Tabela 11.  

Em 2012, foram realizados cinco processos seletivos para professores 

pesquisadores, um processo seletivo para professor conteudista, dois para tutores e um 

processo seletivo para alunos. Os processos seletivos de tutores e professores envolvem 

curso de capacitação de 60 horas. Os professores conteudistas produziram o caderno dos 

componentes curriculares História Regional, Geografia Regional e Eventos e Sociedade. 

 

12. O IFFluminense  no Plano de Expansão da Rede Federal de EPT 

 

Curso Polo Nº de vagas Matriculados 

Segurança do   

Trabalho 

Bom Jesus do 

Itapaboana 
50 67 

Cabo Frio 100 112 

Casimiro de Abreu 100 77 

       Miracema 100 83 

       Quissamã 50 42 

São João da Barra 100 119 

Eventos 
Cabo Frio 75 27 

Campos-Centro 75 96 

Guia de 

Turismo 

Cabo Frio 75 27 

Itaperuna 75 16 

Total 800 693 
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Objetivando ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica, o 

IFFluminense deu início, em 2012, a construção de duas novas unidades de ensino, em 

consonância com a política do Governo Federal em seu programa expansão Rede 

Federal. Os dois novos campi estão sendo implantados nos municípios de Santo 

Antônio de Pádua, na região Noroeste Fluminense, e em Itaboraí, na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro.  

A construção do campus Itaboraí teve início em outubro de 2012, a obra foi 

contratada pelo valor R$ 7.249.311,08, possui uma área projetada de construção de 

5.867,40 m
2
, sendo implantado em um terreno, doado pelo Município de Itaboraí, que 

tem uma área de 34.816,19 m
2
 e a conclusão da sua obra está prevista para outubro de 

2014. O referido campus possui uma capacidade prevista para atender a 1200 alunos nos 

cursos regulares.  As ações do campus Itaboraí pretendem, dentre outras, atender às 

demandas prementes de formação profissional especializada, face ao expressivo e veloz 

crescimento da região gerado pelo processo de implantação do Complexo Petroquímico 

do Rio de Janeiro/COMPERJ.  

A construção do campus Pádua foi contratada pelo valor R$ 9.035.836,92, seu 

projeto prevê uma área de construção de 5.557,39 m2 e está sendo edificado sob uma 

área doada pelo Município de Sto. Antônio de Pádua, que possui 45.838,02 m
2
. O 

campus tem previsão para atendimento a 1200 alunos nos cursos regulares que serão 

implantados. Sua obra foi iniciada em novembro de 2012 e seu término está previsto 

para novembro de 2014. As ações do campus Pádua pretendem, dentre outras, servir 

como um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico-social da Região 

Noroeste Fluminense. 

 

13. Reestruturação dos Cursos Superiores de Tecnologia 

 O Projeto de Reestruturação dos Cursos Superiores de Tecnologia do campus 

Campos-Centro do IFFluminense – TECNOPROJ, realizado no campus Campos Centro 

apresentou alguns indicativos, a saber: grande evasão evidenciada em determinados 

cursos de tecnologia, a dificuldade de os tecnólogos terem reconhecimento como 

profissionais de nível superior e consequente acesso ao mercado de trabalho, bem como 

a urgência na atualização das matrizes curriculares, que devem criar mecanismos para 

maior flexibilização, inclusive nos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, que 
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culminaram com a reformulação dos Cursos Superiores de Tecnologia de Design 

Gráfico e de Manutenção Industrial, a partir de 2012, por meio da Resolução do 

Conselho Superior n°02/2012. Também como desdobramento do TECNOPROJ, 

podem-se citar algumas outras ações: - apoio pedagógico para a conclusão dos projetos 

TCC; descontinuação do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas, tendo sido substituído pelo Bacharelado em Sistemas de Informação, em 

função do perfil exigido em concursos públicos da região; harmonização de conteúdos 

programáticos das disciplinas de Formação Geral (Português, Inglês, Matemática e 

Física) entre todos os cursos, a fim de oferecer uma maior mobilidade de horários aos 

alunos.  

 

14. Programa Tecnologia – Comunicação – Educação 

O Programa Tecnologia – Comunicação – Educação (PTCE), desenvolvido no 

campus Campos-Centro, desde 2010, tem por objetivo contribuir para a apropriação das 

tecnologias digitais por parte dos professores e alunos, de modo que elas se tornem 

instrumentos mediadores da atividade pedagógica.  

Em 2012, as seguintes ações foram desenvolvidas pelo PTCE: - reestruturação 

de 50 ambientes de salas de aula, com instalação de 50 TV LCD 42”nos ambientes 

reformados e rede de Internet sem bloqueios para professores; - cessão de notebooks aos 

professores do campus Campos Centro: em 2010/2011, foram cedidos 250 notebooks 

HP Probook 4320s e, em 2012, 50 HP Probook 4430s para os novos professores efetivos 

do campus;  - realização do recadastramento periódico dos notebooks cedidos aos 

professores: os aparelhos são vistoriados e devolvidos a cada professor; - apoio 

pedagógico e técnico aos professores; - adoção do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Moodle, em apoio às aulas presenciais: além da manutenção técnica da plataforma, o 

programa é responsável pela abertura de cursos nesse ambiente e pelo incentivo e apoio 

pedagógico ao uso do mesmo; - pesquisas relacionadas ao uso de tecnologias digitais: 

em 2012, foi iniciado o projeto “Tablets na Sala de Aula”, utilizando os sete tablets do 

Projeto Prodocência, do IFFluminense (o objetivo do projeto é levantar dados 

relacionados às dificuldades e pontos positivos do uso pedagógico dos tablets, assim 

como, identificar metodologias mais apropriadas para tal fim) 
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15.  Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental (UPEA) 

 

Em decisão do Colégio de Dirigentes, em dezembro de 2012, considerando a 

atuação territorial do IFFluminene, a UPEA passou a se denominar campus Rio Paraíba 

do Sul – Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental.   

Em 2012, a unidade desenvolveu como principais ações os seguintes projetos e 

programas: Projeto Mulheres Mil; Programa CERTIFIC Pesca – Operador de 

Beneficiamento de Pescado; Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC; Cursos de extensão para comunidade de Barcelos; Projeto de 

Bolsas Jovens Talentos para comunidade de Barcelos e para filhos de pescadores de São 

Francisco do Itabapoana-RJ;  Projetos de Pesquisa; Realização e participação de 

Eventos na área agroambiental. Foram realizados cursos de extensão para estudantes da 

Escola Estadual Raimundo de Magalhães, em Barcelos, em Informática Básica, além da 

concessão de cerca de 20 bolsas Jovens Talentos para estudantes desta comunidade. Em 

2012, foram realizados projetos de pesquisa vinculados ao Mestrado em Engenharia 

Ambiental do IFF e ao programa de bolsas PIBIC e PIBITI do CNPq, destacando-se as 

pesquisas relacionadas à água consumida pelos 5º e 6º distritos de São João da Barra-RJ 

e a qualidade de água das lagoas de Grussaí, Iquipari, Salgado e Açu no Projeto 4 

Lagoas, financiado pela SETEC/MEC no Edital da Política de Pesca. O campus Rio 

Paraíba do Sul – UPEA concorreu a Editais da FAPERJ e da FINEP, obtendo aprovação 

no projeto "Atualização do Acervo Bibliográfico do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Ambiental (PPEA) Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental (UPEA) 

do Instituto Federal Fluminense". Outro projeto aprovado em parceria com a empresa 

ENELTEC-Energia Elétrica e Tecnologia dedicou-se à introdução do biodigestor nas 

comunidades rurais no entorno da UPEA/IFF, promovendo uma valorização do homem 

do campo, gerando renda, reduzindo o êxodo rural e promovendo o envolvimento maior 

das comunidades com as tecnologias desenvolvidas pelo laboratório LEBio, localizado 

na UPEA/IFF.   
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16.  Programa de Educação Tutorial - PET – CONEXÃO DE SABERES 

 

A proposta do PET é desenvolver ações inovadoras que ampliem a troca de 

saberes entre as comunidades populares e a universidade, valorizando o protagonismo 

dos estudantes universitários beneficiários das ações afirmativas no âmbito das 

Universidades públicas brasileiras, contribuindo para a inclusão social de jovens 

oriundos das comunidades do campo, quilombola, indígena e em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

O IFFluminense, em 2012, conta com 12 bolsistas, os quais desenvolveram as 

seguintes atividades no ano 2012: 

- Estudo do desenvolvimento das Ciências da Natureza e sua contextualização 

histórica; 

- Curso de inglês; 

- Auxílio aos Novos Alunos do curso de Ciências da Natureza; 

- Pesquisa sobre interdisciplinaridade na Física, Química e Biologia e Pesquisa 

individual dos petianos, atividades realizadas a partir de debates que ocorrem nas 

reuniões do PET, estudo de artigos, elaboração, aplicação e análise de questionários e 

participação dos petianos em congressos; 

- Participação do PET no pré-vestibular comunitário da 

Universidade Federal Fluminense; 

- Projeto “Conexões das Ciências”, realizado com 18 alunos do Colégio Estadual 

Desembargador Álvaro Ferreira, com o objetivo de aproximar o IFFluminense dos 

alunos das escolas dos bairros periféricos, promovendo maior interesse desses alunos na 

busca de um ensino de qualidade e almejando melhores investimentos em suas 

formações profissionais. 

A instituição disponibiliza uma sala exclusiva para o PET. Vale destacar 

a apresentação de vários trabalhos em eventos com duas premiações (melhor trabalhos 

entre Física e Química e melhor trabalho em educação no CONFICT de iniciação 

científica) e as aprovações de primeiro e segundo lugar (entre 30 candidatos) para o 
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mestrado em Ciências Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense das 

primeiras duas egressos do grupo PET. 

 

17. Reconhecimento de Cursos de Graduação / Índice Geral de Cursos (IGC) 

 

A renovação do reconhecimento de cursos de graduação é automática para os 

cursos que obtiveram CPC (Conceito Preliminar de Curso) acima de 3. O Conceito 

Preliminar de Curso é composto por diferentes variáveis, que traduzem resultados da 

avaliação de desempenho de estudantes, infraestrutura e instalações, recursos didático-

pedagógicos e corpo docente. Segue abaixo cursos que tiveram a renovação do 

reconhecimento em 2012. 

 

  

 Reconhecimento de Cursos de Graduação 

 

Cursos Campi Ato de Reconhecimento CPC 

Matemática Campos-Centro 

Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

3 

Ciências da Natureza 

- Física 
Campos-Centro 

Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

4 

Ciências da Natureza 

- Química 
Campos-Centro 

Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

3 

Ciências da Natureza 

- Biologia 
Campos-Centro 

Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

3 

Arquitetura e 

Urbanismo 
Campos-Centro 

Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

4 

Geografia Campos-Centro 

Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

4 

Sistemas de 

Informação 
Campos-Centro 

Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

3 

Fonte: <www.emec.mec.gov.br> 
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18. Adesão aos Processos de Certificação em Nível de Conclusão de Ensino 

Médio 

 

Em sintonia com a Política Educacional Nacional, o IFFluminense aderiu ao 

Processo Nacional de Certificação em Nível de Conclusão de Ensino Médio. A PROEN 

organizou a Regulamentação Institucional para Certificação e assessorou os campi no 

processo de expedição de certificado.  

A emissão e registro dos Certificados de conclusão do Ensino Médio pelo 

ENEM e das Declarações de Proficiência é de responsabilidade do Registro Acadêmico 

de cada campus e ocorre conforme critérios estabelecidos pelo MEC e resolução emitida 

pelo IFFluminense (01/2012). 

A cada edição do ENEM, tem sido crescente o interesse dos candidatos que 

desejam obter o certificado de Ensino Médio com a nota obtida nesse exame. Em 2012, 

observamos um grande aumento nas emissões destes certificados. No maior campus do 

Instituto Federal Fluminense, o campus Campos-Centro, houve um aumento de 168 %: 

foram 177 certificados emitidos em 2012, enquanto em 2011 foram 66.  

Tendo em vista que, a certificação pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

destina-se, prioritariamente, às pessoas que não concluíram o Ensino Médio em idade 

apropriada, desta forma, a obtenção deste título de conclusão abre novas oportunidades 

a estas pessoas, principalmente no que se refere ao acesso ao Ensino Superior. 

Em 2012, o IFFluminense efetuou 391 certificações de Conclusão de Ensino 

Médio, enquanto em 2011 foram 165 certificados.  

 

19. Centro de Línguas do IFFluminense 

 

Os cursos de Inglês e de Espanhol oferecidos pelo Centro de Línguas do IF 

Fluminense (CELIFF) buscam o desenvolvimento da competência comunicativa, a 

partir de atividades que abrangem as seguintes habilidades: compreensão oral e escrita, 

produção oral e escrita de estudantes e servidores do Instituto. Em 2012, foram 

ofertadas 316 vagas no CELIFF. 
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20. Prodocência  

 

O Programa de Consolidação das Licenciaturas - Prodocência - no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, sob o AUXPE
1
 número 

2297/2010, publicado no Diário Oficial da União em 25 de janeiro de 2011, seção 3, 

página 18, com vigência de 29/11/2010 a 29/10/2012, visa contribuir para elevar a 

qualidade dos cursos de licenciatura, (re)avaliar os cursos existentes na instituição e 

contemplar projetos institucionais, valorizando a formação e a relevância social dos 

profissionais do magistério em consonância com o programa proposto pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

Os objetivos do Prodocência no IFFluminense assim se apresentam: 

 

a. Implementar ações no sentido de fomentar o programa de formação 

continuada para os profissionais que atuam nas licenciaturas no IF Fluminense 

(professores, equipe pedagógica e gestores), com vistas a superar as dificuldades 

evidenciadas na releitura desses cursos de modo a elevar a qualidade da 

formação docente oferecida. 

b. Promover maior integração na proposta de trabalho, por meio da 

implementação de metodologias de ensino capazes de estabelecer uma rede de 

saberes, favorecendo assim a redução ou até mesmo a diluição da dicotomia 

ainda existente entre teoria e prática. 

c. Adotar procedimentos que possibilitem ao professor lidar com as Tecnologias 

de Informação e da Comunicação (TIC), bem como aprofundar conhecimentos 

psicopedagógicos que subsidiem o trabalho educativo, tomando como 

referência: o sujeito que aprende, como se dão os fenômenos do aprender e 

como as tecnologias interferem nesse processo. 

 

Ressaltamos que o valor total repassado pela CAPES foi de R$103.976,00 (cento 

e três mil, novecentos e setenta e seis reais), destinados aos seguintes recursos: 

→ Custeio: R$77.982,00 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais) 

→ Capital: R$25.994,00 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais). 

 

Dos resultados alcançados no Prodocência no IF Fluminense, no que tange à 

execução do projeto no ano de 2012, em atendimento aos objetivos delineados: 

                                                 
1 
Auxílio Financeiro a Projeto Educacional e de Pesquisa. 
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 Efetivação do evento “II Semana das Licenciaturas no Instituto Federal 

Fluminense campus Campos-Centro”, no período de 17 a 19 de outubro do 

corrente. A promoção deste evento objetivou: 

a. fomentar o programa de formação continuada para os profissionais que atuam nas 

licenciaturas no IF Fluminense (professores, equipe pedagógica e gestores), com 

vistas a superar as dificuldades evidenciadas na releitura desses cursos de modo 

a elevar a qualidade da formação docente oferecida; 

b. fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, 

inclusive com a inserção de tecnologias da informação e da comunicação nos 

processos de ensino e aprendizagem; 

c. estimular propostas de integração da educação superior com a educação básica, de 

articulação entre teoria e prática e de cooperação entre unidades acadêmicas; 

d. contribuir para a elevação da qualidade dos cursos de licenciatura, valorizando a 

formação e a relevância social dos profissionais do magistério. 

 

Resultados obtidos mediante a efetivação do evento “Semana das Licenciaturas no 

Instituto Federal Fluminense” campus Campos-Centro: 

 

▪ Definição de Grupos de Trabalho visando à reformulação das Licenciaturas no IF 

Fluminense, em especial, do Núcleo Pedagógico. 

▪ Integração com outros IFs presentes, no sentido da construção de Licenciatura em 

Artes e assessoria àqueles que desejam implantar Licenciaturas em Ciências da 

Natureza e em Matemática. 

 

13 -  INFORMAÇÕES SOBRE A CONFORMIDADE DA DISTRIBUIÇÃO 
DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COMO PREVISTO NOS ART. 

40 A 43 DA LEI Nº 9.096/95, BEM COMO SOBRE A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS PELOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Não se aplica. 

 

 

14 -   INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFI 
NOS POSTOS DIPLOMÁTICOS, DESTACANDO O ESTÁGIO EM QUE SE 

ENCONTRA EM CONFRONTO COM O CRONOGRAMA PREVISTO, 
BEM COMO OS PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS PARA A 

IMPLANTAÇÃO 

 

Não se aplica . 

 

15 -  DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DETALHADO POR PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL, LEGAL, MERCADOLÓGICA, DE UTILIDADE 
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PÚBLICA E PATROCÍNIOS, RELACIONANDO DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS DOS PROGRAMAS DE TRABALHO UTILIZADOS, 

VALORES E VIGÊNCIAS DOS CONTRATOS FIRMADOS COM 
AGÊNCIAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

 

Não se aplica. 

 

16 -  EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS 
CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO, COM BASE EM UM 

CONJUNTO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PRESTADAS PELO 
GESTOR DO FUNDO 

 

Não se aplica. 

 

17 - OPERAÇÕES HONRADAS PELOS FUNDOS DE AVAL OU 

GARANTIDORES DE CRÉDITOS, POR LINHAS DE CRÉDITO E 
AGENTE FINANCEIRO, BEM COMO OBTER ANÁLISE CRÍTICA DO 

DESEMPENHO DO RESPECTIVO FUNDO DE AVAL OU GARANTIDOR 
DE CRÉDITO. 

 

Não se aplica. 

18 - DESEMPENHO OPERACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 
ENSINO SUPERIOR – IFES COM BASE EM UM CONJUNTO DE 

INDICADORES OPERACIONAIS, BEM COMO OBTER, PARA FINS DE 
ANÁLISE, RELAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS 

FUNDAÇÕES DE APOIO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 8.958/1994. 

 

Não se aplica. 

 

 

19 - DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA – IFET, COM BASE EM UM CONJUNTO DE 

INDICADORES ACADÊMICOS, ADMINISTRATIVOS, 
SOCIOECONÔMICO E DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

19.1 INDICADORES DE GESTÃO DAS IFET NOS TERMOS DO ACÓRDÃO 

TCU N° 2.267/2005 

Considerando que o calendário escolar de 2012 somente será concluído em maio de 

2013, apresentamos análise dos indicadores referentes ao Acórdão nº 2.267/2005. Em 

conformidade com o que definiu o Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 

nº. 2.267/2005, de 12/12/2005, quanto a indicadores de Gestão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica - EPT, para aferição anual da atuação das 

Instituições Federais de Educação Tecnológica (IFETs), apresentam-se a seguir o quadro 

de Indicadores Primários (adaptação Decisão TCU nº. 408/2002), de Gestão de 
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Desempenho (Acórdão 2.267/2005), com os seus respectivos Métodos de Cálculo, bem 

como os resultados obtidos pelo IF Fluminense no exercício de 2012. 

  

 
QUADRO 19.1 – RESULTADOS DOS INDICADORES – ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005  

Indicadores Fórmulas Exercício  

2012 2011 2010 2009 2008 

Acadêmicos 

Relação Candidato/Vaga Em 19.2 A 5,52 7,97 6,44 7,20 6,85 

Relação Ingressos/Aluno Em 19.2 B 34,57 44,05 44,68 46,51 37,81 

Relação 

Concluintes/Aluno 
Em 19.2 C 16,73 1,64 14,28 17,88 16,01 

Índice de Eficiência 

Acadêmica - Concluintes 
Em 19.2 D 48,4 3,43 67,99 49,90 60,62 

Índice de Retenção do 

Fluxo Escolar 
Em 19.2 E 41,82 2,36 27,24 24,58 28,74 

Relação de 

Alunos/Docente em 

Tempo Integral 

Em 19.2 F 21,55 22,27 17,18 17,81 15,73 

Administrativos 

Gastos Correntes por 

Aluno 
Em 19.2 H 11.498,72 10.160,46 1.905,07 2.389,83 5.762,78 

Percentual de Gastos 

com Pessoal 
Em 19.2 I 69,7 71,00 70,00 80,00 80,85 

Percentual de Gastos 

com outros Custeios 
Em 19.2 J 13,79 20,00 19,00 18,00 17,72 

Percentual de Gastos 

com Investimentos 
Em 19.2 K 7,52 9,00 11,00 2,00 2,24 

Sócioeconômico 

Número de Alunos 

Matriculados por Renda per 

Capita Familiar 

Em 19.2 L - - - 

 

Gestão de 

Pessoas 

Índice de Titulação do 

Corpo Docente 
Em 19.2 G 3,06 3,06 3,13 3,16 2,25 

 

 

 

19.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE GESTÃO DAS 

IFET 

Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica - EPT determinados no Acórdão 2.267/2005 - TCU. 

 

A. Relação Candidato / Vaga 

Objetivo: Identificar a relação candidato / vaga 

Método de Cálculo:  

 
QUADRO 19.2 RELAÇÃO CANDIDATO / VAGA = INSCRIÇÕES 

                                                                                      VAGAS OFERTADAS 

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Nº. de Candidatos 25.406 28.970 27.021 28.718 22.016 

Vagas Ofertadas 4.601 3.634 4.194 3.986 3.212 

Relação Candidato/Vaga 
5,52 

7,97 

 
6,44 7,20 6,85 
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   Fonte:  SISTEC - MEC (2012) 

 

QUADRO 19.3 NÚMERO DE VAGAS DOS CURSOS TÉCNICOS, SUPERIORES, 

PÓS-GRADUAÇÃO, FIC E MULHERES MIL EM 2012 

 

Tipo de Curso No de Vagas 

Técnico 2.928 

Tecnologia 180 

Bacharelado 305 

Engenharia 192 

Licenciatura 248 

Especialização 115 

Mestrado 22 

FIC 403 

Mulheres Mil 400 

                                               Fonte:  SISTEC - MEC (2012) 

 

Análise Crítica: 

Esse indicador apresenta o grau de atratividade que os cursos da instituição despertam 

em sua área de abrangência. Analisando o quadro que mostra o número de candidatos x 

vagas ofertadas, pode-se perceber que houve um decréscimo na relação candidato/vaga 

de 2012 em relação a 2011 e percebe-se também uma diminuição no número de 

candidato em relação aos 3 últimos anos. Esta situação se justifica pela greve de 

servidores ocorrida em 2012, o que tornou a procura dos candidatos um pouco mais  

reduzida por receio de atraso em sua formação.  

Analisando o quadro de Vagas em relação aos Cursos Técnicos, observa-se que este 

instituto atende ao que estabelece o disposto na Lei de no11.892/08, de 29 de dezembro 

de 2008, quando disponibiliza 2.928 vagas para o ensino técnico de nível médio 

presencial. O IF Fluminense iniciou também no segundo semestre de 2011 cursos 

técnicos na modalidade EaD, ofertando 550 vagas, e em 2012 esta oferta foi ampliada 

para 800 vagas. O IF Fluminense reafirma o seu compromisso com a oferta de cursos 

FIC (403 vagas) e Mulheres MIL (400 vagas). Em relação a oferta de vagas a nível 

superior, o instituto ofertou em 2012 cerca de 925 vagas. Para Pós-Graduação, o IF 

Fluminense ofertou em 2012 um número de 137 vagas. Considerando as vagas ofertadas 

em todos os processos seletivos, verifica-se um aumento de 26% nas vagas ofertadas de 

2011 para 2012. 
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B. Relação Ingressos / Alunos 

Objetivo: Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos 

Método de Cálculo: Relação: Nº. de Ingressos   X 100 

                                              Alunos Matriculados 

 
QUADRO 19.4 RELAÇÃO INGRESSOS/MATRÍCULAS 

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Nº. de Ingressos 5.550 6.474 4.621 4.382 3.124 

Matrículas 16.056 14.698 10.343 9.420 8.261 

Relação 

Ingresso/Matrículas 

(%) 

34,57 44,05 44,68 46,51 37,81 

Fonte:  SISTEC - MEC (2012) 

 

Análise Crítica: 

Observa-se no quadro que trata da Relação Ingressos/Matrícula, um decréscimo do 

número de ingressantes em relação a 2011, isso se justifica pela greve de servidores 

ocorrida em 2012, o que fez com que diminuísse o número de ingressantes por receio de 

atraso em sua formação. O número de matrículas cresceu de forma significativa em 

relação aos números apresentados nos últimos 5(cinco) anos.  

 

 

C. Relação de Concluintes / Alunos 

Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos 

Método de Cálculo: Relação: Nº. de Concluintes     X 100 

                                                  Alunos Matriculados 

 
QUADRO 19.5 RELAÇÃO DE CONCLUINTES/ALUNOS 

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Nº de Concluintes 2.686 241 1.478 1.685 1.323 

Matrículas 16.056 14.698 10.343 9.420 8.261 

Relação 

Concluintes/Matrículas 

(%) 

16,73 1,64 14,28 17,88 16,01 

Fonte:  SISTEC - MEC (2012) 

 

Análise Crítica: 

Na análise do Quadro que trata do indicador Relação Concluintes/Alunos observa-se 

uma oscilação durante os anos de 2008 a 2012. Pode-se ainda notar que este percentual 

aumentou consideravelmente de 2011 para 2012. O baixo índice em 2011 se justifica em 

função da incorporação do campus de Bom Jesus de Itabapoana (2010) e da 

transformação do Núcleo Avançado de Quissamã em campus Avançado Quissamã o que 

gerou ampliação significativa do número de matrículas. Soma-se a isto a criação de 

novos cursos técnicos e superiores (2010-campus Bom Jesus do Itabapoana e 2011 

campus Campos – Guarus). Em função do IF Fluminense não ter o número de 
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diplomados do 2º semestre do ano de 2011, e decorrência de atraso no calendário letivo, 

foram utilizados no cálculo o número de diplomados do 2º .semestre do ano de 2010 e 

número de diplomados do 1º semestre do ano de 2011. No ano de 2012 alguns campus 

tiveram a primeira formatura de suas turmas, aumentando o número de concluintes. 

Além de que em 2012, devido a greve, alunos do ensino médio com média acima de 7 e 

com presença superior a 75% puderam antecipar suas colações de grau para não causar 

prejuízos para aqueles que ingressaram em cursos de nível superior em instituições 

públicas. 

 

 

D. Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes 

Objetivo: Quantificar a eficiência da Instituição 

Método de Cálculo:  

Relação:∑Nº. de Concluintes      X 100 

                     ∑ Nº. de Ingressos ocorridos por período equivalente 

 
QUADRO 19.6 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA - CONCLUINTES 

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Nº de Concluintes 2.686 241 1.478 1.685 1.323 

Nº. de Ingressos 5.550 6.474 4.621 4.382 3.124 

Indicador de 

Eficiência (%) 

48,4 3,73 31,98 38,45 42,35 

Fonte:  SISTEC - MEC (2012) 

 

Análise Crítica: 

A oscilação em 2011 se justificou em função da criação de novos cursos técnicos e 

cursos de graduação nos últimos anos, bem como a criação de novos campis. Em 2012 

observa-se que este índice retornou a um crescimento, acompanhando os índices de 

2008 a 2010. 

 

 

E. Índice de Retenção do Fluxo Escolar 

Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos 

Método de Cálculo: 

Relação:Nº. de Alunos Retidos (reprovação + trancamento)      X 100 

                                                 Alunos Matriculados 

 

 
QUADRO 19.7 ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR 

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Nº. de Alunos 

Retidos   

6.715 347 2.818 2.316 2.375 

Nº. de Alunos 

Matriculados 

16.056 14.698 10.343 9.420 8.261 

Relação Alunos 

Retidos/Alunos 

Matriculados (%) 

41,82 2,36 27,24 24,58 28,74 

Fonte:  SISTEC - MEC (2012) 
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Análise Crítica: 

Analisando o quadro acima, nota-se que o percentual de retenção dos alunos oscila nos 

últimos 5 anos. Observa-se que em 2012 ocorreu um índice de retenção bastante 

elevado, isso se justifica pela greve de servidores em 2012, onde os alunos ficaram sem 

aulas por um longo período. Devido a este ocorrido, muitos alunos trancaram suas 

matrículas.  

 

 

F. Relação Alunos / Docente em Tempo Integral 

Objetivo: Quantificar de alunos por Docente em Tempo Integral 

Método de Cálculo:  

Relação:Nº. de Alunos Matriculados      

                             Nº. de Docentes (efetivos e temporários de 40h e DE) 

 
QUADRO 19.8 RELAÇÃO ALUNOS/ DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL 

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Nº. de Matrículas 16.056 14.698 10.343 9.420 8.261 

Nº. de Docentes Tempo 

Integral 

745 660 602 529 525 

Relação 

Matrículas/Docente em 

Tempo Integral (%) 

21,55 22,27 17,18 17,81 15,73 

Fonte:  SIAPE e SISTEC - MEC (2012) 

 

Análise Crítica: 

A relação matrícula/(docentes TI) cresceu em 2012 (maior número de matrículas e 

maior número de docentes de tempo integral), apresentando um índice de 21,55. Este é 

um bom índice já que a meta estabelecida pelo Acordo de Metas e Compromissos, 

estabelecido entre o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica, e o Instituto Federal Fluminense, é alcançar a relação de 20 

alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais por professor considerando-se 

os alunos dos cursos técnicos de nível médio (integrado, concomitante e subsequente), 

PROEJA, cursos de graduação (CST, licenciatura, bacharelado), de pós-graduação (lato 

sensu e stricto sensu ) e  de Formação Inicial e Continuada.  

 

 

G. Índice de Titulação do Corpo Docente 

Objetivo: Quantificar o índice de Titulação do Corpo – Efetivos e Temporários. Onde a 

Titulação é divida em 5 subgrupos: Graduado; Aperfeiçoado; Especialista; Mestre e 

Doutor. 

Método de Cálculo: 

Índice = G*1+A*2+E*3+M*4+D*5 

                                  G+A+E+M+D 
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Onde: G=qtde de docentes com Graduação; A=qtde de docentes com Aperfeiçoamento; 

E=qtde de docentes com Especialização; M=qtde de docentes com Mestrado e D=qtde 

de docentes com Doutorado. 

 

Índice 2012 = (215*1+10*2+176*3+267*4+111*5)/215+10+176+267+111 = 3,23 

 
QUADRO 19.9 ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Índice de Titulação 

(%) 

3,06 3,06 3,13 3,16 2,25 

Fonte: SIAPE – MEC (2012) 

 

Análise Crítica: 

O quadro acima que trata do Índice de Titulação do Corpo Docente mantém o mesmo 

índice obtido no último ano, o que se justifica em função da Política de Gestão de 

Pessoas que vem sendo implementada nos últimos anos. Devido ao plano de carreira 

cada vez mais os docentes estão buscando suas capacitações, aumentando o número de 

mestres e doutores nos institutos. 

 

H.  Gastos Correntes por Aluno 

Objetivo: Quantificar os Gastos por Aluno. 

Método de Cálculo: 

Gastos Correntes por aluno= Total de Gastos  

                                             Alunos Matriculados 

 

Gastos Correntes por aluno 2012= 184.623.405,44/16.056 = 11.498,72 

                                      
QUADRO 19.10 GASTOS CORRENTES POR ALUNO 

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Índice 11.498,72 10.160,46 1.905,07 2.389,83 5.762,78 
Fonte: SIAFI e SISTEC – MEC (2012) 

 

Análise Crítica: 

O quadro acima mostra a otimização dos recursos de custeio empregados para suportar 

a manutenção das atividades educacionais nos campi do IF Fluminense, também 

considerando o crescimento do nº. de  matrículas em relação ao ano anterior. 

 

 

I. Percentual de Gastos com Pessoal 

Objetivo: Quantificar o gasto com pessoal em relação aos gastos totais. 

Método de Cálculo: 

Percentual de gastos com pessoal = Total de Gastos com Pessoal  X 100 

    Gastos Totais 

 

Percentual de gastos com pessoal 2012 = 128.683.583,99/184.623.405,44 x 100 = 69,70 
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QUADRO 19.11 PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL 

Descrição  2012 2011 2010 2009 2008 

Índice (%) 69,7 71,00 70,00 80,00 80,85 
Fonte: SIAFI – MEC (2012) 

 

 

Análise Crítica: 

O percentual de gastos com pessoal manteve-se no nível de 70 pontos, apesar do 

ingresso de novos  servidores para o quadro durante o exercício. 

 

 

J. Percentual de Gastos com Outros Custeios (exclusive benefícios) 

Objetivo: Quantificar o percentual de gasto com outros custeios em relação aos gastos 

totais. 

Método de Cálculo: 

Percentual de Gastos com Outros Custeios =  

Total de Gastos com Outros Custeios  X 100 

  Gastos Totais 

 

Percentual de Gastos com Outros Custeios 2012 = (32.932.630,82-

7.471.003,52)/184.623.405,44 x 100 = 13,79 

 
QUADRO 19.12 PERCENTUAL DE GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS (EXCLUSIVE 

BENEFÍCIOS) 

Descrição  2012 2011 2010 2009 2008 

Índice (%) 13,79 20,00 19,00 18,00 17,72 
Fonte: SIAFI – MEC (2012) 

 

 

Análise Crítica: 

Entre 2008 e 2011, o indicador mostra uma homogeneidade na alocação de recursos 

para investimentos na rubrica de outros custeios, objetivando a manutenção adequada 

das atividades educacionais, apesar da situação expansionista vivenciada neste período 

pela Rede Federal de Educação Tecnológica. Mas percebe-se uma queda de cerca de 

30% neste indicador no ano de 2012 em relação ao ano interior. 

 

K.  Percentual de Gastos com Investimentos (em relação aos gastos totais) 

Objetivo: Quantificar o percentual dos gastos em Investimentos e Inversões Financeiras 

em relação aos gastos totais. 

Método de Cálculo: 

Percentual de Gastos com Investimentos =  

Total de gastos com despesas de Investimentos e Inversões x 100 

   Gastos Totais 

 

Percentual de Gastos com Investimentos 2012  = 13.879.686,10/ 184.623.405,44 x100 = 

7,52 
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QUADRO 19.13 PERCENTUAL DE GASTOS COM INVESTIMENTOS (EM RELAÇÃO AOS 

GASTOS TOTAIS) 

Descrição  2012 2011 2010 2009 2008 

Índice (%) 7,52 9,00 11 2,00 2,24 
Fonte: SIAFI – MEC (2012) 

 

Análise Crítica: 

De um modo geral, o indicador mostra uma homogeneidade das ações desenvolvidas 

pelo IF Fluminense nos últimos 3 anos, objetivando a expansão da área de abrangência 

do sistema de educação profissional e tecnológica, em conformidade com as metas 

previstas no Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica. 

 

 

L.  Número de Alunos Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Per 

Capita Familiar  

Objetivo: Auferir a percentagem do grau de inclusão da política governamental por 

meio do perfil socioeconômico de ingressantes e de concluintes no IF Fluminense.  

SM=salário mínimo RFP=Renda Familiar Per capita 

 
QUADRO 19.14 NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM 

A RENDA PER CAPITA FAMILIAR 

RFP por 

SM (%) 

0<RFP≤0,5  0,5<RFP≤ 1  1< RFP≤ 1,5  1,5<RFP≤ 2,5 2,5<RFP≤ 3 RFP> 3 

2011 0,00% 7,53% 7,77% 17,82% 25,10% 41,78% 

2012 20,15% 23,74% 18,98% 14,32% 6,67% 10,62% 

OBS: em 2012 5,53 % dos alunos não informaram a renda familiar 
Fonte: Sistema Acadêmico do IF Fluminense 

 

 

Análise Crítica: 

A tabela acima retrata o perfil socioeconômico dos estudantes do IF Fluminense, nota-se 

que houve uma variação de 2011 para 2012, onde a percentagem de alunos com renda 

familiar inferior a 1,5 salários mínimos aumentou e a percentagem de alunos com renda 

familiar acima de 1,5 salários mínimos diminuiu. Isso se justifica da seguinte forma, 

com a greve de servidores em 2012, os alunos com renda familiar mais alta se 

transferiram para escolas particulares devido ao receio de atrasar sua formação e 

posterior entrada no ensino superior ou mercado de trabalho.  

 

M. Outros Indicadores 

M.1. Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 

Objetivo: Quantificar o conceito da CAPES para os cursos Stricto Sensu no Instituto.  

De acordo com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IF Fluminense, o   conceito da 

CAPES é para o único curso stricto sensu em andamento no IF Fluminense, o Programa 

de Mestrado em Engenharia Ambiental, cujo conceito é 3.  

Análise crítica: 

De acordo com CAPES/MEC o conceito para o Mestrado Profissional varia de 0 a 5. 

Logo pode-se considerar o conceito 3 atribuído ao curso stricto sensu Mestrado em 

Engenharia Ambiental do IF Fluminense, um bom conceito. 
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M.2. Conceito INEP 

Objetivo: Descrever os conceitos dos cursos de graduação avaliados pelo INEP. 

Método de Cálculo:  

Conceito INEP: ∑ Conceitos obtidos 

                                                   Nº. de Cursos de Graduação Avaliados 

 

Em 2012  = 24/7 = 3,43 
 

QUADRO 19.15 OUTROS INDICADORES 

Curso Campus Portaria Conceito  

Matemática Campos-Centro Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

3 

Ciências da Natureza 

- Física 

Campos-Centro Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

4 

Ciências da Natureza 

- Química 

Campos-Centro Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

3 

Ciências da Natureza 

- Biologia 

Campos-Centro Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

3 

Arquitetura e 

Urbanismo 

Campos-Centro Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

4 

Geografia Campos-Centro Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

4 

Sistemas de 

Informação 

Campos-Centro Portaria nº. 286, de 

21/12/2012, D.O.U. de 

27/12/2012 

3 

Total de Cursos = 7    ∑Conceitos 

obtidos = 24 
Fonte: EMEC – MEC (2012) 

 

 
 

QUADRO 19.16 OUTROS INDICADORES  

Descrição 2012 2011 2010 2009 2008 

Nº. de Cursos Avaliados  7 3 - - 1 

 ∑Conceitos obtidos 24 12 - - 5 

Indicador de Conceito 

INEP  

3,43 4 - - 5 

Fonte: EMEC – MEC (2012) e Pró-Reitoria de Ensino IF Fluminense 

 

Análise Crítica: 

A média do conceito dos cursos de graduação avaliados até 2012 está em torno de 4,14. 

Este indicador demonstra a positividade de nossos cursos considerando as 10 dimensões 
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estabelecidas pelo INEP com relação a avaliação de cursos. Cabe ressaltar em que em 

2010, o IF Fluminense obteve Conceito 4 quando da Avaliação 

Externa/Recredenciamento. 

 

M.3. Percentual de produção da pesquisa 

Objetivo: Demonstrar a inserção dos docentes do IF Fluminense na área da pesquisa  

Método de Cálculo:   

Produção da Pesquisa=Número de projetos de pesquisa x 100 

                             Número de docentes DE  

 

Em 2012 = 254/514 = 49,42 % 

 

Análise Crítica: 

Pode-se perceber que praticamente 50% dos docentes do DE no IF Fluminense tiveram 

atuação na pesquisa no ano de 2012. 

 

M.4. Percentual de participação de servidores em projetos de Pesquisa e/ou 

Extensão 

Objetivo: Demonstrar a participação dos servidores do IF Fluminense em projetos de 

pesquisa e/ou extensão.  

Método de Cálculo:  

Participação dos Servidores=Número de projetos de pesquisa e extensão x 100 

                                       Número total de Servidores  

 

Em 2012 = 387/1225 = 31,60 % 

 

Análise Crítica: 

Pode-se perceber que cerca de 32% dos servidores do IF Fluminense tiveram atuação na 

pesquisa e/ou extensão no ano de 2012. 
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19.3 RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO 

 

 

QUADRO 19.17 – RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO  Valores em R$ 1,00   

Fundação de Apoio 

Nome: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico Fluminense - PRÓ-IFF CNPJ: 04.016.579/0001-31 

Projeto 

Instrumento Contratual 

Contrato Projeto Convênio 

N° Tipo N° Objeto 

Vigência Valor 

N° Tipo N° Objeto 

Vigência Valor 

Início Fim Bruto 

Repasse 

das 

Empresas 

em 2012 Início Fim Bruto 

Repasse das 

Empresas em 

2012 

2 1 

16/2011 

e TA 

10/2012 

Implantação da 2ª 

Turma do Curso 

Técnico em 

Eletromecânica 

Campus 

Avançado de 

Quissamã no IF 

Fluminense 

1/1/2011 30/6/2013 
 R$        

97.504,08  

 R$        

68.826,36  
1 2 01/2010 

Promover o 

fortalecimento 

de programas 

de formação em 

nível técnico 

dos cursos de 

Automação 

Industrial, 

Eletrotécnica, 

Química, 

Mecânica, 

Eletrônica 

Naval, Meio 

Ambiente. 

Eletrônica e 

Eletromecânica. 

6/1/2010 30/1/2013 
 R$  

6.384.870,00  

 R$    

638.487,00  
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3 1 

18/2011 

e TA 

10/2012 

Implantação da 3ª 

Turma do Curso 

Técnico em 

Eletromecânica 

Campus 

Avançado de 

Quissamã no IF 

Fluminense 

1/1/2011 30/6/2013 
 R$      

121.940,88  

 R$        

61.986,63  
5 1 01/2011 

Implantação de 

3 (três) turmas 

do Curso 

Técnico de 

Nível Médio de 

Metalurgia e 3 

(três) turmas do 

Curso Tpécnico 

Nível Médio de 

Eletromecânica 

do Município 

de São João da 

Barra. 

1/4/2011 31/12/2012 
 R$  

1.928.914,60  

 R$ 

1.374.527,70  

4 1 

17/2011 

e TA 

10/2012 

Implantação da 1ª 

Turma do Curso 

Técnico em 

Turismo no 

Campus 

Avançado 

Quissamã no IF 

Fluminense 

1/1/2011 30/6/2013 
 R$      

134.501,98  

 R$        

85.592,18  
11 1 

TA 

01/2012 

ao 

Convênio 

03/2007 

Proporcionar 

aos alunos do 

IFF, pré-

selecionados 

pela empresa 

Schlumberger, 

um maior 

contato com a 

língua inglesa, 

de forma a 

complementar 

sua formação 

acadêmica e a 

facilitar sua 

inserção no 

mundo do 

trabalho. 

1/2/2012 31/7/2012 
 R$       

31.803,60  

 R$      

31.803,60  
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6 1 15/2011 

Implantação da 3ª 

Turma do Curso 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho no 

Campus 

Avançado 

Quissamã no IF 

Fluminense 

1/8/2011 31/12/2012 
 R$      

125.294,28  

 R$        

88.443,00  
12 2 01/2012 

Realização do 

curso de 

especialização 

em 

completação, 

flexitubo e 

arame, e 

avaliação de 

poços de 

petróleo. 

9/8/2012 8/8/2013 
 R$     

188.073,09  

 R$    

156.727,50  

7 2 19/2011 

Implantação do 

Programa 

Certificação 

Profissional - 

Pesca, que visa à 

criação de perfil 

profissional, 

qualificação e 

certificação 

profissional de 

pescadores da 

Colônia Z1 do 

Município de São 

João da Barra/RJ 

1/9/2011 30/9/2013 
 R$      

191.400,00  

 R$      

114.840,00  
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8 2 20/2011 

Implantação do 

Projeto Rede de 

Saber, que visa à 

alfabetização e 

letramento de 

pescadores e seus 

familiares, 

moradores do 

Município de São 

João da Barra/RJ. 

1/9/2011 30/9/2013 
 R$      

217.800,00  

 R$      

130.680,00  
                

9 2 25/2011 

Prestação de 

Serviço para 

Operacionalização 

de programas de 

formação 

profissional para 

qualificação em 

informática e 

mecânica para 

pescadores de São 

Framcisco de 

Itabapoana - OGX 

1/10/2011 31/5/2012 
 R$        

97.116,80  

 R$        

97.116,80  
                

10 1 

TA 

01/2012 

ao 

Contrato 

10/10 

Realização do 

Projeto Jovem 

Aprendiz com a 

Schlumberger 

Serviços de 

Petroleo LTDA 

(conforme 

Decreto 

5598/2005), no 

Campus Macaé 

do IFF. 

1/11/2011 20/11/2012 
 R$      

123.277,24  

 R$      

123.277,24  
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  Total 

 R$   

1.108.835,26  

 R$      

770.762,21        Total 

 R$  

8.533.661,29  

 R$ 

2.201.545,80  

Recursos Pertencentes às IFET Envolvidos nos Projetos 

Projeto Recursos das IFET 

Nº Tipo 

Financeiros Materiais Humanos 

Valor Tipo Valor Quantidade Valor 

1 2                         1 

Sem ônus para o 

Instituto 

2 1                         2 

3 1                         1 

4 1                         2 

5 1                         24 

6 1                         2 

7 2                         3 

8 2                         3 

9 2       10 

10 1       6 

11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 

12 2       28 

Tipo: 

(1) Ensino 

(2) Pesquisa e Extensão 

(3) Desenvolvimento Institucional 

(4) Desenvolvimento Científico 

(5) Desenvolvimento Tecnológico 

  

Fonte: Fundação Pró-IFF 

  

 

Os itens 8 ao item 47, da Parte B, do Anexo II da DN TCU n°. 119, de 18 de janeiro de 2012, não se aplicam neste Relatório de Gestão. 


