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Meta de GoveRnança

3. Consolidar os cursos de licenciatura, bem como 
a formação pedagógica para graduados não-li-
cenciados (oferta própria e convênios UAB/Setec/
Cederj) em atendimento aos marcos regulatórios e 
condicionados às ações da Setec

5. Criar canais de comunicação (visitas periódicas; 
agenda permanente), entre a Proen e os demais 
setores do IFRJ (sistêmicos e locais)

4. Adequar os sistemas acadêmicos para o pleno 
atendimento das demandas do ensino no IFRJ

2. Fomentar a criação de grupos de trabalho inter-
campi com o intuito de produzir cursos em rede, 
que atendam às demandas internas, aos marcos 
regulatórios e aos arranjos sócioprodutivos das 
mesorregiões

1. Estimular a viabilidade de atendimento às por-
centagens de oferta das vagas em todos os níveis/
modalidades previstos na Lei 11.892/2008

• 9 Cursos de Graduação revisados e adequados às 
resoluções do CNE
• 3 Cursos Técnicos aprovados no CAET
• 4 Cursos Técnicos revisados e submetidos ao 
CAET
• 20 Cursos de Extensão em EAD/Presenciais
• 6 Campi IFRJ aprovados como ofertantes/pólos 
EAD
• 7 Editais produzidos

• 2 Grupos de Trabalho criados para atender novos 
cursos de graduação
• 2 Grupos de Trabalho nacionais para implantação 
de cursos EAD
• 3 Grupos de Trabalho para coordenação de 
programas e projetos nacionais (Pibid, Residência 
Pedagógica e PET)

• 2 Cursos de Graduação em EAD
• 2 Cursos de Especialização em EAD
• 30 Salas virtuais em atividades educativas
• 690 Vagas para formação de profissionais da 
educação, em EAD
• 3 Editais expedidos
• 1 Adesão interinstitucional (Complexo de 
Formação de Professores)
• 1 Convênio em Rede (IFRJ/IFRN) - Especialização 
em EJA

• 1.187 Diplomas expedidos
• 4 módulos do SIGA A avaliados e/ou customizados
• 4 módulos do SIGA EDU revisados e corrigidos 
(dados acadêmicos)
• 3 treinamentos institucionais em andamento 
(SIGA A e PNP)
• 2 Manuais institucionais em produção 
• Migração dos Sistemas Acadêmicos - SIGA A 
Técnico implantado

• 16 Formaturas realizadas nos Campi (2 formaturas 
com diplomas entregues)
• 11 Colações especiais na Reitoria
• 16 Reuniões de planejamento realizadas (DE’s, 
coordenadores, servidores e estudantes)
• 7 participações em acolhimento aos estudantes
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• 5 Regulamentos e/ou Diretrizes Institucionais 
aprovados
• 14 Instruções de Serviçõs expedidas

• 2 Processos de compras encaminhados
• 3 Manuais institucionais produzidos
• 2 Eventos organizados
• 1 Fórum coordenado

• 1 Fórum institucionalizado para a EJA
• 1 Reunião de trabalho com a COTP para retomada 
do Fórum das COTP’s

• 2 Grupos de Trabalho em andamento
• 1 Fórum Permanente aprovado
• 1 Fórum em construção
• 1 Mapeamento de fluxo realizado

• 2 Visitas externas de reconhecimento de cursos 
realizadas
• 1 Auditoria concluída
• 1 Relatório de Gestão em andamento (TCU)
• 1 Base de dados em desenvolvimento
• 1 Projeto de avaliação sistêmica em 
desenvolvimento
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9. Otimizar as ações dos diferente fóruns e grupos 
de trabalho, mediante a formulação, por parte dos 
GT’s, de estudos (metas, ações e cronogramas) que 
subsidiem a Proen

10. Consolidar a Pesquisa Institucional de Avaliação 
de Graduação e Ensino Técnico (Piaget), para gera-
ção e monitoramento de indicadores que nortea-
rão as políticas do ensino do IFRJ.

8. Ampliar as competências das COTP’s para 
garantir ações de orientação educacional; 
supervisão, planejamento e gestão pedagógica nos 
campi

7. Implantar biblioteca virtual do IFRJ

6. Produzir diretrizes institucionais, manuais e/ou 
instruções sistêmicas para as competências das 
coordenações de cursos, secretarias acadêmicas 
e demais instâncias relacionadas ao ensino, nos 
campi e na reitoria

PRoen eM núMeRos
Modalidades

Técnicos 55/71 14 6.583/8.839

graduação 20/21 8 4.395/5.476

fic 40/43 15 1.249/2.000

ToTal geral 115 - 12.227/16.315

MaTrículasQuanTidade
 de cursos

QuanTidade
 de campi

Dados: Sistec, julho/2018; PNP, novembro/2018.
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Diretrizes Institucionais
para o EMI

Revisão dos PPC’s
das Licenciaturas

Revisão dos Regulamentos
de Ensino

1ª Graduação em 
Engenharia do IFRJ

Consolidação da
EAD/IFRJ

Normatização dos
Cursos FIC

Formação Pedagógica
em Oferta Própria

Fórum das COTP’s

Calendário Acadêmico
Unificado

Revisão dos PPC’s
do ETNM

PRoen eM núMeRos

desaFIos PRoen 2019

PrograMas

PET

Pibid

3

6

3

4

36

96

3

14

r$ 18.900

r$ 52.400

PET-saÚdE

rEs PEd

3

6

1

4

aguarda iMPLEMEnTação do M. saÚdE

14414 r$ 71.600

auXÍLio
PErManÊncia 4 2 89- r$ 35.600

ToTal/Mês - - 36531 r$ 178.500

QTd de
cursos

QTd de
campi

BolsisTas
alunos

BolsisTas
docenTes
(inTernos e
eXTernos)

Valor/Mês


