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I. GESTÃO OPERACIONAL 
/ FINALÍSTICA



1.1-1.1- COMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS – MISSÃOCOMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS – MISSÃO  
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

MISSÃO DO CEFET

O Centro Federal  de Educação Tecnológica  de Campos – CEFET 

Campos tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito 

da educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

para  os  diversos  setores  da  economia,  bem  como  realizar  pesquisa 

aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, 

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

a sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo 

mecanismos para a educação continuada.

1.2-1.2- PÚBLICO ALVO DOS PROCESSOS GERENCIAISPÚBLICO ALVO DOS PROCESSOS GERENCIAIS

O  CENTRO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO  TECNOLÓGICA  DE 

CAMPOS elegeu como principal missão ocupar-se de forma substantiva 

de  um  trabalho  mais  contributivo,  intrinsecamente  voltado  para  o 

desenvolvimento local e regional,  entendendo desenvolvimento local e 

regional  como a  melhoria  do  padrão  de  vida  da  população  de  uma 

extensa região polarizada pela instituição (em especial a região norte, 

noroeste e dos lagos no Estado do Rio de Janeiro). Desenvolvimento em 

grande parte fruto do maior  dinamismo das atividades produtivas aí 

presentes;  maior  dinamismo  como  resultado  de  alterações 

fundamentais  na  estrutura  da  economia  da  região,  em  boa  parte 

provocada pelo incremento de conhecimento, tecnologia e mão-de-obra 

qualificada.

Neste sentido, atuando no ensino, na pesquisa aplicada e na 

extensão, o CEFET visa a alcançar não só a população jovem e adulta 

em  sua  trajetória  de  formação  escolar  e  profissional,  bem  como,  a 

população excluída dos processos educacionais formais, e que, buscam 

a instituição com o objetivo de resgatar a sua cidadania, a partir de 

uma formação que amplie os seus horizontes e perspectivas de inserção 



no  mundo  do  trabalho.  Neste  universo,  não  ficam  à  margem  os 

trabalhadores que retornam à Instituição com vistas a requalificação 

profissional,  imposta  pelas  profundas  e  complexas  mudanças  dos 

modos de produção contemporâneos. 

A  partir  de  uma  política  articulada  a  empresas,  a  outras 

instituições  e  representações  da  sociedade  organizada  da  região,  o 

CEFET  CAMPOS  investe-se  do  conhecimento  acumulado  e 

permanentemente construído para, a partir do ensino, da pesquisa,  e 

da  extensão  apresentar  alternativas  e  soluções  diante  da  constante 

necessidade  do  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  dos  processos 

produtivos e do modo de vida.

O  CEFET  Campos  traduz  a  missão  a  que  se  propõe  nas 

seguintes ações, que constam em seu PDI - Plano de Desenvolvimento 

Institucional: 

 Construção  de  uma  educação  científica  e 

tecnológica  com  forte  teor  humanístico  que 

possibilite  ao  ser  humano,  a  partir  de  um 

conhecimento  crítico  do  mundo  e  do  local  onde 

vive, interagir e interferir na sociedade;

 Co-participação no traçado dos destinos da região, 

colocando  sempre  em  destaque  a  promoção 

humana;

 Trabalho no sentido da inclusão social;

 Interiorização;

 Difusão Tecnológica;

 Atuação como Centro de Referência na Região;

 Verticalização do Ensino até a Pós-Graduação;

 Elevação dos Níveis de Escolaridade;

 Democratização  do  acesso  e  permanência  na 

escola;

 Valorização da Rede Pública de Ensino;

 Gestão Participativa e Democrática;

 Pesquisa  Aplicada  no  campo  das  tecnologias  e 

voltada para o desenvolvimento local e regional;



 Incentivo às ações voltadas à geração de trabalho e 

renda no âmbito institucional. 

1.3-1.3- VINCULAÇÕES  COM  O  PLANO  PLURIANUAL  –VINCULAÇÕES  COM  O  PLANO  PLURIANUAL  –  
VINCULAÇÃO PROGRAMÁTICAVINCULAÇÃO PROGRAMÁTICA

DIRETRIZES PARA UMA ATUAÇÃO EDUCACIONAL

VISANDO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

1.3.1- DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS E DE 
ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE:

1.3.1.1- Formação Continuada de Professores e Trabalhadores:
O CEFET Campos através de seus vários projetos de extensão 

oportunizou a participação de professores da Rede Pública Municipal 

e Estadual, de trabalhadores de escolaridade média e superior,  e de 

outros  trabalhadores  de  modo  geral  em  todas  as  atividades  de 

Extensão realizadas  na  Instituição.  Assim,   entre  os  eventos 

ofertados,  podemos  citar  a  XVI  Semana  do  Saber-Fazer-Saber  – 

“Cefet  Portas  Abertas”,  em  que  alunos,  professores,  servidores  e 

comunidade em geral tiveram oportunidade de vivenciar e debater os 

diversos  temas  proporcionados  nesta  ocasião.  Ressaltamos, 

inclusive,  a  realização  da  palestra  TCU  e  CONTROLE  SOCIAL  – 

DIÁLOGO PÚBLICO.

Além desta, que é uma das principais atividades na área da 

Extensão,  merece  também  destaque  o   Programa  de  oferta  de 
cursos de  Pós-Graduação “Lato-Sensu”  que por ser inteiramente 

gratuito  tem possibilitado  a  continuidade  de  estudos  para  os 
alunos das graduações do CEFET Campos, além de permitir a 
educação continuada de professores e demais trabalhadores . Em 

2006, foram oferecidos os cursos de “Produção e Sistemas”, unindo 

as áreas de Informática e Indústria, o de “Educação Ambiental”, na 



área  de  Meio-Ambiente,  o  de  “Literatura,  Memória  Cultural  e 

Sociedade”,  na  área  de  Arte,  Cultura  e  Linguagens,  e  o  de 

Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos, promovido pela 

área  de  Informática,  além  do  Programa  de  Integração  do  ensino 

médio para jovens e adultos à formação profissional, perfazendo um 

total  de 150 vagas  ofertadas,  e,  inaugurando com este  último os 

estudos e análises em uma área pouco observada e pesquisada no 

Brasil.  

Torna-se ainda importante citar que tais programas também 

se ajustam ao princípio da verticalização do Ensino, atendendo aos 

alunos  oriundos  das  graduações  do  próprio  CEFET  Campos, 

permitindo  que  estes  tenham  uma  continuidade  de  estudos 

necessária ao desenvolvimento da pesquisa e à inovação tecnológica. 

Fortalecendo a sua atuação na formação continuada, também 

merece  destaque  o  Programa  de  Incentivo  à  Formação 
Profissional, com a oferta de cursos técnicos de nível médio e de 
qualificação básica fora de sede. Este Programa tem ampliado as 

possibilidades de inserção de jovens na formação profissional, além 

de potencializar o desenvolvimento local e regional, já que os cursos 

ofertados atendem a demandas dos municípios  e da região que tem 

forte vocação para a área de petróleo e gás, sem, contudo, possuir 

condições de formação desejáveis para atendimento a este mercado. 

Como  exemplo  positivo  podemos  citar  o  projeto  junto   às  Redes 

Municipais de São João da Barra, Quissamâ e de Arraial do Cabo 

em  que  foram  capacitados  professores  sob  a  supervisão  de 

Coordenadores  do  CEFET  Campos  e  UNED Macaé  nas  áreas  de 

Turismo (S. J. da Barra e Arraial do Cabo), de Ciências da Natureza 

(Química,  Física  e  Biologia),  Informática  (Arraial  do  Cabo),  e  de 

Indústria(Eletrotécnica)  em  Quissamã,  objetivando  não  só 

potencializar  a  atuação  do  CEFET  Campos  como  Centro  de 

Referência  Regional,  mas  também  interiorizando  a  Educação 

Profissional  e  Tecnológica,  antes  apenas  realizada  na  Sede,  em 

Campos  dos  Goytacazes,  e  na  UNED  (Unidade  de  Ensino 

Descentralizada), em Macaé.



As atividades realizadas através da Biblioteca Móvel, Projeto 
“Rodas  de  Leitura”,  uma  “biblioteca  que  vai  onde  você  está”, 

também se tornam um forte instrumento no desenvolvimento das 

políticas  que  visam  incluir  segmentos  que  não  têm  acesso  à 

informação. São ao todo 1.100 exemplares, divididos em 690 títulos, 

que atingem adultos e crianças de todas as idades. Encontram-se na 

Biblioteca  Móvel  -   revistas  e  jornais  de  circulação  regional  e 

nacional, e, a sua proposta é atingir a todos os interessados, sendo 

“um espaço democrático para toda a família”.

       O  Programa  de  Educação  Profissional  Continuada  ou 
Requalificação  Profissional  tem  atendido  à  requalificação  de 

trabalhadores  e  técnicos  que  já  se  encontram  no  mercado  de 

trabalho, e, que muitas vezes já possuem uma certificação de técnico 

de  nível  médio,  propiciando-lhes  atualização  na  formação 

anteriormente obtida.  Uma outra vantagem deste programa é que 

vagas ociosas nos módulos avançados dos cursos técnicos podem ser 

preenchidas, otimizando o objetivo dos cursos, já que mais alunos 

podem tirar proveito dos projetos já em andamento.

1.3.1.2- Formação Inicial de Professores
O CEFET Campos preocupado com a carência de professores 

formados  nas  áreas  de  Ciências  da  Natureza  (Física,  Química  e 

Biologia), Matemática e Geografia, tem tratado estas  Licenciaturas 
(05 cursos superiores de Licenciatura) de modo especial, e, pode-

se  afirmar  que  estes  cursos  já  se  apresentam  entre  os  mais 

disputados  no  vestibular.  Tem-se  assim,  procurado  ofertar 

licenciaturas numa concepção inovadora, em que os alunos debatem 

e constroem conjuntamente com os professores soluções para uma 

prática  adequada  à  realidade  educacional  local  e  regional, 

apropriando-se  do  “lócus”  tecnológico  e  científico  privilegiado  do 

CEFET Campos para uma formação de professores fortalecida pelo 

constante debate científico, tecnológico e educacional.

Um dado interessante a ser ressaltado é que o ano de 2004 

representa um marco histórico, já que os primeiros licenciados em 

Química, Física, Biologia e Matemática concluíram seus cursos. E, já 



se pode observar a inserção destes professores na rede pública de 

ensino  através  de  aprovação  em  Concurso  Público  para 

preenchimento de vagas no Ensino Médio em vários municípios das 

regiões norte e noroeste fluminenses.

O ano de 2005 trouxe para o CEFET Campos a possibilidade 

de ter reconhecidas as suas 05 Licenciaturas, a de Matemática com 

o conceito B, e as de Física, Química e Biologia com conceito  MB . 

As visitas das comissões verificadoras acabaram por comprovar a 

excelência  dos  cursos  ofertados  e  o  papel  de  destaque  que  as 

Licenciaturas oferecidas pelo CEFET Campos hoje representam para 

a comunidade de Campos dos Goytacazes e região.

Em  2006,  o  CEFET  Campos  preparou-se  tecnicamente  e 

pedagogicamente  para  fazer  parte  do  Programa  de  Ensino  a 

Distância  intitulado “Universidade Aberta”,  em que se  priorizou a 

formação continuada de professores da área de Ciências da Natureza 

e  Matemática,  oportunizando-se  que  professores  de  diversos 

municípios  possam atualizar-se  de  forma a  fortalecer  a  educação 

pública básica em nossa região.   

1.3.2. Políticas  relacionadas  ao  fomento  às  atividades  de 
Pesquisa e ao desenvolvimento da inovação tecnológica:

O  CEFET  Campos  tem  procurado  desenvolver  pesquisas, 

diagnósticos e prospecções tecnológicas de interesse ao processo de 

desenvolvimento econômico local e regional.  Assim, fomentou-se a 

criação  de  Núcleos  de  Pesquisa,  hoje  produtivos  e  devidamente 

cadastrados no Diretório  de Grupos de Pesquisa do CNPQ. Como 

incentivo  à  atuação  nos  Núcleos,  foi  desenvolvido  o  Programa 
Institucional de Apoio à Pesquisa, tornando possível as Bolsas de 
Iniciação  Científica para  alunos  e  as  Bolsas  de Incentivo  à 
Pesquisa para professores e servidores técnico-administrativos. Além 

disso, torna-se ainda importante destacar em 2006 a concessão de 

mais 20 bolsas do CNPQ para alunos do CEFET Campos, mérito este 

que se deve ao bom trabalho realizado pela Coordenação de Pesquisa 

e Pós-Graduação, que buscou durante todo o ano de 2006 dar maior 

visibilidade às atividades de pesquisa realizadas na instituição. 



Importante se faz destacar o trabalho realizado durante todo o 

ano  de  2005  no  desenvolvimento  do  1o.   Programa  de  Mestrado 

Profissional  inteiramente  formado  por  professores  do  CEFET 

Campos,  o Mestrado em Engenharia Ambiental.  Este trabalho de 

desenvolvimento  e  de  elaboração  da  concepção  e  das  diretrizes 

norteadoras do curso envolveu o Sistema CEFET Campos,  com a 

participação  efetiva  de  professores  doutores  e  mestres  tanto  da 

Unidade  Sede  quanto  da  Unidade  de  Ensino  Descentralizada  de 

Macaé.

Durante todo o ano de 2006  foram desenvolvidas ações para 

tornar  o  programa  uma  realidade,  e,  após  a  recomendação  da 

CAPES,  que  se  deu  em  fevereiro  de  2006,  foram  iniciados  os 

trabalhos  para aceitação  da primeira  turma,  e  após acontecido  o 

Processo Seletivo, este programa vem sendo desenvolvido com êxito, 

sendo que as aulas têm acontecido de maneira sistêmica, envolvendo 

os recursos e as dependências tanto da unidade sede em campos dos 

Goytacazes, como da Unidade Descentralizada de Ensino em Macaé. 

Além das ações já mencionadas, a Pesquisa no CEFET Campos 

tem sido desenvolvida  através do fomento e incentivo aos Núcleos de 

Pesquisa, que são:   

 

NEED  -  Núcleo de Estudos em Estratégias e  Desenvolvimento, 

cujo  objetivo  é  pesquisar  e  formular  estratégias  que  propiciem  o 

desenvolvimento econômico integrado e sustentável dos municípios 

da Região Norte- Fluminense.

NESAE –  Núcleo  de  Estudos  Avançados  em  Educação,  cujo 

objetivo é discutir as políticas relacionadas ao Tema da Educação, 

interligando-o  ao  Trabalho  e  à  Tecnologia,  e,  ainda,  promover  a 

reflexão e a formação de senso crítico sobre assuntos relacionados à 

tecnologia educacional no campo das Ciências Naturais e Cognição, 

e, ao uso das novas tecnologias da informação aplicadas à educação 

a distância.

    NPO –  Núcleo  de  Pesquisa  Operacional,  cujo  objetivo  é 

desenvolver pesquisas básicas e aplicadas no âmbito do PO, visando 



contribuir  para  otimização  e  melhorias  nos  processos  produtivos 

regionais e externamente ao CEFET Campos.

    NUPACC –  Núcleo  de  Pesquisas  Aplicadas  em Arquitetura  e 

Construção Civil, cujo objetivo é pesquisar e formular estratégias e 

procedimentos  no  âmbito  da  Arquitetura  e  Urbanismo,  Materiais, 

Tecnologias e Técnicas construtivas que venham a contribuir para a 

qualidade  de  vida  dos  cidadãos  dos  municípios  da  Região  Norte-

Fluminense.

NPSSD – Núcleo de Pesquisa em Sistemas de Suporte à Decisão, 

que  tem  por  objetivo  investigar  os  conceitos  e  tecnologias  que 

formam os sistemas de suporte à decisão e ainda prover soluções 

confiáveis  e  de  baixo  custo  nesta  área,  para  organizações 

acadêmicas, governamentais e empresariais.

    NPGA – Núcleo de Pesquisa em Gestão Ambiental que tem por 

objetivo desenvolver tecnologias e obter subsídios para o adequado 

planejamento e manejo integrado dos recursos ambientais, visando o 

desenvolvimento sustentável – otimizar o dimensionamento e manejo 

de projetos voltados ao desenvolvimento regional, reduzindo o custo 

e manutenção, minimizar os prejuízos decorrentes da exploração dos 

recursos naturais, e, otimizar o aproveitamento da água, tanto para 

a  agricultura  como  para  os  outros  usos  em  que  esse  recurso  é 

fundamental.

    NECEL – Núcleo de Estudos Culturais, Estéticos e de Linguagens 

tem por objetivo realizar análise do discurso e sua interação com a 

vida  sócio-político  cultural,  apoiada  na  semiótica,  na  pesquisa 

sociolingüística  e  psicolingüística;  discutir  e  criar  soluções  para 

problemas  relativos  à  aprendizagem  da  Língua  Portuguesa  e  de 

línguas  estrangeiras,  fundamentando-se  nas  mais  recentes 

bibliografias, reconhecidas por universidades conceituadas. Discutir 

e  criar  novas teorias de texto,  a  partir  de práticas eficientemente 

comprovadas; realizar estudos literários relacionados à história, às 

identidades  culturais,  à  vida  literária,  ao  cinema  e  a  outras 

linguagens artísticas e, até mesmo aos media.



NEGEO –  Núcleo de Estudos Geográficos – tem por objetivo 

implantar as práticas da Iniciação Científica no Curso Superior de 

Licenciatura em Geografia.

    ARTDECO – Núcleo de Pesquisa em Arte, Design e Comunicação – 

tem  por  objetivo  incentivar  a  investigação  em  Ciências  Sociais 

Aplicadas  e  Artes,  nas  áreas  de  Desenho  Industrial  (Design), 

Comunicação,  Fotografia,  Vídeo,  Arquitetura,  Mercadologia,  bem 

como  proporcionar  condições  para  que  o  CEFET  Campos  possa 

abrigar novos cursos de graduação ou pós-graduação e extensão nas 

referidas áreas.

     Todos  os  Núcleos  de  Pesquisa  são  apoiados  por  Programas 

institucionais  que  têm  por  objetivo  ampliar  e  incentivar  o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, e, atualmente são dois os 

principais programas de bolsas:

1. Programa de Bolsas de Iniciação Científica ( iniciado em julho de 

1999)., que oferece bolsas com duração de 12 meses no valor de 

um  salário  mínimo,  fomentadas  com  recursos  da  própria 

instituição, cedidas a alunos dos Cursos Superiores que apóiam 

as pesquisas nos núcleos acima citados.

2. Programa de Bolsas de Incentivo à Pesquisa – Programa iniciado a 

partir de 2001, com bolsas com duração de 12 meses, no valor 

anual  de         R$ 2.500,00  (Dois  mil  e  Quinhentos Reais), 

fomentadas com recursos institucionais, cedidas aos núcleos de 

pesquisa  que  desenvolverem  projetos  de  interesse  do  CEFET 

Campos.

3. Programa de Bolsas PIBIC/CNPQ – a partir de 2004 a instituição 

passou a contar com este programa de fomento para alunos, com 

total de 20 bolsas. 

Dentro  desta  linha  de  fomento  à  pesquisa  e  à  inovação 

tecnológica,  merece  ainda  destaque  o  “Observatório 

Socioeconômico da Região Norte Fluminense”. Este é um Projeto 

chamado  Consórcio  Universitário  de  Pesquisa  da  região  Norte 

Fluminense, que foi criado no mês de janeiro de 2002, por meio 

de  articulação  interinstitucional  estabelecida  entre  o  NEED  – 

Núcleo de Estudos em Estratégia e Desenvolvimento do CEFET 



Campos  -  ,  a  UENF  –  Universidade  Estadual  do  Norte 

Fluminense,  representada  pelo  CCH  –  Centro  de  Ciências  do 

Homem-, a UFF – Universidade Federal Fluminense representada 

pelo  Instituto  de  Ciências  da  Sociedade  e  Desenvolvimento 

Regional, a UFRRJ – Universidade Federal Rural do Estado do Rio 

de  Janeiro  representada  pelo  campus  Dr.  Leonel  Miranda  e  a 

UNIVERSO  –  Universidade  Salgado  Oliveira  (sede  Campos) 

representada  pela  Coordenação do  Curso  de  Administração  de 

Empresas.  Através  deste  consórcio  são  desenvolvidos  dois 

trabalhos  de  pesquisa:  o  Projeto  de  pesquisa  intitulado 

“Configuração  do  Mercado  de  Trabalho  da  Região  Norte 

Fluminense: mapeamento das cadeias produtivas e alternativas 

de geração de empregos”, projeto este apoiado pela FAPERJ e o 

Observatório  Socioeconômico  da  Região  Norte-Fluminense.  O 

observatório  Socioeconômico  da  região  Norte  Fluminense  tem 

como finalidade principal coletar, analisar e disponibilizar dados e 

informações que possam dar suporte  à tomada de decisões de 

agentes  públicos  e  privados  e  que  auxiliem  a  concepção  de 

políticas  e  estratégias  municipais  que  venham  a  melhorar  a 

qualidade de vida da população. Seus estudos estão direcionados 

para  áreas  de  emprego,  renda,  saúde,  educação,  habitação, 

saneamento dos municípios da Região Norte Fluminense: Campos 

dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra, Quissamã, Conceição 

de Macabu, Carapebus, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana 

e Cardoso Moreira.

Ainda  é  importante  destacar  no  ano  de  2005  o  Programa  de 

Incentivo  à  Produção  Acadêmica  dos  Mestres  e  Doutores  do 

sistema CEFET Campos, que deverá potencializar as condições 

para que estes profissionais possam desenvolver sua produção de 

maneira mais eficaz. 

1.3.3. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1.3.3.1- O Programa de Formação Inicial:



A Educação profissional no CEFET Campos é desenvolvida de 

forma a atender às exigências de formação para o novo mundo do 

trabalho, e, assim, em suas áreas de atuação (Indústria, Química, 

Telecomunicações,  Construção  Civil,  Informática,  Meio  Ambiente, 

Saúde, Turismo, Agricultura e Artes Visuais) estão organizadas 25 

habilitações  técnicas  e  08  cursos  superiores  de  tecnologia 

(Desenvolvimento  de  Software,  Manutenção  Industrial,  Automação 

Industrial,  Automação  Elétrica,  Telecomunicações,  Produção 

Agrícola,  Design  Gráfico,  Tecnologia  em  Serviços  de  Poços   de 

Petróleo) que pretendem dar a formação inicial a jovens, adultos e 

trabalhadores da região, nestes níveis de ensino.

Na implantação de todas as habilitações, têm sido necessários 

investimentos  em  recursos  humanos  e  também  em  instrumental 

para  o  desenvolvimento  do  ensino  e  da  pesquisa,  e,  assim,  duas 

linhas  de  investimento  foram  consideradas  prioritárias:  a 

Capacitação de Docentes e de Servidores Técnico-Administrativos e a 

Modernização  Tecnológica do  Instrumental necessário  aos  novos 

cursos  e  ao  desenvolvimento  de  pesquisas  aplicadas  às  áreas  de 

atuação. Somente no ano de 2006 foram investidos R$ 2.032.373,00 

em modernização de laboratórios e de instrumentos necessários a 

uma prática  profissional  mais  efetiva  e,  em concordância  com os 

novos processos produtivos.

O ano de 2005 foi também um marco histórico para o CEFET 

Campos, já que diante do potencial que a instituição apresenta seja 

em sua infraestrutura física, seja na excelência da capacitação de 

seus  professores,  foi  então  desenvolvido  o  1o.  Programa  de 

Engenharia  do  CEFET  Campos,  a  Engenharia  em  Controle  e 

Automação  Industrial.  A  1a.turma  iniciou  seus  estudos  no  2o. 

semestre de 2005 e o CEFET Campos tem trabalhado o seu Projeto 

Institucional procurando dar sustentação ao desenvolvimento deste 

curso  superior.  O  primeiro  vestibular  apresentou  uma  relação 

candidato/vaga  expressiva  e  o  que  se  espera  é  poder  oferecer 

possibilidades  de  formação  profissional  superior  cada  vez  mais 

fortalecidas  aos  jovens  de  nossa  cidade  e  de  nossa  região, 



especialmente  àqueles  que  se  encontram  em  situação  de 

desvantagem social.

No  ano  de  2006,  além  de  ter  dado  continuidade  ao  seu 

Programa de Engenharia, o CEFET Campos também cumpriu mais 

uma  das  metas  estabelecidas  em  seu  Plano  de  Desenvolvimento 

Institucional,  com  a  oferta  do  Curso  Superior  em  Arquitetura  e 

Urbanismo, cuja primeira turma foi iniciada no segundo semestre do 

ano de 2006.  Com este  curso superior,  o  CEFET espera  otimizar 

cada vez mais a utilização de suas dependências e infraestrutura na 

área de Construção Civil, permitindo que muitos alunos impedidos 

de sair de Campos dos Goytacazes  por motivos financeiros também 

tenham a oportunidade de formar-se nesta área em uma instituição 

pública.

No entanto, a formação profissional não se restringe à 

formação inicial de jovens e adultos, mas ela está organizada de 

forma a suprir também demandas existentes em formação 

continuada. Para tanto, tem-se investido na relação estreita com a 

comunidade no sentido de  prover as  demandas oriundas da 

reestruturação produtiva de forma a prestar colaboração efetiva 

através dos Programas de Qualificação Básica Profissional e de 
Qualificação Continuada (ou Requalificação Profissional).

1.3.3.2- O Programa de Qualificação Básica Profissional:

Com  este  programa  espera-se  atender  aos  trabalhadores  e 

adultos que necessitam capacitar-se em nível básico para aumentar 

suas possibilidades de permanência no mundo do trabalho. Assim, 

são  ofertados  cursos  profissionais  de  nível  básico  para  formação 

inicial, com duração e temas variados, além de cursos de línguas e 

de informática, com o objetivo de combater o analfabetismo digital.

 1.3.3.3- O Programa de Educação Profissional Continuada ou 
Requalificação Profissional:

Com  este  programa  tem  sido  possível  requalificar 

trabalhadores  e  técnicos  que  já  se  encontram  no  mercado  de 



trabalho, e, que muitas vezes já possuem uma certificação de nível 

técnico,  propiciando-lhes  atualização  na  formação  anteriormente 

obtida.

 1.3.3.4-  Programa  de  Formação  Profissional  para  Alunos  do 
Ensino Médio da Rede Pública Municipal  e  Estadual:  convênio 

firmado com as redes já citadas, com o objetivo de reservar vagas 

para alunos oriundos destas escolas nos diversos cursos técnicos 

oferecidos  pelo  Sistema CEFET Campos.  O Programa iniciado em 

1999,  hoje  já  atinge  a  marca  de  3.500  alunos  já  formados,  com 

atendimento de pessoas oriundas dos diversos distritos de Campos 

dos Goytacazes e de cidades do interior da Região Norte e Noroeste 

Fluminense.  

1.3.3.5- O Programa de Bolsas de Monitoria para alunos dos cursos 

superiores de Tecnologia e de Licenciatura

Este programa tem incentivado a participação de alunos no 

desenvolvimento e na busca de soluções para problemas reais que 

afetam  o  Sistema  CEFET  Campos  e  também  a  comunidade.  A 

inserção destes alunos tem se dado principalmente no atendimento a 

outros alunos de níveis de escolaridade mais baixo (períodos iniciais 

dos cursos superiores, cursos técnicos, qualificação básica, projetos 

de reforço e de complementação de estudos de dependência, entre 

outros)  e  também  nas  atividades  de  suporte  ao  Sistema  CEFET 

Campos, sempre no sentido de privilegiar o espírito criativo, aliando-

o ao científico e tecnológico na busca de soluções práticas para os 

problemas detectados.

1.3.3.6- As atividades de Extensão na Educação Profissional:
A  Extensão  orienta-se  por  programas  que  visam  ao 

atendimento  à  comunidade,  e  tem como um de  seus  objetivos  a 

inclusão  de  segmentos  desprovidos  de   acesso  à  educação 

tecnológica além de oportunizar às Empresas e Poderes Públicos da 

Região  a capacitação  de recursos humanos  e a implementação de 

projetos de interesse regional. 



 1.3.3.6.1- Programa de Prestação de Serviços Tecnológicos de 
Formação Profissional e de Desenvolvimento de Prospecções e 
Pesquisas:  atendimento a prefeituras e empresas da região,  como 

por exemplo, a PETROBRÀS, tanto em cursos e serviços de natureza 

tecnológica,  realizados  na  sede  e  na  UNED,  como  em  cursos  e 

serviços realizados fora da sede.

 1.3.3.6.2- Programa de Prestação de Serviços para combate à 
Exclusão  Digital  e  Tecnológica:  atendimento  à  Rede  Pública 

Municipal e Estadual, Associações de Bairro, Sindicatos, Prefeituras, 

Igrejas,  ONGs,  entre  outros,  através  dos  Laboratórios  Móveis  de 

Ensino  de  Informática  Básica.  Este  projeto  busca  a  qualificação, 

requalificação e atualização profissional na área de eletroeletrônica, 

cooperativismo  e,  também  oportuniza  a  utilização  de  benefícios 

disponibilizados  pelas  novas  tecnologias  de  informação  e  de 

comunicação.  Hoje,  o  CEFET conta  com quatro  Unidades  Móveis 

sendo  uma  de  Informática  com  dez  postos  de  trabalho  e  10 

microcomputadores e duas Unidades Móveis na área de Eletricidade, 

sendo cada uma com nove postos de trabalho, nove kits didáticos 

tipo maleta, nove osciloscópios, nove multímetros e nove maletas de 

ferramentas.  A  última  Unidade  Móvel  possui  04  módulos  de 

instalações  elétricas  prediais  e  residenciais  e  nove  maletas  de 

ferramentas com alicates Amperímetros Digitais.  

 1.3.3.6.3.  PROGRAMA DE INCENTIVO À GERAÇÃO DE TRABALHO E 
RENDA:   este  programa  desenvolve-se  através  de  duas  linhas 

principais  de  ação   que  são  a  Incubadora  Tecnológica  de 

Cooperativas  de  Trabalhadores  –INCOOP-   e  o  TELECENTRO  de 

Informações e Negócios – CEFET Campos e o SEBRAE.

    A INCOOP – seu objetivo é o apoio à criação e desenvolvimento de 

cooperativas de trabalho, de novos empreendimentos, que em sua 

fase inicial contam com uma estrutura de apoio que envolve o espaço 

físico, equipamentos compartilhados, apoio gerencial e de 

comunicação. Desde a criação da Incubadora o CEFET já apoiou 

diversas Cooperativas tais como: Meio-Ambiente (AMBITAT); 

Construção Civil (CONSTRUTIVA), Manutenção Mecânica 



(COMANTEC), Informática (Cooperativa Multidisciplinar de Projetos 

de Informática). 

A INCOOP criada em 1998 tem como objetivos principais: 

desenvolver o conhecimento na área de cooperativismo como 

alternativa de economia solidária; criar alternativas de geração de 

trabalho e renda para ex-alunos e comunidade em geral; apoiar o 

movimento cooperativista em Campos dos Goytacazes e região e 

mostrar que o desemprego e a pobreza que tanto nos afligem, no 

momento, podem se atenuados e até mesmo erradicados quando 

enfrentados com medidas adequadas e eficazes. Hoje, existe a 

proposta de ampliar a concepção inicial para agregar micro e 

pequenas empresas.

  TELECENTRO de Informações e Negócios – CEFET Campos e o 

SEBRAE Projeto que visa à inclusão digital de micro e pequenos 

empresários, a fim de fortalecer as ações de desenvolvimento 

sustentável local. Rede de Telecentros de Informação e Negócios 

resultado de parcerias entre o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior(MDIC), o Ministério das 

Comunicações(MINCOM), o Ministério da Educação(MEC) e o 

Ministério do Trabalho e Emprego(TEM). Tem por objetivo principal 

inserir a cooperativa, a microempresa e a empresa de pequeno porte 

na Sociedade da Informação, por meio do acesso às novas tecnologias 

da informação e da comunicação(TICs), bem como criar oportunidade 

de negócios e trabalho que induzem ao crescimento na produção e na 

geração de emprego e de renda. Os parceiros locais do Telecentro são 

o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), A ACIC( Associação Comercial e Industrial de Campos dos 

Goytacazes), a CDL ( Câmara dos Dirigentes Logistas) e a FIRJAN( 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de  Janeiro).

INCUBADORA  DE BASE TECNOLÓGICA 

Com o objetivo de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento 

sócio-econômico  da  região,  o  CEFET  Campos  em  2005  firmou 



convênio com a UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense) 

e  a  FENORTE  (Fundação  do  Norte  Fluminense)  para  criar  a 

Incubadora  de  Base  Tecnológica,  cujo  objetivo  é  promover  e 

estimular a criação de micro e pequenas empresas, fortalecendo o 

empreendedorismo regional. A incubadora será voltada inicialmente 

para os alunos do ensino tecnológico que estão nos cursos técnicos e 

superiores.  A  incubadora  é  uma  iniciativa  destinada  a  abrigar  e 

fortalecer novas empresas por um período de tempo limitado e como 

há o estímulo  ao desenvolvimento de projetos de  cunho inovador 

acabam se transformando num valioso instrumento de transferência 

de tecnologia da instituição de ensino para o setor produtivo.

1.3.4. A ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

O Sistema CEFET Campos tem se preocupado não só com a 

flexibilização e democratização do acesso a segmentos da população 

outrora  excluídos  da  possibilidade  de  formação  profissional,  mas 

também com a sua permanência e com o sucesso de sua trajetória. 

Para  tanto,  investimentos  têm  sido  feitos  nos  Programas  de 

Assistência ao Aluno da Formação Profissional, para assim ajudá-lo 

a ter melhores condições de desenvolvimento intelectual e emocional, 

em seu percurso no Sistema.

1.3.4.1- Programa de Merenda Escolar: são oferecidos três lanches 

diários,  nos  três  turnos  de  atuação,  sendo  este  Programa 

inteiramente financiado pela Fundação CEFET Campos.

1.3.4.2-  Programa  de  Refeições:  cerca  de  150  almoços  diários 

oferecidos  a  alunos  com  carência  comprovada  que  não  podem 

deslocar-se  para  casa  neste  horário  por  terem  aulas  em período 

integral,  programa também financiado  com recursos  oriundos  da 

Fundação CEFET Campos.

1.3.4.3-  Programa  de  Assistência  Médico-Odontológica:  é 

desenvolvido para alunos com carência comprovada ou em casos de 



emergência,nos  Consultórios  Médico  e  Odontológico  na  própria 

instituição.

1.3.4.4-  Programa  de  Bolsas de  Trabalho:  são  atendidos  180 

alunos dos diversos níveis de Ensino, que recebem uma bolsa de R$ 

175,00 (0,5 s.m.) para atuarem em setores do próprio Sistema, em 

atendimento  ao  público,  serviços  de  natureza  pedagógica  e 

administrativa, entre outros.

1.3.4.5- Projeto  Ouvidoria: setor responsável pelo atendimento às 

solicitações  e  queixas  de  alunos  e  responsáveis  e  pelo 

encaminhamento das soluções junto aos setores envolvidos.

1.3.4.6- Projeto de atendimento a alunos concluintes 

1.3.4.6.1. Encaminhamento a Estágio: especialmente o aluno da 

formação  profissional  técnica  de  nível  médio,  básica  e  superior, 

conta  com a  possibilidade  de  encaminhamento  para  estágios  nas 

empresas  da  região(e,  no  caso  das  Licenciaturas,  para  Escolas 

Públicas  e  Privadas  da  Região),  aumentando  o  seu  potencial  de 

conhecimentos,  experiência  profissional,e,  ainda  contribuindo, 

especialmente para os alunos dos cursos técnicos, para aumento da 

renda familiar.

1.3.4.6.2.  Acompanhamento  de  Egressos:  o  programa  de 

acompanhamento  de  egressos  desenvolvido  pela  Diretoria  de 

Trabalho e de Extensão, tem como objetivo realimentar a oferta de 

habilitações, atuando na Avaliação Institucional, bem como propor 

melhorias nos cursos, sempre de acordo com as demandas do setor 

produtivo  e  com  o  acompanhamento  da  inserção  dos  alunos  no 

mercado  de  trabalho,  seja  como  trabalhadores  seja  como 

empreendedores. Além disso este Programa também potencializa a 

Educação  Continuada  pois  os  ex-alunos  são  constantemente 

informados  das  novas  oportunidades  de  formação surgidas  e  das 

oportunidades de inserção ou de reinserção no mercado de trabalho.



1.3.4.7-  Projeto  de  Apoio  a  Portadores  de  Necessidades 
Especiais:  este  projeto  apóia  alunos  portadores  de  necessidades 

especiais, com destaque para a educação de deficientes visuais, que 

conta  com infraestrutura  e  recursos  humanos somente  para  este 

fim. O sistema tem promovido assim a democratização do acesso em 

áreas  educacionais  até  então  consideradas  inacessíveis  a  estes 

cidadãos brasileiros e também tem facilitado a sua permanência e a 

sua  adaptação  à  instituição,  através  das  várias  obras  efetuadas 

durante o ano de 2005 que foram consolidadas em 2006, objetivando 

a quebra das barreiras arquitetônicas na unidade sede.  Destaque 

merece ser dado à sinalização de todos os ambientes e setores com 

as Placas Braille, à construção do elevador e de rampas de acesso 

em todos os laboratórios, além do aumento de reserva de vagas nos 

estacionamentos.

1.3.5. O  DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO SISTEMA 
CEFET CAMPOS

A Educação Básica no Sistema CEFET Campos tem sido 

desenvolvida através de dois Programas prioritários: Ensino Médio 
Regular e Educação de Jovens e Adultos.

1.3.5.1. O Ensino Médio Regular
Por estar inserido em uma região carente de escolas públicas 

de qualidade e,  ainda por entender que o Ensino Médio não está 

ainda universalizado no Brasil, o CEFET Campos  reconhecendo a 

importância deste segmento neste contexto mais amplo, tem optado 

por  incentivá-lo,  embora  numa  perspectiva  que   se  alinha  à 

Educação  Profissional e Tecnológica.

Assim, é que nesta perspectiva o Ensino Médio no Sistema está 

pautado pelo verniz tecnológico, considerado necessário a qualquer 

educação básica de qualidade em um mundo que se comunica e se 

traduz primordialmente de forma tecnologizada.

Par e passo ao verniz tecnológico tem se investido nas Artes e 

no desenvolvimento das ações que privilegiem o humano, a ética e a 

solidariedade, como formas de equilibrar e de amenizar os efeitos que 



a tecnologia tem produzido no homem seja nas relações individuais 

ou coletivas.

O Verniz Tecnológico dado ao Ensino Médio Regular 

caracteriza-se, portanto, pela inserção das competências que dizem 

respeito ao domínio da Informática e também àquelas necessárias ao 

desenvolvimento de projetos científicos da área das Ciências da 

Natureza, com destaque para o Meio Ambiente,  os novos Materiais 

utilizados na tecnologia e ainda na área de Ciências Humanas, os 

processos novos que surgiram com a reestruturação produtiva, 

através da Automação e do Controle de Processos.

Como contrapartida, tem-se desenvolvido Projetos de Artes e de 

Linguagens, nas mais diferentes atuações (Esportes, Pintura, 

Desenho, Música, Artes Plásticas, Artes Cênicas, Cinema, Produção 

Textual, entre outros), como forma de chamar a atenção para a 

formação holística e omnilateral do ser humano.

É também importante destacar que os alunos do Ensino Médio 

regular têm conseguido em sua maioria prosseguir seus estudos, seja 

no próprio Sistema CEFET Campos seja em outras Instituições 

Públicas ou Privadas, sendo também alcançados pelas políticas de 

estágio e de inserção no mundo do trabalho.

A todos os alunos do Ensino Médio Regular é ofertada a 

possibilidade de cursar uma habilitação técnica. Este Programa é 

chamado internamente de Programa de Concomitância Interna, e a 

cada ano tem aumentado o interesse e a participação dos alunos do 

Ensino Médio que desejam cursar uma habilitação profissional. Têm 

tido destaque as habilitações em Informática, Química e Automação 

como muito desejadas pelos alunos oriundos do Ensino Médio.

O ano de 2005 foi muito especial para o CEFET Campos, que 

teve uma aluna de seu Ensino Médio classificada em 1o. lugar no 

Programa ProUni,  em todo o Brasil, sendo que sua nota(97,6) ficou à 

frente das de mais de 800.000 estudantes de Ensino Médio. A 

instituição reiterou ainda a sua marca de aprovação nos vestibulares 

da Região, tendo também obtido um bom resultado no desempenho 

de seus alunos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, 



em que foi conferida a média 62,5, sendo que a média nacional das 

escolas públicas brasileiras é 40,25 pontos. 

1.3.5.1.1- Programas Culturais e Científicos desenvolvidos no 
Ensino Médio:

• Projeto “Big Band Sabor Nota Jazz”

• Projeto Bandas Marciais

• Projeto “Cine CEFET”

• Projeto “Coral para a Comunidade”

• Projeto “Grupo Nós do Teatro”

• Projeto “Observatório Astronômico”

• Projeto “Semana do Saber –Fazer- Saber”

•

1.3.5.2. A Educação de Jovens e Adultos
O Sistema CEFET Campos consciente das potencialidades que a instituição 

apresenta no contexto regional, e, com a preocupação de democratizar o acesso e a 
permanência de jovens e adultos trabalhadores fazendo-os ter assim como os demais 
jovens do Ensino Médio Regular, as chances de estar num ambiente educacional de 
qualidade dotado de recursos que somente algumas universidades do estado teriam, 
tem investido também  nos seguintes programas: Programa de Ensino Supletivo de 
Ensino Fundamental e de Ensino Médio em parceria com a Rede Pública Estadual 
(NACES), Programa de Alfabetização de Adultos, e durante o ano de 2006 
desenvolveu junto à SETEC/MEC o seu Programa de Educação Profissional 
Integrada para Jovens e Adultos.

1.3.5.2.1-  Projeto  NACES  (Núcleo  Avançado  do  Centro  de 
Estudos Supletivos): este Programa atende através de um Núcleo 

Avançado  sediado  no  CEFET  Campos,  unidade  sede,  a  alunos 

adultos que necessitam complementar a sua escolaridade em nível 

fundamental e de ensino médio. Hoje já se conta com cerca de 1.500 

atendimentos,  sendo  que  destes,  alguns  têm  sido  encaminhados 

para a formação profissional de nível técnico. É importante destacar 

que estes alunos têm acesso à Biblioteca e Recursos de Informática 

oferecidos pelo Sistema.



1.3.5.2.2- Projeto Alfabetização Solidária: este Programa atende a 

adultos com o apoio de professores aposentados do Sistema CEFET 

Campos,  de  forma  a  incluí-los  adequadamente  não  só  para  as 

atividades de leitura,  mas de outros conhecimentos necessários à 

sua cidadania, como a inclusão digital.

1.3.5.2.3  –  Programa  de  oferta  de  Educação  Profissional 
Integrada na modalidade Educação de Jovens e Adultos 
Com a possibilidade surgida com o decreto 5478/05, que confere aos 

CEFETs autonomia para ministrar educação profissional integrada 

para jovens e adultos, e, diante da forte demanda da Petrobrás com 

vistas à formação de técnicos em Eletrotécnica para trabalhar em 

sistemas offshore, o CEFET Campos, unidade sede e a UNED Macaé 

investiram  no 2o.  semestre de 2005 na elaboração do Projeto de 

oferta de EJA profissionalizante, modalidade Eletrotécnica (Sede) e 

Hotelaria(Macaé) para jovens e adultos oriundos da rede pública de 

educação de jovens e adultos, desde que os mesmos apresentassem 

escolaridade mínima relativa ao Ensino Fundamental. Estes novos 

cursos foram implementados em 2006, e, com eles espera-se poder 

resgatar socialmente através da educação profissional um segmento 

tradicionalmente  excluído  e  preterido  até  mesmo  das  escolas 

públicas, já que em estudo de demanda realizado, concluiu-se que 

estes  alunos  por  serem  trabalhadores  ao  finalizarem  seu  curso 

fundamental não tinham  muitas vezes como prosseguir estudos no 

tempo  livre  que  lhes  restava,  nem  contavam  com  metodologia 

apropriada para que pudessem obter êxito em sua caminhada.  

1.3.6. Programa de Expansão da Educação Profissional
O ano  de  2005  foi  promissor  também no  que  se  refere  à 

Expansão,  pois  no  dia  26  de  dezembro,  o  presidente  Luiz 

Inácio Lula da Silva  liberou uma linha de crédito de R$150 

milhões  para  a  expansão  da  Rede  Federal  de  educação 

profissional  e  tecnológica  e  assim  o  CEFET  Campos  que 

recebeu cerca  de  R$1,8  milhão  poderá iniciar  as  obras  de 

mais uma Unidade de Ensino Descentralizada, a Unidade de 

Guarus,  numa área  de  20  mil  metros  quadrados  que  fica 



localizada  no  56o.  Batalhão  de  Infantaria  do  Exército 

Brasileiro, cuja implantação  vinha sendo defendida há dois 

anos,  já  que  Guarus  é  um bairro  considerado  periférico  e 

carente  no  município  de  Campos  dos  Goytacazes,  embora 

com muitos habitantes.

Esta  iniciativa  vem  ao  encontro  das  demais  políticas  do 

CEFET Campos, aumentando as possibilidades de alcance da 

formação  profissional  e  tecnológica  à  população  que  mais 

necessita de escola pública e de qualidade.

A linha de atuação nesta nova Unidade prevê  a oferta de 

cursos técnicos nas áreas de Saúde(Enfermagem) e Indústria 

(Eletrotécnica) nas várias modalidades, inclusive Educação de 

Jovens e de Adultos, além de um forte Programa de Inclusão 

Digital que será desenvolvido através das Unidades Móveis de 

Ensino.  

Em 2006 esta  nova  Unidade tornou-se  realidade,  tendo  já 

sido feito o seu primeiro Processo Seletivo com a oferta de 120 

vagas  para  a  área  de  Eletrônica,  estando  prevista  a  sua 

inauguração para abril de 2007, além de já contar com uma 

quadro de pessoal concursado de 20 docentes e cerca de 15 

servidores técnico-administrativos. 

1.3.7. MECANISMOS  POTENCIALIZADORES  DA  DEMOCRACIA 
NA GESTÃO INSTITUCIONAL/AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Os ano de 2004 foi marcado pela aprovação pelo Conselho 

Diretor  em  07/10/2004,  do  Regimento  Interno  do  CEFET 

Campos, estando em fase de análise e aprovação o Regimento 

Interno da UNED Macaé.

    Assim, mecanismos utilizados para dar voz aos diversos 

segmentos  representativos  da  Instituição  passaram  a  ser 

referendados pelo Regimento Interno da Instituição, o que faz 

maior  o  seu  compromisso  para  fazer  valer  o  seu 

funcionamento  e  as  decisões  tomadas  nos  diversos 

segmentos.



   São referendados pelo Regimento Interno os seguintes 

Órgãos Representativos e Colegiados:

        Órgãos Representativos:

a. CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente)

b. CIS (Comissão Interna Supervisão)

c. Grêmio Estudantil “Nilo Peçanha”

d. Diretório Acadêmico

             Órgãos Colegiados:

1.        Conselho Diretor

2. Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação

3. Fóruns  de  Coordenadores  Educacionais  de  Ensino  Médio  e 

Técnico e Superior

4. Fórum de Coordenadores Técnico-Administrativos

5. Conselho de Extensão

É também importante ressaltar que a Instituição conta  a partir 

do 2o. semestre de 2004 com a CPA (Comissão Própria de Avaliação), 

cujo projeto avaliativo foi enviado ao INEP em dezembro de 2004, e 

também terá seu Observatório Educacional, oriundo da Coordenação 

de  Estatísticas  e  Pesquisas  Educacionais,  um  trabalho  conjunto 

desenvolvido entre  as Diretorias de Planejamento e  de Ensino cujo 

objetivo  será  o  de  promover  a  avaliação  institucional  de  forma 

sistemática,  procurando  adequar  a  demanda  das  áreas  de  ensino, 

pesquisa e extensão às necessidades demandadas pela sociedade.

Um outro  dado novo e  relevante  é  que o  CEFET Campos já 

conta com um novo Estatuto, aprovado em 09 de novembro de 2005, 

pela  Portaria  No.  3849,  e  no  momento  está  promovendo  ações  de 

adequação a esta nova estrutura.

O ano de 2006 também foi marcante para a instituição que teve 

praticamente todos os seus cursos superiores reconhecidos, estando 

aguardando  apenas  a  Comissão  referente  ao  Curso  Superior  de 

tecnologia em Design Gráfico, o que acontecerá até o final do mês de 

abril deste ano de 2007. Vale ressaltar que todos os cursos superiores 

obtiveram conceitos positivos.



1.41.4 INDICADORES RELEVANTESINDICADORES RELEVANTES

A  apresentação  desses  indicadores,  vem  propiciar  uma 

avaliação do desempenho e da produtividade de nossa Instituição, 

principalmente, quanto aos programas e ações de governo voltados 

para o  desenvolvimento  da  Educação Profissional  e  Tecnológica, 

refletindo:  capacidade  de  oferta  de  vagas,  eficiência  e  eficácia, 

adequação do orçamento atribuído à instituição.

Ressaltamos,  que  a  metodologia  adotada  reporta-se  ao 

Acórdão  nº 360/2006 – TCU, modelo que já vinha sendo adotado 

por nosso Centro.

Finalizando, destacamos a importância da implantação do 

SIG – Sistema de Informações Gerenciais, que permitirá aos órgãos 

de  Controle,  ao  MEC,  as  IFETs  e  a  sociedade  acompanhar  e 

contribuir na formulação e fiscalização das políticas públicas no 

campo da educação profissional.

Quantitativo  Docente  (Quadro  Efetivo  e  Contrato  Temporário) 
por Regime de Trabalho e Campus

Exercício
Sede UNED TOTAL GERAL
QUADRO 
EFETIVO

CONTRATO 
TEMPORÁRIO

TOTAL
QUADRO 
EFETIVO

CONTRATO 
TEMPORÁRIO

TOTAL
QUADRO 
EFETIVO

CONTRATO 
TEMPORÁRIO

TOTAL

2001 292 26 318 64 8 72 356 34 390

2002 286 25 311 62 8 70 348 33 381

2003 278 33 311 68 6 74 346 39 385

2004 288 39 327 64 3 67 352 42 394

2005 292 40 332 68 3 71 360 43 403

2006 302 51 353 64 6 70 423 57 480



REGIME
DE 

TRABALHO

2002 2003 2004

SEDE UNED TOTAL SEDE UNED TOTAL SEDE UNED TOTAL

20 Horas 3 - 3 4 - 4 26 9 35

40 Horas 70 23 93 31 17 48 72 14 86

Dedicação 
Exclusiva 238 47 285 243 51 294 229 44 273

TOTAL 
GERAL

311 70 381 278 68 346 327 67 394

REGIME
DE 

TRABALHO

2005 2006

SEDE UNED TOTAL SEDE UNED TOTAL

20 Horas 32 5 37 10 06 16

40 Horas 76 11 87 60 15 75

Dedicação 
Exclusiva 227 52 279 232 43 275

TOTAL 
GERAL

335 68 403 302 64 366

NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE SEDE UNED TOTAL

2º Grau 02 02 04
Graduação 35 08 43
Aperfeiçoamento (Curso com Carga 
Horária mínima de 180 h/a)

0 0 0

Especialização  (Curso  com  Carga 
Horária mínima de 360 h/a)

124 33 157

Mestrado 116 18 134
Doutorado 25 03 28

TOTAL GERAL 302 64 366













INDICADORES

ACÓRDÃO n  º   360/2006 - TCU  



























ANÁLISE DOS INDICADORESANÁLISE DOS INDICADORES

1- Relação  candidato  /  vaga:  através  desse  indicador  torna-se 

possível dimensionar o nível de atratividade dos diversos cursos 

ofertados  por  nossa  Instituição.  Em  2006,  a  média  de  8,03 

inscritos por cada vaga ofertada nos diversos segmentos evidencia 

que o CEFET CAMPOS atua como centro de referência regional, 

sendo  um espaço   que  trata  a  educação  como   bem público. 

Ressaltamos, também o significativo crescimento da média, que 

em  2005  foi  de  5,58  inscritos  por  vaga  ofertada.  Entretanto, 

destacamos, que devido a grande procura por seus cursos, existe 

uma demanda reprimida na ordem de 79,5% dos inscritos, que 

não conseguiram aprovação aos cursos ofertados pela Instituição. 

Finalizando, podemos destacar algumas áreas educacionais que 

obtiveram elevadíssima relação candidato / vaga: i) saúde – Unid. 

Campos (técnico em segurança do trabalho) - 28,66 inscritos por 

vaga; ii) indústria – Unid. Campos (técnico em instrumentação) – 

16,71 inscritos por vaga; iii) turismo – Unid,. Macaé (técnico em 

turismo)  –  16,01  inscritos  por  vaga;      iv)  indústria  –  Unid. 

Campos (técnico em automação industrial) – 14,89 inscritos por 

vaga;   v)  informática  –  Unid.  Campos  (técnico  em informática 

industrial) – 12,51 inscritos por vaga.

2- Relação ingressos / alunos : através desse indicador é possível 

analisar a capacidade de oferta de vagas de nossa Instituição. Em 

2006, obtivemos uma taxa de ingresso na ordem de 33%. sobre o 

total  de  matrículas,  que  é  considerada  satisfatória  no  modelo 

adotado pela Instituição, que busca manter um equilíbrio entre 

ingressos (input)  e  concluintes (output).  Cumpre destacar,  que 

mesmo sendo esse um modelo para manutenção, e não expansão 

do  número  de  matrículas,  a  Instituição  vem  ofertando  novos 

cursos, em sintonia com as demandas da sociedade, a partir de 

estudos  de  cenários  realizados,  principalmente,  em  razão  do 



CEFET CAMPOS estar instalado na Bacia de Campos, que vem a 

demandar diversos profissionais  para atuarem na indústria  do 

petróleo e gás. Reforça-se também, o papel da educação superior, 

que vêm num processo de expansão significativo, que já absorve 

22,33% do total de ingressos. Para que nossa Instituição venha 

adotar  novamente,  um  modelo  expansionista,  buscando  o 

crescimento  do  número  de  alunos  matriculados,  torna-se 

necessária  à  ampliação  do  quadro  de  servidores,  bem  como, 

construção  de  salas  de  aula,  laboratórios,  etc.  A  partir  da 

implantação  da  Unidade  Guarus,  em  2007,  nossa  Instituição 

disporá de instalações físicas e quadro de pessoal para ampliar 

seu  contigente  de  ingressos  e  conseqüentemente,  ampliar  o 

número de matrículas.

3- Relação concluintes / alunos: através desse indicador torna-se 

possível analisar a taxa de concluintes sobre o número total de 

alunos. Em 2006, tivemos uma taxa na ordem de 27,14%, que 

vem a manter o equilíbrio no número de matrículas no modelo, 

portanto,  considerada  satisfatória.  O  CEFET  CAMPOS  vem 

adotando uma série de ações para o fortalecimento das políticas 

de manutenção de seu corpo discente, principalmente, os alunos 

dos  cursos  noturnos,  que  exercem  atividades  profissionais 

durante o dia e estudam a noite. Portanto, através dessas ações é 

possível buscar a ampliação do número de concluintes, através 

do desafio de incentivar a permanência do aluno durante todo o 

curso, para que seu esforço e o da Instituição não venham a ser 

interrompidos e desperdiçados. Além disso, a Instituição deve ter 

clareza que o seu trabalho junto ao aluno não se encerra após a 

conclusão  do  curso,  devendo  existir  mecanismos  para 

acompanhamento  desses  egressos  e  políticas  de  apoio  a  sua 

inserção no mundo do trabalho.  Finalizando,  ressaltamos,  que 

muitas vezes,  o ex-aluno pode vir  a demandar tornar-se aluno 

novamente,  através  de  cursos  de  qualificação  e  re-qualificação 

profissional, etc.



4- Índice  de  eficiência  acadêmica –  concluintes:  através  desse 

indicador é possível verificar se a instituição obteve uma relação 

eficiente entre o número de concluintes e o número de ingressos 

dentro de um exercício. Em 2006, o nº de concluintes representou 

82,2% do nº de ingressantes em nossa Instituição, que podemos 

considerar satisfatório para o modelo de estabilidade do número 

de matrículas adotado pelo CEFET CAMPOS. Ressaltamos, que o 

modelo CEFET é diverso e complexo, e, possui cursos em diversos 

níveis  de  ensino  com  carga  horária  /  duração  dos  cursos 

diferenciados. Portanto, entendemos que a análise de eficiência 

na  relação  concluintes  /  ingressos  somente  será  plenamente 

confiável, a partir do acompanhamento dos ingressos (período t – 

inicial)  de  determinado  nível  de  curso  até  que  esse  ingresso 

conclua o curso (período t – final), considerando que a diferença 

entre t - final e t -  inicial, seja o tempo previsto na modalidade 

para que o ingressante conclua o curso. Dessa forma, torna-se 

possível dimensionar o somatório do nível de retenção do fluxo 

escolar e as demais perdas (abandono, desistência, etc.). 

5- Índice de retenção do fluxo escolar: através desse indicador é 

possível avaliar a taxa de retenção do fluxo escolar (reprovações e 

trancamentos),  que  em 2006 foi  de  10,8%,  dentro  de  padrões 

aceitáveis.  Avaliamos,  que  o  crescimento  do  IRFE  deveu-se, 

principalmente,  ao  crescimento  do  número  de  desistências, 

devido  a  prolongada  greve  ocorrida  na  Instituição,  que  veio  a 

comprometer o calendário letivo 2006, que encerra-se em maio de 

2007.  Como  forma  de  reduzir  o  IRFE,  nossa  Instituição  tem 

incentivado e apoiado políticas de combate a essa retenção: aulas 

de  reforço  para  alunos  com  dificuldade  de  aprendizagem, 

ampliação dos trabalhos de monitoria e assistência ao educando, 

etc.

6- Relação alunos / docente em tempo integral:  através desse 

indicador é possível avaliar o potencial da força de trabalho do 



corpo docente. Em 2006, tivemos uma relação de 26 alunos por 

docente,  ainda  uma  das  relações  mais  elevadas  da  rede  de 

CEFETs,  mas destacamos,  que já  encontra-se bem abaixo  dos 

níveis de 2005: 34,4%. Outra referência que pode ser utilizada 

para efeito comparativo é de que nas universidades essa relação é 

em média de 12 alunos para cada docente. Nossa Instituição vem 

esforçando-se para ampliar os serviços prestados à sociedade e 

tratar educação como bem público, infelizmente, não temos tido a 

contrapartida necessária na contratação de novos docentes por 

parte do Ministério da Educação. Mas, cumpre destacar, que em 

2006 este problema já foi levemente suavizado.

7- Índice de titulação do corpo docente: através desse indicador é 

possível  dimensionar  o  nível  de  titulação  do  corpo  docente. 

Reputamos  esse,  como  sendo  um  dos  principais  indicadores 

qualitativos, com reflexo direto na formação do corpo discente. 

Em 2006, obtivemos um índice de 3,28 que deve ser considerado 

satisfatório pelo histórico evolutivo desse indicador nos últimos 

06 anos, vindo demonstrar que a instituição vem se preparando 

para desenvolver com maiores competências e habilidades suas 

atribuições.  Porém,  entendemos  que  as  Instituições  devem 

perseguir um índice mais próximo ao ideal: 5,00 – caso todos os 

docentes tivessem titulação de doutor ou pós-doutor.

8- Gastos correntes por aluno:  através desse indicador é possível 

avaliar o nível de gastos por aluno. Em 2006, tivemos um gasto 

de  R$  3.656,43  por  aluno.  Esse  indicador  demonstra  um dos 

menores gastos por aluno da Rede,  que na média situa-se em 

torno de R$ 6.000,00. Desta forma, entendemos que os recursos 

públicos  são  otimizados  em nossa Instituição,  sendo aplicados 

dentro de padrões de austeridade e zelo com o erário público. 

Mesmo,  com  um  reduzido  desembolso  por  aluno,  buscamos 

otimizar  a  aplicação  desses  recursos,  demonstrando  que  a 

Instituição  possui  as  condições  necessárias  para  ofertar  à 



sociedade uma educação pública, gratuita e de qualidade dentro 

dos recursos que hoje são aportados pelo Ministério da Educação. 

Cumpre ressaltar, que existe um esforço institucional para isso, 

principalmente,  com  relação  a  necessidade  de  contratação  de 

mais docentes e servidores técnico-administrativos.

9- Percentual de gastos com pessoal:  através desse indicador é 

possível avaliar o nível de gastos com folha de pessoal. Em 2006, 

esse percentual foi de 82,90% sobre o total de gastos. Em 2005, 

esse percentual  foi  de 79,78%. Portanto,  entendemos que esse 

crescimento  percentual  de  gastos  com  pessoal,  cujos  valores 

monetários também cresceram, significa que o volume de gastos 

com  pessoal  aumentou,  principalmente,  em  função  da 

contratação de novos profissionais para a Unidade Guarús, que 

encontra-se  em  fase  de  implantação.  Finalizando,  entendemos 

que  os  gastos  com  pessoal  necessitam  realmente  serem 

ampliados,  seja  para  contratação  de  novos  profissionais,  seja 

para reposição da defasagem salarial do conjunto de servidores.

10- Percentual  de  gastos  com  outros  custeios:  através  desse 

indicador é possível avaliar o nível de gastos com outros custeios. 

Em 2006, esse percentual foi de 13,82%, ou seja, acima da média 

histórica.  Isso  deveu-se,  principalmente,  aos  recursos  extra-

orçamentários captados pela Instituição através de Convênios. Os 

recursos de outros custeios têm sido relativamente satisfatórios 

para  atendimento  das  demandas  da  gestão  educacional  e 

administrativa. 

11- Percentual  de  gastos  com  investimentos:  através  desse 

indicador é possível avaliar o nível de gastos com investimentos. 

Em 2006, esse percentual foi de 3,28%, ou seja, acima da média 

histórica. Isso deveu-se, principalmente, a captação de recursos 

extra-orçamentários,  através  de  convênios.  Os  recursos  de 

investimentos – modernização tecnológica devem ser efetivamente 



ampliados,  principalmente,  em  Instituições  educacionais  que 

atuam no campo tecnológico, onde os avanços são constantes, e, 

o aluno necessita estar em contato com essa tecnologia de ponta 

para estar apto a buscar sua inserção no mundo do trabalho.

12- Renda familiar per capita – alunos:  através desse indicador é 

possível avaliar e diagnosticar o nível sócio-econômico do corpo 

discente. Nosso CEFET, ao valorizar o seu papel de instituição 

pública,  tem  ao  longo  de  sua  trajetória  dado  destaque  ao 

fortalecimento de políticas inclusivas, principalmente, de combate 

à exclusão social.  A consciência de que a educação é um bem 

público, e que por isso mesmo precisa ser universalizada a todos 

os membros da sociedade, independente de cor, etnia ou condição 

sócio-econômica tem norteado a maioria das ações institucionais. 

Em  2006,  ressaltamos,  que  fica  evidenciado  que  os  filhos  de 

pobres  são  a  maioria  esmagadora  em  nossa  Instituição.  Com 

renda familiar  per  capita  até  ½ s.m.  e  de  ½ s.m a 1  ½ s.m. 

situam-se 57% dos nossos alunos. A distância entre os mais ricos 

e mais pobres é demonstrada pela relação entre renda e acesso, 

pesquisada  por  nosso  Observatório  Educacional  junto  aos 

processos  seletivos,  quando  dos  774  inscritos  mais  ricos  – 

26,22%  foram  aprovados,  enquanto,  dos  3.905  inscritos 

declarados  mais  pobres  –  apenas  9,67%  são  aprovados. 

Destacamos também, outros mecanismos realizados, objetivando 

o  acompanhamento  das  “diferenças”  de  nosso  corpo  discente: 

i) 29,85% de nossos alunos são oriundos de outros municípios; ii) 

69,18% de  nossos  alunos  são  oriundos  de  escola  pública;  iii) 

28,38% de nossos alunos são de cor ou raça negra, amarela e 

indígena;  iv)  17,29%   de  nossos  alunos  ingressantes  nunca 

tiveram  acesso  a  microcomputadores,  multimídia  e  biblioteca. 

Finalizando, entendemos que abrir espaços para aqueles que são 

“diferentes”, não é tarefa fácil, já que a sociedade está muito mais 

preparada para atender  àqueles  que estão  dentro  dos  padrões 

considerados normais de aprendizagem. No entanto, há que se 



compreender  que  muitos  destes  jovens  e  adultos  considerados 

“fracos”, não o são por que querem e sim por que não tiveram 

chances de desenvolver de forma plena suas potencialidades, por 

muitos  motivos,  entre  eles,  o  trabalho  precoce,  a  falta  de 

oportunidades  de  vida,  a  falta  de  recursos  para  se  manter 

estudando e a falta de escolas públicas de qualidade. Assim, o 

CEFET Campos, por ser uma escola pública compromissada com 

a  educação  para  todos,  tem  buscado  através  de  seu  Projeto 

Político-Pedagógico  ampliar  seu  alcance  de  atuação,  e,  através 

dos  vários  Projetos  Educacionais  desenvolvidos  tem procurado 

garantir a todos os cidadãos possibilidades diversas de inserção 

social  através  da  Educação  Tecnológica.  Daí  a  sua  prioridade 

para a profissionalização de jovens e de adultos e dos portadores 

de necessidades especiais; para a inclusão cultural e digital; para 

as  ações  voltadas  à  educação  continuada  e  à  expansão  da 

educação  tecnológica  na  região,  além  de  internamente  buscar 

mecanismos  de  melhorar  as  condições  de  acesso  e  de 

permanência de seu corpo discente.



1.5 - DEMONSTRATIVOS DO COMPORTAMENTO 
DAS METAS ANUAIS

- PROGRAMAÇÃO DE METAS 

-  EXECUÇÃO DE METAS



A  Diretoria  de  Administração  e  Planejamento  do 
CEFET/CAMPOS é o setor  responsável  pela captação e agregação 
das informações institucionais, relativas à formulação e fixação de 
metas da Proposta Orçamentária 2006, entendendo com importante 
dar destaque aos seguinte itens:

1- a  fixação  de  metas,  relativas  a  Proposta  Orçamentária  2006 
ocorreu em Junho/2005, ou seja, durante o ano letivo 2005, que 
se  encontrava  em  andamento.  Desta  forma,  a  base  de 
informações utilizadas para o modelo de financiamento adotado 
no âmbito do MEC / SETEC foi T – 2, ou seja, 2004 foi o ano 
letivo utilizado como referência /base para o financiamento de 
2006;

2- ressalta-se, que a programação de metas e o aporte das dotações 
relativas  à  folha  de  pessoal  ativo,  inativo  e  pensionista,  bem 
como, os benefícios assistenciais (assistência pré-escolar, auxílio 
alimentação  e  auxílio  transporte)  são  de  responsabilidade  da 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC;

3- Apresentação  de  justificativas  para  a  execução  física  de  cada 
meta constante do relatório:

 3.1-  Funcionamento  da  Educação  Profissional  /  Aluno 
Matriculado  (Unidade):  a  execução  física  dessa  meta  vem 
demonstrar um esforço institucional de manter um significativo 
número de matrículas. Apesar dessa meta somente ter atingido 
91,35%  do  número  de  alunos  matriculados  previsto,  cabe 
ressaltar que além de ser um número expressivo de matrículas 
para nossa capacidade instalada, o ano letivo de 2006 teve uma 
greve que perdurou longo tempo, fazendo com que a Instituição 
tivesse  um  índice  de  retenção  do  fluxo  escolar  no  ordem  de 
10,8%.. Deve-se observar também, que a proposta orçamentária 
2006  foi  formulada  em  Junho/2005,  enquanto  os  processos 
seletivos  para  oferta  de  vagas  no  ano  letivo  2006  foram 
viabilizados em Dezembro/2005. Desta forma, fica evidente que 
uma programação 100% ajustada seria praticamente impossível, 
pois  a  previsão  ocorre  sem o  ano letivo  estar  em curso.  Além 
disso, para que a previsão fosse idêntica à execução tornar-se-ia 
necessária  a  obtenção  das  seguintes  informações  quando  da 
elaboração da Proposta: ingressos 2006, concluintes 2º Semestre 
2005  e  1º Semestre  2006,  Matrículas  trancadas  /  perdas  em 
2006, conforme definição conceitual de aluno matriculado (MEC / 
INEP).  Como  se  pode  observar,  no  momento  da  Proposta 
Orçamentária estas informações ainda não estavam disponíveis. 
Além  disso,  registra-se  que  nessa  ação  de  governo  – 
FUNCIONAMENTO  DA  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  estão 
aportados os recursos para pagamento da folha de pessoal ativo. 
Desta forma, JUSTIFICA-SE o porquê do custo unitário previsto 



estar inferior ao custo unitário executado, uma vez que, essa ação 
obteve créditos suplementares ao longo do exercício, objetivando o 
atendimento  de  despesas  com  pessoal  ativo,  que  novamente 
vimos frisar: AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE PESSOAL E 
BENEFÍCIOS  PROPOSTAS  E  EXECUTADAS  SÃO  DE 
RESPONSABILIDADE  DA  SPO/MEC.  Finalizando,  informamos 
que o nosso indicador Gastos Correntes por Aluno: R$ 3.656,43 – 
um  dos  mais  baixos  de  nossa  Rede  Federal  de  Educação 
Profissional e Tecnológica que obteve em média, um custo-aluno 
de  R$  6.000,00  neste  ano.  Desta  forma,  entendemos  que  os 
recursos  públicos  são  otimizados  em  nossa  Instituição,  sendo 
aplicados dentro de padrões de austeridade e zelo com o erário 
público.  Mesmo,  com  um  desembolso  menor  que  a  média  do 
conjunto das Instituições por aluno,  nossa Instituição mantém 
padrões educacionais qualitativos, tendo sido extremamente bem 
avaliada pelo INEP, dentro das regras estabelecidas pelo SINAES – 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (dimensões 
avaliadas: organização institucional, corpo social e infraestrutura 
física e logística). 

3.2-  Capacitação  de  Docentes  para  a  Educação  Profissional  / 
Profissional Capacitado (Um): a execução física dessa meta vem 
demonstrar  que  a  Instituição  atualizou  profissionalmente  mais 
docentes a um custo menor do que o previsto. Ressaltamos, que o 
montante de recursos fixado na Proposta Orçamentária 2006 foi o 
mesmo executado ao longo do exercício.  Destaca-se também, o 
forte  crescimento  do  indicador  índice  de  titulação  do  corpo 
docente, que em 2006 foi de 3,28, enquanto em 2005 foi de 2,41.

3.3- Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal / Aluno 
Matriculado  (Unidade):  a  execução  física  dessa  meta  vem 
demonstrar  que  a  Instituição  matriculou  em  2006,  um 
quantitativo 10,04% inferior ao previsto para o nível médio, o que 
acarretou  uma pequena  elevação  no  custo  unitário  executado. 
Ressaltamos,  que  o  montante  de  recursos  fixado  na  Proposta 
Orçamentária 2006 foi o mesmo executado ao longo do exercício. 
Mas,  deve-se  observar  que  a  proposta  orçamentária  2006  foi 
formulada em Junho/2005, enquanto os processos seletivos para 
oferta  de  vagas  no  ano  letivo  2006  foram  viabilizados  em 
Dezembro/2005.  Desta  forma,  fica  evidente  que  uma 
programação 100% ajustada seria praticamente impossível, pois a 
previsão não ocorre com o ano letivo em curso. Além disso, para 
que a previsão fosse idêntica à execução tornar-se-ia necessária a 
obtenção das seguintes informações, relativas ao nível médio de 
ensino,  quando  da  elaboração  da  Proposta:  ingressos  2006, 
concluintes  2005,  Matrículas  trancadas  /  perdas  em  2006, 
conforme  definição  conceitual  de  aluno  matriculado  (MEC  / 
INEP).  Como  se  pode  observar,  no  momento  da  Proposta 
Orçamentária  estas  informações  ainda  não  estão  disponíveis. 



Finalizando, ressaltamos que as despesas relativas ao pagamento 
do  corpo  docente,  que  ministra  aulas  no  nível  médio  são 
custeadas  pela  ação  Funcionamento  da  Educação  Profissional, 
conforme estabelece a programação da SPO/MEC.

3.4-  Prestação  de  Serviços  à  Comunidade  /  Pessoa  Atendida 
(unidade):  a  execução  física  dessa  meta  vem  demonstrar  que 
nossa  Instituição  é  voltada  e  aberta  para  as  demandas  da 
comunidade  /  sociedade.  Devemos  destacar,  que  na  Proposta 
Orçamentária 2006 já previmos esse elevado número de pessoas a 
serem atendidas por essa ação (6.000 pessoas atendidas), mas, 
infelizmente, nossa meta foi considerada pela SPO/MEC (Setorial 
de  Planejamento  e  Orçamento)  como  muito  audaciosa,  sendo, 
portando ajustada para 1.500 pessoas atendidas. Mas, felizmente, 
pudemos  demonstrar  nosso  esforço  institucional  para 
fortalecimento  desse  espaço  público  e  democrático  de 
atendimento a todas camadas sociais. Finalizando, ressaltamos, 
que  o  montante  de  recursos  fixado  na  Proposta  Orçamentária 
2006 foi o mesmo executado ao longo do exercício. 

3.5- Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados / Servidor 
Beneficiado (Unidade):  a programação de metas e o aporte das 
dotações  relativas  aos  benefícios  assistenciais  (assistência  pré-
escolar,  auxílio  alimentação  e  auxílio  transporte)  são  de 
responsabilidade da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
– SPO/MEC. Portanto, justifica-se as distorções apresentadas, a 
partir de créditos, que suplementam e cancelam essas ações ao 
longo do exercício. Finalizando, informamos que nossa Instituição 
somente  fez  previsão  da  meta  física,  tendo  utilizado  como 
referência  o  mês  de  maio/2005  para  a  Proposta  2006.  A 
contratação de servidores para a implantação da Unidade Guarus 
veio a impactar para mais essa previsão.

3.6- Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados / Servidor 
Beneficiado (Unidade):  a programação de metas e o aporte das 
dotações  relativas  aos  benefícios  assistenciais  (assistência  pré-
escolar,  auxílio  alimentação  e  auxílio  transporte)  são  de 
responsabilidade da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
– SPO/MEC. Entendemos que as metas fixadas para essa ação 
comportaram-se  bem  próximo  ao  previsto.   Finalizando, 
informamos que nossa Instituição somente fez previsão da meta 
física, tendo utilizado como referência o mês de maio/2005 para a 
Proposta 2006.

3.7- Assistência ao Educando da Educação Profissional / Aluno 
Assistido  (unidade):  justifica-se  a  execução  física  dessa  meta 
abaixo do previsto (8,92%), a partir dos esclarecimentos prestados 
nos  itens:  3.1  e  3.3,  que  se  reportam  ao  quantitativo  de 
matrículas financiadas pelas ações: Funcionamento da Educação 



Profissional e Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal, 
respectivamente.  Finalizando,  ressaltamos,  que  o  montante  de 
recursos  fixado  na  Proposta  Orçamentária  2006  foi  o  mesmo 
executado ao longo do exercício.

3.8- Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das 
IFETs / Instituição Modernizada/Recuperada: justifica-se que a 
execução  física  dessa  meta  encontra-se  dentro  do  previsto, 
considerando  que  essa  ação  permite  execução  de  obras  e 
aquisição  de  materiais  permanentes.  No  caso  de  nossa 
Instituição,  esses  recursos  foram  aplicados  com  aquisição  de 
equipamentos para modernização tecnológica de laboratórios.

3.9-  Assistência  Pré-Escolar  aos Dependentes dos  Servidores / 
Criança de  0  a  6  anos  Atendida  (Unidade):  a  programação de 
metas  e  o  aporte  das  dotações  relativas  aos  benefícios 
assistenciais  (assistência  pré-escolar,  auxílio  alimentação  e 
auxílio transporte) são de responsabilidade da Subsecretaria de 
Planejamento  e  Orçamento  –  SPO/MEC.  Entendemos  que  as 
metas fixadas para essa ação comportaram-se bem próximo ao 
previsto.  Finalizando, informamos que nossa Instituição somente 
fez previsão da meta física, tendo utilizado como referência o mês 
de maio/2005 para a Proposta 2006.
 
3.10- Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 
/  Pessoa  Beneficiada  (Unidade):  a  programação  de  metas  e  o 
aporte das dotações relativas ao pagamento da folha de pessoal de 
inativos e pensionistas são de responsabilidade da Subsecretaria 
de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC. Portanto, justifica-se 
as  distorções  apresentadas,  a  partir  de  créditos,  que 
suplementam  e  cancelam  essas  ações  ao  longo  do  exercício. 
Finalizando,  informamos  que  nossa  Instituição  somente  fez 
previsão da meta física, tendo utilizado como referência o mês de 
maio/2005  para  a  Proposta  2006,  sendo  tarefa  de  difícil 
planejamento  apurar  o  número  de  servidores  desejosos  de  dar 
entrada  em  processos  de  aposentadoria,  bem  como,  apurar  o 
índice de crescimento do número de pensionistas.







1.6.1- RESULTADOS – INCIDÊNCIA SOCIAL

Como detalhado ao longo desse Bloco, o Cefet Campos vem a 

cada  dia  ampliando  a  sua  atuação  junto  à  sociedade,  atingindo 

principalmente,  a  população  das  regiões  norte,  noroeste  e  região 

litorânea fluminense.

A última pesquisa realizada junto aos inscritos nos diversos 

cursos ofertados em nossa Instituição vem demonstrar que 57% de 

nossos alunos são comprovadamente carentes e oriundos de escola 

pública1.  Desta forma, nosso Centro, além de cumprir sua Missão 

Institucional,  reconhece  estar  coerente  com  sua  grande  missão 

social,  com  sua  decisão  política  de  alimentar  a  esperança  e 

expectativa de um grande contingente de alunos que sempre viveram 

à  margem  de  qualquer  possibilidade  de  acesso  a  uma  educação 

gratuita e de qualidade.

No  exercício  2006,  pudemos  ratificar  novamente  nosso 

compromisso  com  uma  Educação  de  qualidade  e  o  Combate  à 

exclusão social. Ressaltamos que todas as metas propostas junto ao 

PPA tiveram sua execução, com resultados plenamente satisfatórios. 

Além disso, o Cefet Campos vem buscando aprimorar seus processos 

de avaliação, a partir do acompanhamento da evolução histórica de 

indicadores de qualidade, produtividade, eficiência, eficácia e gastos.

Ao procedermos a uma síntese desse processo avaliativo  de 

nosso Centro, podemos destacar:

a)  Ampliação  de  políticas  inclusivas,  que  permitam  o  acesso  e 

permanência  de  alunos  que  tradicionalmente  foram  socialmente 

excluídos do processo educacional.  Destacamos,  os diversos projetos 

para portadores de necessidades especiais;

b) a decisão política em buscar mecanismos de inclusão para jovens e 

adultos que não cumpriram sua escolaridade básica no tempo 

definido em lei e retornam à escola em busca de profissionalização. 

Além de diferentes cursos de qualificação, destaca-se a iniciativa do 

1 Para maiores informações, os dados estão apresentados no documento “observatório educacional” no 
site do CEFET Campos, no endereço www.cefetcampos.br. 

http://www.cefetcampos.br/


CEFET em atuar no PROEJA – Programa de Educação Profissional 

integrada ao Ensino Médio na modalidade Jovens e Adultos. O 

CEFET Campos estará participando do PROEJA com duas ações: a 

primeira para atender aos jovens e adultos trabalhadores maiores de 

18 anos que já tenham concluído o ensino fundamental, mas ainda 

não terminaram o ensino médio. Para essa fração da sociedade está 

previsto para o próximo ano o “Curso técnico de nível médio, 

articulado ao ensino médio na forma integrada, na modalidade de 

educação de jovens e adultos” , com habilitação em eletrotécnica e 

duração de 6 semestres; e a segunda destinada a especializar 

professores da educação básica das redes públicas de ensino, por 

meio do “ Curso de Pós-Graduação Lato sensu  - Especialização em 

educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino 

médio na modalidade de jovens e adultos.”

        c) O trabalho no sentido da expansão do Sistema CEFET Campos - 

na perspectiva de aproximar a educação profissional e tecnológica da 

maior quantidade de residências dos jovens e adultos trabalhadores, o 

CEFET  Campos  vem  implantando,  por  meio  de  convênios  com  as 

Prefeituras,  Núcleos Avançados nos Municípios de São João da Barra, 

Arraial do Cabo e  Quissamã. 

Em 2005, vinte e cinco alunos do Núcleo Avançado de São João 

da Barra concluíram o Curso  Técnico em  Turismo, estando também 

habilitados a atuar profissionalmente como Guia de Turismo Regional.

Em Arraial do Cabo, em 2005, 19 alunos concluíram os cursos 

técnicos da área profissional  de informática, sendo 8 na habilitação de 

suporte  de  hardware  e  11  na  habilitação  de  desenvolvimento  de 

software.  Já  na  área  profissional  de   Turismo  e  Hospitalidade,  14 

alunos  concluíram  o  Curso  técnico  em  Turismo  e  estão,  também 

habilitados a atuar profissionalmente como Guia de Turismo Regional. 

   Em Quissamã, a primeira turma de 40 alunos estará concluindo 

o primeiro módulo do Curso Técnico em Eletrotécnica em 2006 e com 

segunda turma já prevista para  fevereiro de 2007.



d)  Concomitância  Externa  -   expressão  utilizada  para  definir  o 

mecanismo  de  acesso  aos  cursos  técnicos   destinado  a  alunos 

matriculados no Ensino Médio da Rede Pública Estadual e Municipal de 

Ensino,  das  escolas  localizadas  nos  municípios  de  Campos  dos 

Goytacazes, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana, Cardoso Moreira, 

Italva,  Quissamã  e  Carapebus,   e  que  apresentem  conclusão  e 

aprovação na 2ª série. As vagas são previamente definidas em Edital de 

processo seletivo, a partir de convênios firmados com a Coordenadoria 

Regional  do Norte Fluminense e Secretarias Municipais de Educação 

utilizando-se  os  seguintes  critérios:  situação  sócio-econômica 

combinada  com  o  rendimento  escolar  dos  alunos  em  matemática  e 

língua portuguesa. São designadas para esta forma de acesso em média 

300 vagas anualmente.

 e) Requalificação Profissional -destinada, a requalificar egressos e 
trabalhadores com formação técnica na respectiva área ou em outra 
afim,  usando  critério  seletivo  pautado  na  Análise  de  Currículo  e 
Entrevista  Técnica.    Os  candidatos  para  requalificação  profissional 
ocupam vagas disponíveis em módulos específicos.

O  perfil  do  CEFET  Campos  é  singular.  Mantendo-se  fiel  a  sua 

missão  social,  a  instituição  estende  a  sua  atuação  nos  níveis  mais 

elevados  de  ensino,  ofertando  qualidade  e  gratuidade.  Assim,  é 

expressivo o contingente de alunos, egressos da educação básica e da 

formação técnica que ascendem aos cursos superiores de graduação e 

pós-graduação  no  CEFET  Campos,  situação  que  talvez  não  fosse 

possível a eles sem a gratuidade. Daí estarmos também destacando:

f) a criação de novos cursos (especialmente de educação superior), 

fazendo com que o Cefet venha a atuar desde a Alfabetização de 

jovens e adultos até a pós-graduação. 

g) o significativo crescimento no número de matrículas na Educação 

Superior, que já absorve 22,33% do número de ingressantes. 



Destacamos, o início do Curso de Mestrado em Engenharia 

Ambiental;

h) a preocupação constante em adotar mecanismos no sentido da 
redução dos índices de reprovação, abandono e evasão escolar, 
sempre buscando oferecer educação de qualidade;

A preocupação do CEFET com a qualidade do ensino já reflete 
resultados palpáveis. Vale apontar os resultados de 2005:

i)  o nível  de excelência apresentado pela Instituição no processo 

avaliatório realizado pelo  INEP,  que concedeu conceito  máximo a 04 

cursos superiores avaliados e a Instituição como um todo. Além disso, 

01 aluna de nossos cursos foi a 1ª classificada entre 800.000 inscritos 

para o PRÓ-UNI, em todo o Brasil (nota 97,6);

j) os avanços no índice de titulação do corpo docente, a partir do 

incentivo  para  a  Capacitação  de  recursos  humanos,  ampliando 

significativamente o número de docentes mestres e doutores;

l) a produtividade apresentada pela Instituição, com uma relação 

de 01 docente para 26 alunos, bem acima da média nacional;

m) a expansão de ações voltadas para a pesquisa e a extensão;

n) desenvolvimento do 1º programa de mestrado profissional,  na 

área de engenharia ambiental, que foi iniciado em 2006.

Uma  das  formas  de  avaliar  o  desempenho  institucional 

adotada pelo CEFET-CAMPOS é o ESTUDO DE ACOMPANHAMENTO 

DE EGRESSOS. 

O programa de acompanhamento de egressos é desenvolvido 

pela  Diretoria  de  ‘Trabalho  e  Extensão  e  tem  como  objetivo 

realimentar  a  oferta  de  habilitações,  atuando  na  avaliação 

institucional,  bem como propor  melhorias  nos  cursos,  sempre  de 

acordo  com  as  demandas  do  setor  produtivo  e  com  o 

acompanhamento da inserção dos alunos no mercado de trabalho, 

seja  como trabalhadores,  seja  como empreendedores.  Além disso, 

este Programa potencializa a educação continuada, pois os ex-alunos 

são  constantemente  informados  das  novas  oportunidades  de 

formação  surgidas  e  das  oportunidades  de  inserção  ou  de  re-

inserção no mercado de trabalho.



Este  estudo  estatístico  estimou que,  nos  últimos  anos,  dos 

técnicos formados no CEFET-CAMPOS em torno de 70% ingressam 

no mundo do trabalho,  sendo que destes 35% trabalham em sua 

área específica de formação e os demais trabalham em outras áreas. 

No caso destes últimos mesmo atuando em áreas distintas de sua 

formação, conseguem o trabalho, em grande parte, devido ao fato de 

possuírem uma formação técnica.  Os  demais  alunos  ou não tem 

uma atividade identificada ou continuam estudando. 

A  metodologia  adotada  para  este  estudo  é  o  envio  de 

questionários aos nossos ex-alunos, aspecto que nos permite apenas 

conclusões estimadas face o retorno da maioria dos questionários 

não ocorrer integralmente. Diante disto, atualmente encontra-se em 

estudo a adoção de uma outra metodologia em que acrescentar-se-ão 

mais dados que se possa nos assegurar resultados mais rigorosos.

Ao  perceber  a  avaliação  como  processo  permanente  e 

ininterrupto e forte auxiliar para as políticas e ações institucionais é 

que o CEFET Campos tem buscado aprimorar seus mecanismos de 

pesquisa  interna  e  externa,  de  modo  que  cada  vez  mais  esteja 

respondendo positivamente aos anseios da sociedade.



 
 

II. II. GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA – METAS 

FISCAIS  



2.1- OCORRÊNCIAS NA PROGRAMAÇÃO DE FONTES E USOS

A  estruturação  da  estimativa  das  receitas  e  fixação  de 

despesas para o exercício 2006, junto a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica ocorreu a partir de ações da setorial de 

Planejamento e Orçamento (SPO/MEC) e do Concefet (conselho de 

Dirigentes dos Cefet´s):

 Despesas  com  Pessoal  e  Benefícios:  tem  a  previsão  das 
despesas viabilizada pela Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento – MEC. As dotações orçamentárias e os créditos 
adicionais  da  LOA  2006  foram  suficientes  para  o 
atendimento das despesas com folha de pessoal no período 
de janeiro a dezembro/2006. 

 Despesas  de  Outros  Custeios  e  Capital:  O  bolo  das 
despesas de outros custeios e capital (exclusive benefícios) 
é  disponibilizado  pela  SPO/MEC  ao  conjunto  de 
Instituições  da  MEC/SETEC  –  Secretaria  de  Educação 
Profissional e Tecnológica, que compõem o CONCEFET - 33 
Cefets,  01  Universidade  Tecnológica  Federal  e  01  Escola 
Técnica Federal  (exceto o Colégio Pedro II  –  faz parte  do 
Concefet, mas, é financiada pela MEC/SEB – Secretaria de 
Educação  Básica).  Através  de  uma  matriz  de  partição 
desses recursos,  o Concefet  adota critérios próprios para 
distribuição.  Ressaltamos,  que  nesses  02  grupos  de 
despesas  encontramos  nossas  maiores  dificuldades, 
principalmente, em função dos recursos aportados para a 
Rede (em 2006:   R$ 156.424.428,00)  serem insuficientes 
para  o  atendimento  das  demandas  dessas  Instituições 
(déficit  da  Matriz  em  2006:  R$  49.328.986,00), 
principalmente, a partir da expansão de toda a Rede, que 
implantou  ou  está  em  fase  de  implantação  de  novas 
Unidades de Ensino, ampliou a oferta de vagas e a criou 
novos  cursos.  O  Cefet  Campos,  que  tem  18%  de  seus 
recursos  destinados  a  atender  despesas  de  OCC,  tem 
dificuldades  para  cumprir  todos  os  seus  contratos, 
necessitando inclusive, buscar convênios para manutenção 
da Instituição junto a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica. Além disso, os investimentos são insuficientes 



para um programa efetivo de modernização tecnológica de 
laboratórios e demais instalações.  

2.2- OCORRÊNCIAS NA EXECUÇÃO DE FONTES E USOS
A execução das despesas de OCC, em 2006, ocorreu de forma 

tranqüila. O MEC liberou desde o início do exercício, o montante da 

cota de recursos orçamentários a empenhar (contas 29.311.06.01 e 

29.211.00.00), o que em muito beneficiou o atendimento ao fluxo de 

demandas  da  Instituição  ao  longo  do  ano.  Devemos  destacar 

somente,  que  a  liberação  de  recursos  extra-orçamentários  pelo 

Ministério da Educação tem ocorrido através de descentralizações de 

créditos, mediante um mesmo detalhamento de fonte para diversos 

planos de trabalho. Ressaltamos, que esse procedimento dificulta o 

controle  da  execução  orçamentária  e  financeira  dos  créditos  e 

repasses,  respectivamente.  Portanto,  sugerimos  que  as 

descentralizações  de  créditos  tenham  detalhamento  de  fonte 

específica, conforme Plano de Trabalho apresentado e aprovado.

CENTRO DE CUSTOS

DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Objetivando uma melhor execução dos recursos orçamentários 

de  OCC  –  outros  custeios  e  capital  (exclusive  benefícios),  nossa 

Instituição  vem  operacionalizando  esses  recursos  de  forma 

sistematizada, possibilitando uma maior transparência e visibilidade 

da  utilização  dos  mesmos  no  atendimento  dos  Programas 

Institucionais,  bem como, uma administração co-responsável para 

uma  aplicação  mais  satisfatória  desses  recursos,  a  partir  da 

descentralização interna desses recursos, que propicia a adoção de 

critérios mais seletivos para identificação das demandas existentes. 

Essas descentralizações ocorrem no plano interno, através de 

limites  disponibilizados  aos  diversos  segmentos  de  demandas 

institucionais, sendo disponibilizado 100% dos recursos de OCC.



















 
 

III. GESTÃO 
FINANCEIRA 



33.1- SITUAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

3.2- SITUAÇÃO DOS RECURSOS REALIZÁVEIS

3.3- SITUAÇÃO DOS RECURSOS EXIGÍVEIS

O  repasse  de  recursos  financeiros  de  OCC  ao  longo  do 

exercício 2006 ocorreu de forma tranqüila ao longo do exercício. Os 

critérios  adotados  pela  SPO/MEC  para  liberação  de  recursos 

financeiros foram satisfatórios, com repasses semanais, a partir da 

apropriação das despesas, gerando fluidez no repasse de recursos 

financeiros,  e  conseqüentemente,  facilitando  o  pagamento  de 

contratos e outras despesas. Essa metodologia é bem interessante, 

pois permite que as Instituições mais ágeis na execução financeira 

não  venham  a  ser  penalizadas,  como  já  ocorreu  em  exercícios 

anteriores, quando o repasse de recursos financeiros era viabilizada 

através de modelos lineares de repartição dos recursos, que não se 

adequavam ao ritmo e fluxo demandado por cada Instituição. 



 
 

IV. GESTÃO 
PATRIMONIAL



4.1- ADEQUAÇÃO DE PERFIL E DOS QUANTITATIVOS 
(dos Recursos Finalísticos)

O  CEFET  CAMPOS  é  um  espaço  público  de  referência  em 
educação na sua região de atuação. Portanto, torna-se perfeitamente 
compreensível,  que  a  partir  da  ampliação  do  número  de  Cursos 
ofertados, também ocorra um crescimento significativo no número de 
inscritos  para  o  vestibular  e  processo  seletivo.  Em  2006,  nossa 
Instituição  somente  teve  a  capacidade  de  absorver  20,50%  da 
demanda existente.

Diversos  são  os  recursos  necessários  para  absorção  dessa 
demanda reprimida, mas, sem dúvidas, nossa principal limitação é 
quanto  a  disponibilidade  de  instalações  físicas  (salas  de  aulas  e 
laboratórios)  para  acomodação  de  mais  alunos.  O  turno  noturno 
apresentou  a  utilização  plena  (100%)  das  salas  e  laboratórios 
existentes.

Tendo em vista, que não existem espaços físicos disponíveis 
para construção de novas salas de aulas e laboratórios, ou seja, toda 
a área física encontra-se ocupada/construída, torna-se necessária a 
busca por novo campus. Dessa forma, encontra-se mem fase final de 
construção,  Projeto  para  implantação  da  UNED  GUARUS,  que 
contribuirá para ampliar a oferta de vagas na formação profissional e 
tecnológica pelo CEFET.. 

4.2-  ATUALIZAÇÃO  TECNOLÓGICA  (dos  Recursos 
Finalísticos)

Nossa  Instituição  dispõe  de  uma  razoável  estrutura  de 
tecnologia,  que  pode  ser  percebida  a  partir  de  sua  Rede  de 
Comunicação, com acesso de todos os microcomputadores (700) em 
Rede Internet e Intranet, bem como, a existência de laboratórios com 
equipamentos  de  tecnologia  de  ponta.  Porém,  cabe  ressaltar,  que 
devido  ao  nosso  Centro  formar  a  maioria  de  seus  alunos  para 
atuarem  no  mundo  do  trabalho  tecnológico,  onde  a  evolução  da 
tecnologia  ocorre  em  grande  velocidade,  torna-se  necessária,  a 
atualização tecnológica de seus laboratórios para acompanhar toda 
essa transformação.  Portanto,  fica  claro a  necessidade de  criação 
pelo Governo Federal / MEC de linhas de financiamento que venham 



atender  essa demanda por aquisição de equipamentos / recursos 
tecnológicos.

Em 2006, a instituição conseguir viabilizar junto a SETEC e 
outros segmentos do MEC, alguns Convênios, que tiveram como objeto 
desses investimentos, o financiamento da modernização tecnológica de 
laboratórios e outras áreas da gestão acadêmica. Fica evidente, que a 
Instituição  necessita  buscar  outras  fontes  de  recursos  (extra-
orçamentários)  para  acompanhar  sua  demanda  por  atualização  / 
modernização tecnológica, uma vez que, os recursos aportados na LOA 
– Lei Orçamentária Anual não são suficientes.



 
 

V. GESTÃO DE 
PESSOAS  



5.1- GASTOS COM REMUNERAÇÃO/MANUTENÇÃO

Atualmente, um dos fatores que mais causa impacto negativo 

na execução das ações com vista a gestão de pessoas é a redução 

expressiva do quadro permanente de servidores ativos, em 

contrapartida com o significativo aumento de atribuições das áreas 

finalísticas e de atividades-meio da Instituição. A manutenção de um 

significativo número de cargos vagos, aproximadamente 30% sobre a 

força de trabalho ativa em 2006, vem demonstrar a clara 

necessidade da reposição urgente desses cargos vagos, bem como, a 

criação de novos cargos na carreira docente para fazer face à 

expansão do número de matrículas, criação de novos cursos e 

desenvolvimento de ações voltadas para a pesquisa e extensão 

(relação aluno/docente= 26).  

Apesar  de  nossa  estrutura  organizacional  ter  avançado  em 

2006, agregando novas funções, ela permanece com o número de 

cargos  e  funções  inadequados  para  o  modelo  institucional, 

necessitando de ampliação do número cargos e funções, objetivando 

realinhar os fazeres da força de trabalho com as responsabilidades 

demandadas  pelo  expressivo  crescimento  institucional,  dado  o 

aumento considerável do número de alunos, bem como, a criação de 

cursos superiores, de pós-graduação e desenvolvimento da pesquisa 

e extensão.

5.2- AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Além do  Programa de  Incentivo  à  Capacitação  de  Recursos 

Humanos, fundamental para a atualização e capacitação profissional 

do conjunto de servidores, principalmente, em função, das rápidas 

transformações  ocorridas  no  mundo  tecnológico,  também  foram 

desenvolvidos Projetos de Qualidade de Vida para servidores ativos e 

inativos, com atividades como: hidroginástica; hidroterapia; natação; 

dança  de  salão;  palestras  e  reflexões  com  vistas  à  saúde  física, 

emocional  e  espiritual;  encaminhamentos  para  tratamento  de 

dependência  química;  projetos  educativos  para  servidores  e 



dependentes;  parcerias  para  bolsas  de  estudo  para  servidores  e 

dependentes  em  outras  instituições;  alfabetização  de  jovens  e 

adultos;  estudos  supletivos  para  servidores,  dependentes  e 

comunidade  e  participação  em  campanhas  de  desenvolvimento 

social.

5.3- TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

O Processo de Terceirização de mão-de-obra no Cefet Campos, 

em 2006, ocorreu basicamente nas mesmas proporções de exercícios 

anteriores, ou seja, foi necessária a terceirização de serviços como: 

limpeza e conservação; segurança e vigilância; manutenção predial; 

manutenção de aparelhos e centrais de ar condicionado; 

manutenção de rede de computadores; gerenciamento e manutenção 

de micródromo e etc.

A terceirização desses serviços é de fundamental importância, 

principalmente, em virtude do número inexpressivo de vagas 

autorizadas para preenchimento através de concurso público. 

Atividades que não podem sofrer processos de descontinuidade, 

como vigilância ostensiva, limpeza e outras não podem ser 

submetidas ao pobre contingente de servidores, sob pena de 

comprometimento das ações finalísticas da Instituição.

Nossa avaliação, caminha na direção da defesa da manutenção 

da terceirização de mão-de-obra para esses serviços básicos, 

priorizando a contratação de servidores públicos para o 

desenvolvimento da docência e de atividades administrativas de nível 

superior. Apesar do bom desempenho da maioria dos professores 

com contrato temporário em nossa Instituição, recomendamos 

priorizar a contratação de docentes para o quadro permanente, onde 

o comprometimento do professor com a Instituição se dá de forma 

mais plena.



5.4- AÇÕES DISCIPLINARES – CORREICIONAIS

NÃO HOUVE A OCORRÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.



 
 

VI.  GESTÃO DO 
SUPRIMENTO DE 

BENS E SERVIÇOS



6.1- CUSTOS/GASTOS COM CONTRATAÇÕES

- OBRAS
O  Cefet  Campos,  devido  à  restrição  de  recursos  para 

investimentos  na  LOA  2006,  priorizou  100%  dos  recursos  desse 

grupo  de  despesas  para  aquisição  de  material  permanente.  A 

conclusão  de  convênio  com  a  SETEC  /  MEC  –  Secretaria  de 

Educação Profissional e Tecnológica,  onde em 2005 foi  viabilizado 

um  aporte  de  recursos  extra-orçamentários  na  ordem  de  R$ 

1.100.000,00  para  construção  da  Unidade  de  Ensino 

Descentralizada de Guarus tem previsão de conclusão das obras em 

Junho/2007. Finalizando, ressaltamos que foi formalizado contrato 

de serviços de engenharia, objetivando a adequação / adapatação de 

espaços  físicos  na  Unidade  Campos  para  serem  utilizados  como 

salas de aula.

- COMPRAS E SERVIÇOS

Não houve ocorrências relevantes.





6.2- CUSTOS/GASTOS COM CONVÊNIOS E PARCERIAS

Em  2006,  o  Cefet  Campos   captou  recursos  extra-

orçamentários, a partir de Convênios com segmentos do Ministério da 

Educação e Ministério das Cidades, objetivando atender um conjunto 

de demandas existentes no âmbito institucional. Devido, nosso CEFET 

atuar no segmento tecnológico,  nossas maiores demandas apontam 

para  recursos  em  investimentos,  principalmente,  aquisição  de 

equipamentos   para  modernização  tecnológica  de  laboratórios. 

Destacamos,  que  o  montante  de  recursos  extra-orçamentários 

executados em 2006 foi de R$ 1.707.935,32 .





6.3- GESTÃO DOS ESTOQUES

Não houve ocorrências relevantes.



 
 

VII. PROCESSOS DE 
CONTROLE



7.1-  PROCESSOS DOS CONTROLES INTERNOS

1-1- SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nºº 183977/001

Foram  feitas  diversas  determinações  pelos  órgãos  de  controle, 

detalhadas em Plano de Providências, que foram prontamente atendidas 

pelo  Gestor.  A  Instituição  já  implementou  os  apontamentos,  exceto 

aqueles em que foi solicitada uma  nova deliberação, a partir de uma 

não  concordância  ou  concordância  parcial  por  parte  do  Gestor. 

Ressaltamos,  que  no  per;iodo  de  25/09/2006  a  13/10/2006, 

recebemos os Auditores Tadeu Manuel Lopes Kow e Sabino José Dias 

da CGU-RJ para avaliação da gestão, e, acreditamos que a Instituição 

em muito avançou nos mecanismos de controle, no exercício 2006.

2-2- OFÍCIO Nºº 3540/2006-TCU/SECEX-RJ – PROCESSO 015.579/2006-33540/2006-TCU/SECEX-RJ – PROCESSO 015.579/2006-3

Esclarecimentos sobre as obras da Unidade Guarús
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