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  OBJETIVOS, METAS E INDICADORES  
 

A seguir são apresentados os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para 

2022 e os resultados institucionais alcançados visando cumprir com a missão do Cefet/RJ de 

“Promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão que propiciem, de modo 

reflexivo e crítico, a formação integral (humanística, científica e tecnológica, ética, política e social) de 

profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento científico, cultural, tecnológico e econômico 

da sociedade”. 

 

  PDI 2020-2024 - ENSINO  
 

Quadro 1 - Objetivos, metas e indicadores: Ensino. 

Objetivo 1: Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos técnicos de nível médio e de 

graduação oferecidos pela instituição. 
Responsável: DIREN 

Metas 
2022 - 2º semestre 

Planejado Resultado 

[ENO1M1] Atualizar os Projetos Pedagógicos dos 
cursos ministrados. 80% 82% 

Indicador: (Quantidade de PPC’s revisados/quantidade total de cursos) x 100 

[ENO1M2] Revisão e/ou criação de regulamentos, 

documentos ou procedimentos relacionados as 

atividades de ensino. 
60% 64% 

Indicador: (Nº de documentos criados ou atualizados/ nº total de documentos) x 100 

[ENO1M3] Organizar reuniões/eventos para 

discussões sobre temáticas específicas, envolvendo o 

ensino. 

 
6 

 
7 

Indicador: Quantidade de grandes eventos ou reuniões realizadas durante o ano. 

[ENO1M4] Melhorar o índice de qualificação do corpo 

docente. 
4,4 3,98 

Indicador: IQCD = (5D+3M+2E+1G)/(D+M+E+G) 
Obs: D = Doutores; M = Mestres; E= Especialistas; G= Graduados 

Justificativa: - 

[ENO1M5] Melhorar os indicadores de avaliação dos 

cursos. 
70% 88,89% 

Indicador: (Nº de cursos com indicador ≥4 / nº total de cursos avaliados) x 100 

Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de Eficiência Acadêmica dos cursos 

técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição. 
Responsável: DIREN 

Metas 
2022 - 2º semestre 

Planejado Resultado 

[ENO2M1] Reduzir dos índices de evasão 1% 0,80% 

Indicador: (Evciclo ano n-1) – (Evciclo ano n) Evciclo = (Evciclo / Mciclo) x 100 
Evciclo: alunos evadidos no ciclo; Mciclo: matrículas no ciclo 
Obs: “ano n-1” = ano anterior 

Justificativa: Este indicador é medido anualmente de acordo com os resultados divulgados na PNP 

[ENO2M2] Reduzir dos índices de retenção 1% - 

Indicador: (Rciclo ano n-1) – (Rciclo ano n) Rciclo = (Rciclo / Mciclo) x100 

Rciclo: alunos retidos no ciclo; Mciclo: matrículas no ciclo. 
Obs: “ano n-1” = ano anterior 

Justificativa: Este indicador é medido anualmente de acordo com os resultados divulgados na PNP 
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[ENO2M3] Melhorar o índice de conclusão. 1% 0,10% 

Indicador: (Cciclo ano n-1) – (Cciclo ano n) Cciclo = (Cciclo / Mciclo) x 100 

Cciclo: concluintes no ciclo; Mciclo: matrículas no ciclo. 
Obs: “ano n-1” = ano anterior. 

Justificativa: Este indicador é medido anualmente de acordo com os resultados divulgados na PNP 

[ENO2M4] Melhorar o índice de eficiência acadêmica. 1% - 

Indicador: (IEA ano n-1) – (IEA ano n) 
IEA = Cciclo + [Cciclo/ (Cciclo+Eciclo)] x Rciclo x 100 
Cciclo: concluintes no ciclo; Eciclo: alunos no ciclo; Rciclo: retidos no ciclo. 
Obs: “ano n-1” = ano anterior. 

Justificativa: Este indicador é medido anualmente de acordo com os resultados divulgados na PNP 

Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível médio e 

de graduação oferecidos pela instituição. 
Responsável: DIREN 

Metas 2022 - 2º semestre 
Planejado Realizado 

[ENO3M1] Divulgar a mobilidade interna e externa dos 

alunos de graduação. 
2 2 

Indicador: Quantidade de eventos de divulgação sobre mobilidade. 

[ENO3M2] Reduzir as vagas ociosas. 
2,5% - 

Indicador: (Vagas ociosas ocupadas/ vagas ociosas existentes) x 100. 

Justificativa: Foi buscada a informação junto a setores (DERAC, DTINF), mas não há informação 
disponível no SIE da maneira como solicita o PDI, contendo o indicador apontado no documento 
(Vagas ociosas ocupadas ou Vagas ociosas restantes). Também foi apontado que os indicadores 
existentes no Sistema de Informações são diferentes dos apontados no PDI. A plataforma Nilo 
Peçanha não apresenta indicadores próximos a estes. 

[ENO3M3] Divulgação dos cursos e esclarecimentos 

com relação às áreas de conhecimentos. 
2 10 

Indicador: Quantidade de eventos de divulgação sobre os cursos técnicos de nível médio e de 
graduação. 
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  PDI 2020-2024 – PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  
 

Quadro 2 - Objetivos, metas e indicadores: Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

Objetivo 1: Expansão das atividades de pesquisa 
Responsável: DIPPG 

Metas 2022 - 2º semestre 
Planejado Realizado 

[PIO1M1] Aumentar a quantidade de grupos de pesquisa 

cadastrados e certificados no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq 

 

48 

 

53 

Indicador: Grupos de Pesquisa cadastrados e certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq 

Justificativa: O quantitativo de grupos de pesquisa cadastrados e certificados no Diretório de Grupos 
de Pesquisa (DGP) do CNPq, no acumulado do terceiro trimestre de 2022, representa um aumento de 
10,42% do quantitativo planejado para o ano de 2022. Fonte: DGP/CNPq, consultado em 08/11/2022. 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade das atividades de pesquisa 
[Responsável: DIPPG] 

Metas 2022 - 2º semestre 
Planejado Realizado 

[PIO2M1] Melhorar a qualidade de grupos de pesquisa 

cadastrados e certificados no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq 

 
1.500 

 
2345 

Indicador: Total da produção bibliográfica + produção técnica + produção artística dos Grupos de 
Pesquisa cadastrados e certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

Justificativa: O resultado acumulado do Índice de Qualidade dos Grupos de Pesquisa (IQGPQ) no 
terceiro trimestre de 2022, analisando o período 2020-2022, foi de 2345, representando um aumento 
de 56,33% do valor planejado. Dos 2345 itens produzidos, 1683 se referem a produção bibliográfica, 
654 a produção técnica e 8 a produção artística. Os dados foram adquiridos por meio da Solução TI 
Stela Experta. Os dados estão disponíveis no site da DIPPG, na área de Indicadores da Pesquisa e 
Pós-Graduação (http://dippg.cefet-rj.br/index.php/pt/indicadores). 

Objetivo 3: Expansão da Pós-Graduação 
[Responsável: DIPPG] 

Metas 2022 - 3º trimestre 
Planejado Realizado 

[PIO3M1] Aumentar o número de matrículas na Pós- 

Graduação Stricto Sensu 
490 592 

Indicador: Matrículas atendidas em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Justificativa: O número de matrículas atendidas até o terceiro trimestre no stricto sensu é calculado 
tomando por base o total de alunos ativos em 21/11/2022, conforme os registros da Secpg e da 
Plataforma Sucupira da CAPES. 

[PIO3M2] Aumentar o número de matrículas na Pós- 
Graduação Lato Sensu 470 121 

Indicador: Matrículas atendidas em cursos da Pós-Graduação Lato Sensu 

Justificativa: O número de matrículas atendidas até o terceiro trimestre no lato sensu é calculado 
tomando por base o total de alunos ativos em 21/11/2022, conforme os registros da Secpg e do SIE. 
Nota-se que o quantitativo de matrículas alcançado até a presente data é inferior ao planejado, devido 
aos efeitos da pandemia covid-19, bem como as limitações nas funções de gratificação para as 
coordenações dos novos cursos, impactando negativamente abertura de novas matrículas. 

[PIO3M3] Aumentar o número de concluintes na Pós- 

Graduação Stricto Sensu 
100 12 

Indicador: Concluintes em cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu 

Justificativa: O número de concluintes (stricto sensu) é calculado com base no controle de defesas 
de teses, dissertações e trabalhos de conclusão atualizado pelos servidores da SECPG, com 
informações precisas sobre as conclusões registradas na Plataforma Sucupira da Capes. Nota-se que 
o quantitativo de concluintes alcançado até a presente data é inferior ao planejado, devido aos efeitos 
da pandemia covid-19. 
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[PIO3M4] Aumentar o número de concluintes na Pós- 

Graduação Lato Sensu 
220 106 

Indicador: Concluintes em cursos da Pós-Graduação Lato Sensu 

Justificativa: O número de concluintes (lato sensu) é calculado com base no controle de defesas 
trabalho de conclusão atualizado pelos servidores da SECPG. Nota-se que o quantitativo de 
concluintes alcançado até a presente data é inferior ao planejado, devido aos efeitos da pandemia 
covid-19. 

[PIO3M5] Aumentar o número de vagas ofertadas na 
Pós-Graduação Stricto Sensu 

220 305 

Indicador: Vagas ofertadas em cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu 

Justificativa: O número de vagas ofertadas na pós-graduação (stricto sensu) corresponde à soma do 
quantitativo previsto em cada edital de seleção de corpo discente informado pelas coordenações. 

[PIO3M6] Aumentar o número de vagas ofertadas na 
Pós-Graduação Lato Sensu 

400 88 

Indicador: Vagas ofertadas em cursos da Pós-Graduação Lato Sensu 

Justificativa: O número de vagas ofertadas na pós-graduação (lato sensu) corresponde à soma do 
quantitativo previsto em cada edital de seleção de corpo discente. Nota-se que o quantitativo de 
vagas projetadas até a presente data é inferior ao planejado, devido aos efeitos da pandemia covid-
19, bem como as limitações nas funções de gratificação para as coordenações dos novos cursos, 
impactando negativamente abertura de novas matrículas. 

Objetivo 4: Melhorar a qualidade da Pós-Graduação 
[Responsável: DIPPG] 

Metas 2022 - 1º semestre 
Planejado Executado 

[PIO4M1] Aumentar a qualidade dos cursos de Pós- 
Graduação Stricto Sensu 4,1 4,08 

Indicador: Qualidade dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Justificativa: O valor alcançado 4,08 deve-se ao aumento de nota A para 3 no PPDSP, notas de 3 
para 4 nos programas: PPRER e PPFEN, o aumento de nota de 5 para 6 do PPCTE, considerando 
ainda a manutenção de notas 3 no PPCIC e PPEEL, bem como nota 4 no PPGIO, PPPRO e PPEMM. 
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 PDI 2020-2024 – EXTENSÃO  
 

Quadro 3 - Objetivos, metas e indicadores: Extensão 

Objetivo 1: Incentivar a prática da Extensão articulada ao Ensino e a Pesquisa como elemento 
indissociável do processo de formação em todos os níveis de ensino ministrados no Cefet/RJ. 
[Responsável: DIREX] 

Metas 2022 - 2º semestre 
Planejado Realizado 

[EXO1M1] Aumentar a interação e participação da 
sociedade por meio dos programas, projetos, cursos 
e eventos de extensão 

 
187.009  

 

 
122.586 

Indicador: Público atendido pelos projetos, programas, cursos e eventos de extensão. 

Justificativa: Os números de 2022 refletem as consequências do momento de pós-pandemia 
mundial de COVID-19 e da transição do formato remoto para o presencial. Apesar do número de 
projetos/ ações ter aumentado em relação aos anos anteriores, houve uma redução do público 
participante. Ainda assim, para o período analisado, as metas estão de acordo como o esperado. 

[EXO1M2] Ampliar o número de programas e projetos 
de extensão 

277 228 

Indicador: Programas e projetos de extensão. 

Justificativa: Tendo em vista um ano atípico para a execução das rotinas e processos relativos à 
extensão, com o retorno das atividades presenciais a partir de abril de 2022, o número de 
inscrições de projetos e programas de extensão atendeu satisfatoriamente às metas 
estabelecidas. 

[EXO1M3] Participação de servidores na elaboração, 
organização, execução e avaliação das ações de 
extensão 

 
425 

 

 
347 

Indicador: Servidores envolvidos na elaboração, organização, execução e avaliação das ações 
de extensão. 

Justificativa: Os números de 2022 refletem as consequências do momento de pós-pandemia 
mundial de COVID-19 e da transição do formato remoto para o presencial. Apesar do número de 
projetos ter aumentado em relação aos anos anteriores, o número de participação de servidores 
foi abaixo do esperado, indicando que diversos projetos e ações de extensão apresentaram uma 
redução no número de coordenadores. Ainda assim, para o período analisado, as metas estão de 
acordo como o esperado, tendo em vista o momento atípico que atravessamos. Observação: 
Sugerimos a adequação do percentual do indicador, com vistas à mensuração do quantitativo de 
servidores envolvidos na elaboração, organização, execução e avaliação das ações de extensão, 
de acordo com a justificativa acima. 

[EXO1M4] Fomentar o sistema de projetos para 
disponibilização de bolsas de extensão 

 
178 

 
   184 

Indicador: Número de bolsas de extensão ofertadas por ano 

[EXO1M5] Implementar e difundir a curricularização 
da extensão nos PPC’s dos cursos de graduação do 
Cefet/RJ, de acordo com a legislação vigente. 

 
50% 

 
0% 

Indicador: Quantidade de cursos regulares de graduação que implementaram a curricularização / 
total de cursos regulares de graduação existentes no ano. 

Justificativa: provada a prorrogação do prazo de implantação previsto no Parecer nº 498/2020 
do Conselho Nacional de Educação, foi retomada a discussão da Resolução nº 07 de 18 de 
dezembro de 2018, do mesmo Conselho e estão planejadas, a partir da atuação integrada entre a 
DIREX e a DIREN, reuniões periódicas com os segmentos envolvidos, formalização das 
comissões mistas de trabalho e elaboração das normatizações específicas, a fim de que se inicie 
a implementação em âmbito institucional ao longo de 2023. 
Houve a formação de uma comissão no âmbito do CONEN para a construção dos documentos 
internos sobre a inserção curricular. Foi formulada a Resolução que estabelece as diretrizes para 
a inserção curricular da extensão. Esta resolução foi apresentada e discutida nos campi. A 
Resolução foi aprovada no CONEN. 
Houve discussão nos campi, apresentando aos NDEs e Coordenações de Curso as alterações 
necessárias. 
As mudanças nos cursos de engenharia irão acontecer em conjunto com as adequações 
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necessárias às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), conforme a Resolução CNE/CES nº 1, 
de 29 de dezembro de 2020, que estipula o prazo de 26 de abril de 2023. 
As mudanças nos cursos de Licenciatura irão acontecer em conjunto com as adequações 
impostas pela Resolução CNE/CP N º 2, de 20 de dezembro de 2019 e que, em acordo com a 
Andifes, aumentou o prazo da inserção curricular em um ano. 
Observação: Sugerimos a adequação do percentual do indicador, com vistas à mensuração do 
quantitativo de cursos, de acordo com a justificativa acima. 

[EXO1M6] Implementar e difundir a curricularização 
da extensão nos PPC’s dos cursos técnicos de nível 
médio do Cefet/RJ 

 
50% 

 
0% 

Indicador: Quantidade de cursos técnicos de nível médio que implementaram a curricularização / 
total de cursos técnicos de nível médio existentes no ano. 
Justificativa: Com base na Resolução nº 07 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional 
de Educação que prevê a obrigatoriedade da implementação da curricularização nos cursos de 
graduação, sugerimos em alinhamento com a DIREN, a retirada das metas 6 e 7 do objetivo 1. 
[EXO1M7] Implementar e difundir e curricularização 
da extensão nos PCPG’s dos cursos de Pós-
Graduação do Cefet/RJ 

 
50% 

 
0% 

Indicador: Quantidade de cursos de pós-graduação que implementaram a curricularização / total 
de cursos de pós-graduação existentes no ano. 

Justificativa: Com base na Resolução nº 07 de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional 
de Educação que prevê a obrigatoriedade da implementação da curricularização nos cursos de 
graduação, sugerimos em alinhamento com a DIREN, a retirada das metas 6 e 7 do objetivo 1. 

Objetivo 2: Garantir a qualidade na Extensão 
[Responsável: DIREX] 

Metas 
2022 - 2º semestre 

Planejado Realizado 

[EXO2M1] Revisão e/ou criação de regulamentos, 
resoluções ou procedimentos relacionados à 
Extensão 

 
3  
 

 
5 

Indicador: Regulamentos, resoluções ou procedimentos relacionados à Extensão revisados. 

[EXO2M2] Analisar os relatórios parciais e finais dos 
programas e projetos de extensão, buscando a 
padronização e melhoria dos indicadores de 
Avaliação 

 
100% 

 
100% 

Indicador: Relatórios parciais e finais dos programas e projetos de extensão analisados. 

[EXO2M3] Organização e realização de reuniões e/ou 
eventos para discussões sobre a temática da 
Extensão 

 
10 

 
12 

Indicador: Quantidade de reuniões e/ou eventos realizados por ano. 

[EXO2M4] Incentivar a participação protagonista dos 
estudantes na elaboração, organização, execução e 
avaliação das ações de Extensão, com vistas ao 
impacto na sua formação 

 
1.347 

 
996 

Indicador: Estudantes protagonistas na Extensão. 

Justificativa: Muitos estudantes participaram de ações de extensão em 2022, estimulados não 
apenas pelas bolsas de extensão, mas também pela oportunidade de crescimento acadêmico. 
Todavia, é possível destacar dificuldades trazidas pela pandemia, impossibilitando uma maior 
participação dos estudantes. Para o período analisado, as metas estão de acordo com o 
esperado, tendo em vista o momento de pós-pandemia mundial de COVID-19 e a transição do 
formato remoto para o presencial. 
Observação: Sugerimos a adequação do percentual do indicador, com vistas à mensuração do 
quantitativo de estudantes protagonistas na Extensão, de acordo com a justificativa acima. 
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Objetivo 3: Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o cooperativismo o 
empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental 
Responsável: DIREX 

Meta 2022 – 2º semestre 

Planejado Realizado 

[EXO3M1] Ampliação de empreendimentos apoiados pelas incubadoras do CEFET/RJ 

Indicador: Número de empreendimentos apoiados por 
ano 16 12 

Justificativa: Atualmente, a ITESS possui 2 empreendimentos incubados: Quilombo de Sobara e 
Quilombo Maria Joaquina, em parceria com a Cáritas e o Ministério Público do Trabalho no 
Projeto Ação Integrada. No segundo semestre de 2022, 2 empreendimentos incubados foram 
descontinuados: um na cidade de São José das Três Ilhas e outro com a Cooperativa Paquetáxi. 
Além disso, a equipe presta assessoria e/ou articula com atores internos e externos para a 
realização de ações demandadas para os seguintes projetos apoiados: Projeto de extensão 
Beleza Negra, Quilombo urbano Aquilah, Quilombo urbano Renascença e Aldeia Maracanã. 
A IETEC atendeu 3 empreendimentos oriundos do evento Jornada 2030 de Turismo e Negócios 
do Estado do RJ em que capacitaram mais de 260 empreendedores ligados ao setor de turismo. 
Além disso, vem apoiando mais um empreendimento oriundo do pós-doutorado em Biotecnologia 
da UFRJ. A IETEC tomou parte no planejamento do Ecossistema Local de Inovação do Centro do 
Rio de Janeiro cuja tutela era do SEBRAE RJ. Apresentou e defendeu o projeto no evento Rio 
Innovation Week (200 pessoas atendidas). Apresentou durante o mesmo evento os resultados do 
projeto Jornada 2030 de Turismo e Negócios do Estado do RJ (100 pessoas atendidas); A 
incubadora foi eleita para representar o ecossistema de inovação do Estado pela REDETEC – 
Rede de Tecnologia do Estado – por meio da sua coordenação REINC – Rede de Agentes 
Promotores de Empreendimentos Inovadores. Além disso, a IETEC  vem realizando outros 
apoios ao ambiente empreendedor, como: Inovativa Brasil (15 projetos apoiados), Universidade 
de Valença (140 pessoas atendidas), Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas 
Engenharias (CEEITE/UNESP) (15 projetos apoiados), CEFET-RJ – Maracanã (40 alunos), 
Iniciativa Jovem da Shell (50 projetos apoiados). 

Indicador: Número de incubadoras nucleadas por ano 1 0 

Justificativa: A ITESS vem retomando o contato com as Uneds para o desenvolvimento de 
estratégia voltada para a prospecção em outras Unidades, particularmente, com Unidade de 
Ensino de Valença. Esse trabalho ainda está ocorrendo de forma remota, por conta da falta de 
verbas, e de maneira mais lenta do que a planejada por conta do déficit de pessoal na 
Incubadora. 
A IETEC vem também retomando o contato com as incubadoras nas Uneds e com parceiros 
externos para fins de trabalhar a sensibilização nos campi. Devido às limitações de recursos e a 
falta da estrutura de fundação de apoio a incubadora ficou restrita em desenvolver esta ação. 
Indicador: Número de projetos aprovados em editais de 
fomento por ano 4 0 

Justificativa: A ITESS obteve aprovação no edital da FAPERJ, no final de 2021, e, atualmente, 
está na fase de desenvolvimento da pesquisa, na qual já foram realizadas algumas observações 
e alguns mapeamentos. Trata-se de edital, vencido no final de 2021, cujo projeto foi desenvolvido 
em 2022 e terá continuidade em 2023. A equipe da ITESS está, inclusive, envolvendo docentes 
do curso de Ciências da Computação do Cefet/RJ, para que possam auxiliar na construção do 
Observatório de Inovação Social do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das entregas 
esperadas por esse projeto.  
A IETEC aguarda a definição para o novo regulamento da incubadora, a nova política de 
inovação Institucional e homologação de uma fundação de apoio. Além disso, trabalha em um 
novo formato de apoio virtual para os futuros empreendimentos e com isso mitigar os efeitos 
econômicos negativos do momento. 
Além disso, a FAPERJ não lançou novos editais de apoio às incubadoras e parques tecnológicos. 
Devido a continuidade da falta de oferta de recursos de subvenção público e as dificuldades 
financeiras por que passa a Instituição. Dessa forma, nos esforçamos em aspectos estruturantes 
para o bom funcionamento das atividades futuras da IETEC, como: encaminhamento de minuta 
de regulamento das incubadoras, articular minuta de edital para 2023 em parceria com os campi; 
propor e encaminhar sugestões de aperfeiçoamento da minuta de política de inovação Instituição, 
capacitar equipe da incubadora e propor minuta de regulamento de fundação de apoio. Além 
disso, estamos nos aproximando dos atores do ecossistema em busca de parcerias, como o 
SEBRAE RJ. 
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Objetivo 4: Expandir o programa de estágio e emprego em todos os campi 
Responsável: DIREX 

Metas 2022 – 2º semestre 
Planejado Realizado 

[EXO4M1] Prospecção a empresas com o objetivo de 
aumentar o número de convênio de estágio 320 401 

Indicador: Número de novas empresas conveniadas por ano. 

Justificativa: Devido à pandemia de Covid-19, houve uma redução drástica da procura por 
estagiários em 2020. No entanto, com a volta presencial e a normalidade dos processos está 
havendo progressivamente o aumento da procura de empresas para firmarem convênio. 
[EXO4M2] Aumento de vagas ofertadas para todos os 
segmentos 3.827 2.763 

Indicador: Quantidade de vagas ofertadas por ano pelas empresas conveniadas. 

Justificativa: Devido à pandemia de COVID-19, houve uma redução da procura por estagiários. 
Além disso, nossos principais parceiros na divulgação de vagas, os agentes de integração, não 
têm enviado vagas para divulgarmos. Durante o período de pandemia, preferiram divulgar suas 
vagas apenas em seus próprios canais de comunicação. No entanto, com a volta presencial e a 
normalidade dos processos está havendo progressivamente o aumento da oferta de vagas. 
Assim, embora o resultado tenha sido inferior ao planejado, ele foi 50% superior ao obtido no ano 
de 2021, demonstrando assim um avanço bastante significativo. 

[EXO4M3] Organização e realização de palestras e 
workshops, com vistas à preparação dos estudantes 
para o ingresso no mercado de trabalho. 

 
4 

 
1 

Indicador: Número de palestras e workshops realizados 

Justificativa: Devido à pandemia de COVID-19 e o não retorno às atividades presenciais, 
encontrou-se muita dificuldade na organização e realização de palestras e workshops. A situação 
se normalizou a partir de abril de 2022 e, por isso, foi possível organizar uma palestra no mês de 
setembro. 

Objetivo 5: Implementar e consolidar a Política de Assistência Estudantil do Cefet/RJ 
Responsável: DIREX 

Metas 
2022 – 2º semestre 

Planejado Realizado 

[EXO5M1] Aumentar gradativamente as ações prioritárias de assistência estudantil em 
alimentação, transporte e moradia. 

Indicador: Quantidade de alunos que recebem 
alimentação de acordo com o preconizado pelo Programa 
nacional de Alimentação Escolar e a Política de 
Assistência Estudantil (ano base: 2019). 

 
4.097 

 
3.541 

Justificativa: Contextualizando o cenário vivido pela Pandemia da COVID-19, com o fechamento 
do Restaurante do Cefet/RJ, ficou estabelecida a distribuição de Kits de Alimentos para os 
estudantes dos oito campi da Instituição sob a responsabilidade dos Nutricionistas da Divisão de 
Atenção à Saúde e Perícia - DASPE. Foram registradas a distribuição de 1742 Kits durante o 1º 
trimestre de 2022, beneficiando um total de 633 alunos.  
Total de Kits: 1.742. Total de alunos beneficiados dos oito campi: 633. 
Com o retorno das aulas presenciais, a distribuição de kits foi encerrada. Segundo determinação 
do FNDE/MEC, com o retorno presencial, a instituição volta com a distribuição de refeições 
(lanches e almoço). Atualmente, somente duas unidades oferecem refeições, Maracanã e Maria 
da Graça 
Total de alunos elegíveis que recebem alimentação, no campus Maracanã, diariamente: 2622, 
sendo 2278 alunos do ensino médio integrado e subsequente, e 344 alunos da graduação que 
participam da assistência estudantil. 
Total de alunos elegíveis que recebem alimentação, no campus Maria da Graça, diariamente: 286 
(Todos os alunos do médio integrado). 
Total de alunos elegíveis que recebem alimentação pela Instituição: 2.908 alunos. 
Indicador: Quantidade de alunos em 
vulnerabilidade socioeconômica contemplados pelas 
bolsas ou auxílios (ano base: 2019). 

  
3.034 

 
1.970 

 

Justificativa: Em cumprimento com o Edital DIREX 003/2022, foram ofertados 1970 auxílios em 
três programas: PAED, PAE e PAEm, sendo assim especificados: 
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a) Programa de Auxílio ao Estudante com Deficiência (PAED): até 20 (vinte) auxílios com valores 
individuais mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) - vigência do Edital; 
b) Programa de Auxílio ao Estudante PAE: até 1750 (mil setecentos e cinquenta) auxílios com 
valores individuais mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) pagas em no máximo 8 parcelas 
durante a vigência do Edital. 
c) Programa de Auxílio ao Estudante - PAEm: até 200 (duzentos) auxílios com valores individuais 
mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) pagas em no máximo 4 parcelas durante a vigência do 
Edital. 
[EXO5M2] Implementar programas/atividades de promoção e prevenção em saúde física e 
mental, incluindo a prática de esportes e ampliando o acesso dos estudantes a atividades 
artístico culturais e de inclusão digital 

Indicador: Quantidade de atividades de assistência 
estudantil executadas no sistema Cefet/RJ (ano base: 
2019). 

21 131 

Justificativa: Foram quantificadas 131 ações executadas no âmbito da Assistência Estudantil, 
tais como: 
Entrega de máscaras de proteção facial; 
Reuniões do NAPNE; 
Participação na Comissão de Permanência e Êxito; 
Roda de conversa sobre direitos sexuais e reprodutivos; 
Reuniões Comissão de alimentação; 
Atividades do AGOSTO LILÁS - Prevenção e combate à violência contra a mulher (Oficinas, 
exposições, rodas de conversa); 
Realização da oficina "Equilíbrio da mente e emoções através do Yoga e meditação". 
Indicador: Quantitativo de alunos com acesso a internet 
por Campus (ano base: 2019). 7.268 4.222 

Justificativa: A CAE prestou conta de 203 (duzentos e três) chips de um lote de 1243 (mil 
duzentos e quarenta e três) chips recebidos da RNP/MEC. Os chips restantes, infelizmente, não 
foram requisitados pelos alunos que teriam direito. 4.019 alunos utilizaram o Núcleo de Inclusão 
Digital do campus Maracanã para acesso à internet ao longo do ano de 2022. 

[EXO5M3] Investimento em ações que beneficiem estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica e/ou com necessidades especiais procurando o equilíbrio entre recursos 
e objetivos institucionais, visando o melhor aproveitamento pedagógico das atividades 
desenvolvidas no âmbito do ensino no Cefet/RJ. 

Indicador: Índice de evasão dos alunos em 
vulnerabilidade socioeconômica e/ou com necessidades 
especiais (ano base: 2019). 

20 28 

Justificativa: Considerando o retorno de um período pós-pandêmico, podemos identificar os 
reflexos causados na vida dos alunos assistidos pelas ações da Assistência Estudantil, a partir do 
aumento do número de alunos evadidos. 
Observação: A meta representa o número máximo de alunos evadidos em vulnerabilidade 
socioeconômica assistidos pela Assistência Estudantil e tem por objetivo reduzir o número de 
alunos evadidos por ano. Quanto menor o número alcançado, melhor. 
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 PDI 2020-2024 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 

Quadro 4 – Objetivos, metas e indicadores: Gestão. 

Objetivo 1: Fomentar a integração dos diversos Planos Institucionais 
Responsável: DIRAP/DIGES 

Metas 2022 – 3º trimestre 
Planejado Realizado 

[APO1M1] Fornecer informações trimestralmente para 

acompanhamento periódico dos indicadores dos 

planos institucionais (PDI, PDTI, PLS, etc.) 

100% 85% 

Indicador: [Quantidade de relatórios trimestrais /(4 x quantidade de planos institucionais)]*100 

Justificativa: Informado os dados até o 3º trimestre 

[APO1M2] Realizar reuniões semestrais para análise de 
integração dos planos institucionais 

2 1 

Indicador: Quantidade de reuniões realizadas no ano 

Justificativa: Realização de reunião para alinhar os planos e números 

Objetivo 2: Aprimorar a gestão da DIRAP através da otimização dos processos internos. 
Responsável: DIRAP 

Metas 
2022 – 3º trimestre 

Planejado Realizado 

[APO2M1] Tornar os processos administrativos 

eletrônicos até 2024 
60% 55% 

Indicador: (Quantidade de processos administrativos nascidos digitais / quantidade de processos 
totais autuados no ano) x 100 

Justificativa: Inclusão do SUAP, iniciando processos eletrônicos 

[APO2M2] Otimizar todos os fluxos de processos 

internos da DIRAP 
60% 60% 

Indicador: (Quantidade total de fluxos de processos otimizados da DIRAP/quantidade total de 
fluxos de processos relevantes mapeados na DIRAP) x 100 

Justificativa: alteração de alguns fluxos para acelerar o fluxo dos processos na DIRAP. 

[APO2M3] Implantar sistema integrado de gestão até 

2022 
100% 100% 

Indicador: (Número total de módulos implantados até o ano /número total de módulos contratados 
até o ano) x100 

Objetivo 3: Ampliar a sustentabilidade orçamentária 
Responsável: DIRAP 

Metas 
2022 – 3º trimestre 

Planejado Realizado 

[APO3M1] Ampliar para 9,5% a participação de 

recursos orçamentários provenientes de outras fontes 

até 2024 

 
7,5% 

 
6,5% 

Indicador: (Total de recursos de outras fontes no ano corrente/Recursos totais fonte Tesouro GND 

3 e 4) x100 [base exercício de 2019, deflacionado pelo IPCA] 

Justificativa: Aumento de recursos orçamentários de outras fontes 

[APO3M2] Desenvolver 1 Plano Plurianual de 

Prioridades Orçamentárias para Políticas do Cefet/RJ 

 
1 

 
0 

Indicador: Quantidade de planos de prioridades orçamentárias desenvolvidos no ano. 

Justificativa: Ainda não foi realizado o plano de prioridades. 

[APO3M3] Reduzir em 5% os custos fixos do Cefet/RJ 
em relação ao ano-base de 2019. 

3% 3% 

Indicador: 1- (Valor do Custo Fixo no ano corrente/Valor do Custo Fixo do exercício 2019) x 100 
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Objetivo 4: Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de compras 
[Responsável: DIRAP] 

Metas 
2022 – 3º trimestre 

Planejado Realizado 

[APO4M1] Adequar todos os processos de compra aos 

critérios de sustentabilidade ambiental aplicáveis até 
2024 

 
60% 

 
55% 

Indicador: (Total de processos de compras adequados autuados no ano/total de processos de 
compra aplicáveis autuados no ano) x 100 
Justificativa: com os processos eletrônicos, a utilização da impressora reduziu de forma 
expressiva como papel, tinta e energia. 
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 PDI 2020-2024 – GOVERNANÇA  
 

Quadro 5 – Objetivos, metas e indicadores: Governança. 

Objetivo 1: Consolidar a Gestão de Riscos Institucional 
Responsável: DIGES/DEDINº 

Metas 2022 – 2º semestre 
Planejado Realizado 

[GVO1M1] Executar a metodologia de Implantação da 

Gestão de Riscos do Cefet/RJ. 
60% 62,5% 

Indicador: Percentual de áreas do Cefet/RJ treinadas que estão executando os passos da 
metodologia de implementação da Gestão de Riscos do Cefet/RJ. 

Objetivo 2: Consolidar e Melhorar a Gestão de Mapeamento de processos no Cefet/RJ 
Responsável: DIGES/DEDIN 

Metas 2022 – 1º semestre 
Planejado Realizado 

[GVO2M1] Revisar e melhorar o mapeamento de 

processos nas atividades do Cefet/RJ 
50% 4% 

Indicador: Mede a proporção de processos organizacionais que foram otimizados após o seu 
mapeamento. 
Justificativa: Aguardando envio de informações sobre processos registrados no SUAP. 

 
 
 
 PDI 2020-2024 – ARTE E CULTURA  

 
Quadro 6 - Objetivos, metas e indicadores: Arte e cultura. 

Objetivo 1: Incentivar, valorizar e ampliar institucionalmente o espaço da produção e fruição de 

Arte e Cultura, campos consolidados de conhecimento e fundamentais para o exercício pleno da 

cidadania, no ambiente do Cefet/RJ. 
Responsável: DIREX/NAC 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[ACO1M1] Realizar eventos culturais e artísticos 

integrando as unidades do Cefet/RJ e outras 

instituições culturais e de ensino 

2 18 

Indicador: 1. Material online no Instagram e Youtube; 
2. Música no Cefet/Concertos Didáticos (Maracanã); 
3. Jongo Mamulengo (Maracanã); 
4. Inauguração da Galeria Cubo de Vidro, exposição “Alquimias Contemporâneas” (Maracanã); 
5. Expo e atividades de recepção aos alunos; 
6. Oficina de Danças Populares; 
7. Oficina de Passinho. 
8. Baile Charm  (Maracanã) 
9. Exposição “Alquimias contemporâneas, Galeria Cubo de Vidro (Maracanã) 
10. Inauguração da Ocupação Artística do Coletivo Pretas Incorporações “Entre poéticas e 
diversidades”, Galeria Cubo de Vidro (Maracanã) 
11. Dia de combate ao racismo (Friburgo) 
12. Projeto teatral “Por trás do sonho”, com Solar Meninos de Luz 
13. Oficina "Expressões Quilombolas: a arte na formação da identidade e da memória quilombola.", 
com a artista Daniella Néspoli; 
14. Produção de conteúdo digital na rede social no NAC; 
15. Evento Dia do NAC; 
16. Atividades na SEPEX; 
17. Evento de lideranças indígenas no campus Maracanã; 
18. Apresentação do grupo de dança do IFG. 
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   PDI 2020-2024 – ARQUIVO                                                 
 

Quadro 7 - Objetivos, metas e indicadores: Arquivo. 

Objetivo 1: Atender as demandas referentes ao levantamento da produção documental, visando 

ao processo de análise de documentos de arquivo e seu diagnóstico 

Metas 2022 – 3º trimestre 

Planejado Realizado 

[AQO1M1] Propor a elaboração de uma política e um 

programa de gestão de documentos. 

 
5% 

 
4% 

Indicador: Percentual de unidades organizacionais das diretorias sistêmicas atingidas pelo 

levantamento de gestão documental 
Justificativa: O Arquivo Geral elaborou formulários para identificação da produção documental do 
Cefet-RJ, com a finalidade de levantar dados sobre a situação da gestão documental da instituição. 
Os formulários foram produzidos e divididos entre as grandes funções da instituição e se dividem 
em duas partes. Na primeira, buscamos identificar a produção documental dos setores do Cefet-
RJ. E, na segunda parte, levantamos informações acerca da gestão documental na instituição, com 
vistas a facilitar a implantação de um sistema de gerenciamento de documentos eletrônicos. 
Distribuímos 103 formulários entre divisões, departamentos e setores da instituição. Foram 
respondidos 69 formulários, totalizando 67% do levantamento documental realizado. 
A meta não foi totalmente alcançada, porque não obtivemos retorno de alguns setores. Entretanto, 
ampliamos a aplicação do formulário de levantamento documental entre setores que não foram 
sinalizados no Plano de Objetivos e Metas do PDI, como: DIREG, Conselhos, DTINF entre outros. 

Objetivo 2: Promover melhorias na estrutura física dos Arquivos do Sistema Multicampi 
Responsável: DIREG/Arquivo Geral 

Metas 2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[AQO2M1] Disponibilização e reestruturação adequada 

de espaço físico para o Arquivo Geral e Arquivos 
Setoriais nos Campi. 

 
1 

 
0 

Indicador: Quantitativo de disponibilização e/ou reestruturação do espaço físico dos Arquivos da 

Instituição. 
Justificativa: O Arquivo Geral está aguardando a disponibilidade de espaço para sua ampliação e 
reestruturação.  
Conseguimos junto ao DGP o cadastramento na Estrutura Organizacional do SIGEPE (EORG) dos 
Arquivos dos Campi. Agora, estão na estrutura organizacional do Cefet/RJ. E, é do conhecimento 
do ARQGE, que há dois campi que não possuem sala de Arquivo. 

 
 

  PDI –2020-2024 – BIBLIOTECA  
 

Quadro 8 - Objetivos, metas e indicadores: Biblioteca. 

Objetivo 2: Atualizar, garantir a segurança e expandir o acervo bibliográfico institucional. 
[Responsável:DIREG/Biblioteca Central] 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[BCO2M1] Atender a projeção da evolução do acervo 

bibliográfico prevista no planejamento, atualização e 
segurança. 

 
100% 

 
100% 

Indicador: (Quantidade do acervo bibliográfico contabilizado no ano / quantidade do acervo 
bibliográfico projetado para o ano) x 100. 
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  PDI – 2020-2024 – PREFEITURA  
 

Quadro 9 - Objetivos, metas e indicadores: Prefeitura. 

Objetivo 1: Elaboração de obras para permitir a acessibilidade de pessoas com deficiência em 

todos os ambientes do Cefet/RJ. 
Responsável: DIREG/Prefeitura 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[PFO1M1] Atender as ações destinadas às obras de 

acessibilidade. 60% 25% 

Indicador: Mede o nível de implantação das obras de acessibilidade nos ambientes do Cefet/RJ. 

Justificativa: Dada a falta de uma lista objetiva de intervenções no PDI, mantivemos a métrica do 
compilado de necessidades de acessibilidade fornecidas pelos campi. Frisamos que não há 
programação para a realização de todas as obras compreendidas nesta listagem. Em relação ao 
realizado até o segundo trimestre, houve um pequeno progresso na obra do elevador de 
acessibilidade de Maria da Graça, além de pequenas intervenções realizadas pela equipe de 
manutenção da instituição. 

 

  PDI 2020-2024 – INTERNACIONALIZAÇÃO     
 

Quadro 10 - Objetivos, metas e indicadores:Internacionalização. 

Objetivo 1: Ampliar a participação do Cefet/RJ no cenário internacional. 
Responsável: DIREX/ASCRI 

Metas 2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[INO1M1] Expandir convênios e acordos estimulando 
parcerias internacionais. 73 01 

Indicador: Número de convênios e acordos internacionais. 

Justificativa: Inicialmente, vale destacar que a meta de assinatura de 73 acordos internacionais 
apenas em 2022 -indicada no processo de elaboração do PDI- foi bastante ambiciosa tendo em 
vista que, em 17 anos de existência, a ASCRI não conseguiu, segundo nossos registros, alcançar 
esse número em relação ao total acumulado de acordos vigentes. Estabelecer um acordo de 
cooperação internacional demanda um trabalho de articulação e construção de parcerias que, via 
de regra, requer um certo tempo para amadurecer a relação entre as instituições envolvidas, 
possibilitando, assim, a identificação de áreas comuns para eventuais ações de cooperação 
acadêmica. Além disso, mais do que quantidade de acordos assinados, o mais importante, a nosso 
ver, é zelar pela qualidade das parcerias estabelecidas, buscando, na prática, viabilizar iniciativas 
que promovam o intercâmbio de projetos e ações. 

[INO1M2] Aumentar a mobilidade de docentes e 

técnico-administrativo para o exterior. 
24 10 

Indicador: Número de servidores que realizaram mobilidade para o exterior. 

Justificativa: Tendo em vista que alcançamos quase 50% do total esperado para o ano de 2022, 
considero que é muito provável que a meta seja alcançada até o mês de dezembro do corrente 
ano. 

Metas 2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[INO1M3] Aumentar a participação do Cefet/RJ em 

eventos, projetos e associações internacionais. 
34 04 

Indicador: Número de servidores que participaram de eventos no exterior. 
Justificativa: Este é um indicador que temos maior dificuldade em informar dados mais precisos 
uma vez que há estudantes e servidores que participam, por exemplo, de eventos internacionais 
realizados de forma virtual, sem, com isso, gerar um registro para cômputo da ASCRI. Logo, 
informamos aqui apenas os servidores que se afastaram do país com abertura de processos 
analisados pela ASCRI, além da participação do Cefet/RJ como membro da FAUBAI. 

Objetivo 2: Consolidar uma ambiência acadêmica capaz de promover e sustentar o processo de 
internacionalização 

 Responsável: DIREX/ASCRI 

Metas 2022 – 1º semestre 
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Planejado Realizado 

[IN02M1] Sensibilizar e conscientizar a comunidade 

acadêmica em relação à internacionalização 
1 1 

Indicador: Número de eventos realizados no Cefet/RJ voltados para internacionalização. 

[IN02M2] Estimular e ampliar a participação de 
docentes e discentes estrangeiros no Cefet/RJ 62 20 

Indicador: Soma do número de professores/ pesquisadores estrangeiros e alunos do exterior no 
Cefet/RJ. 
Justificativa: O contexto de retomada das atividades acadêmicas no formato presencial desde o 
mês de abril, acompanhada da melhoria do quadro sanitário nacional, certamente irá contribuir para 
uma melhoria desse indicador para o próximo semestre. No entanto, é provável que ainda não seja 
possível alcançar 100% da meta que foi planejada num contexto pré-pandemia. Apesar disso, vejo 
que os resultados obtidos foram razoáveis para o contexto em que nos encontramos. 

Objetivo 3: Formar recursos humanos preparados para atuação global. 

Responsável: DIREX/ASCRI 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[INO3M1] Ampliar a mobilidade de discente para o 
Exterior 152 - 

Indicador: Número de alunos do Cefet/RJ em intercâmbio e em outras atividades no exterior. 

Justificativa: Em face das restrições orçamentárias enfrentadas pelas instituições federais de 
ensino, não foi possível viabilizar este ano editais de mobilidade internacional com financiamento 
pelo Cefet/RJ. Tal situação certamente impactará os dados relacionados a esse indicador uma vez 
que a maioria dos alunos não possui condições de viajar por conta própria. No primeiro trimestre, a 
ASCRI fez ampla divulgação de editais de mobilidade internacional em parceria com a Rede REAR, 
sem a contrapartida da bolsa. Lamentavelmente, a procura foi muito baixa e não houve candidatos 
aprovados. 

 
 

  PDI 2020-2024 – DIREITOS HUMANOS  
 

Quadro 11 – Objetivos, metas e indicadores: Direitos Humanos. 

Objetivo 1: Instituir e fortalecer uma Política de Ação Afirmativa institucional que contemple as 
populações negras, quilombolas, indígenas, imigrantes, LGBT, pessoas com deficiências, idosos 
e/ou mulheres. 
Responsável: Comissão do Pacto Universitário dos Direitos Humanos 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[DHO1M1] Elaboração da Política de Ação Afirmativa 
até 2021 e Divulgação da Política através de eventos 

68,75% 5% 

Indicador: Índice de disseminação da Política de Ação Afirmativa = (Plano de trabalho realizado / 
plano de trabalho total para o período de 2020-2024) x 100. 

Justificativa: Meta não foi alcançada porque ocorreu uma reestruturação da equipe que participa 
do CIEDH (Comitê Interno de Educação em Direitos Humanos) e das comissões que estão 
elaborando o documento final. 

Objetivo 2: Garantir a discussão dos Direitos Humanos e da diversidade em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão em parceria com os movimentos sociais e representações da sociedade civil. 
Responsável: Comissão do Pacto Universitário dos Direitos Humanos 

Metas 2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[DHO2M1] Realização de eventos multicampi 1 0 

Indicador: Quantidade de eventos multicampi realizados. 

Justificativa: Meta ainda não foi alcançada porque os eventos estão programados para ocorrerem 
no segundo semestre. 
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  PDI –2020-2024 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  
 

Quadro 12 - Objetivos, metas e indicadores: Comunicação Institucional. 

Objetivo 1: Solucionar desafios e problemas de comunicação, contribuindo, assim, para o 

fortalecimento da imagem da organização, o cumprimento da sua missão institucional e o 

relacionamento com seus públicos de interesse. 
Responsável: DIREG/DICOM 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[CIO1M1] Melhorar o índice de satisfação do público 

com a comunicação institucional. 
2% - 

Indicador: Índice de satisfação dos servidores e alunos com a comunicação institucional (ano 
base: ano anterior). 
Justificativa: O índice de satisfação do público com a comunicação institucional é calculado com 
base em dados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional, fornecidos anualmente pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), conforme estabelecido no PDI 2020-2024. Os dados referentes à 
Pesquisa de Autoavaliação Institucional de 2022 ainda não foram coletados e divulgados. Portanto, 
o índice referente ao ano base de 2022 ainda não pôde ser calculado. 

 
 

  PDI 2020-2024 – COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA                               
 

Quadro 13 - Objetivos, metas e indicadores: Comunicação Científica. 

Objetivo 1: Fortalecer a comunicação científica do CEFET/RJ. 
Responsável: DIGES/DEDIT 

Metas 
2022 – 2º semestre 

Planejado Realizado 

[CCO1M1] Expandir o quantitativo de artigos 
internacionais publicados nas revistas do Cefet/RJ 20% 77% 

Indicador: Percentual de artigos internacionais publicados na revista em relação ao quantitativo 
total de artigos publicados na revista. 

Justificativa: No primeiro semestre de 2022, o Cefet/RJ possui uma revista com edições regulares, 
trata-se da Revista Produção e Desenvolvimento, lançada em 2015, com uma estratégia de 
internacionalização iniciada em 2019 quando começou a exigir, prioritariamente, artigos no idioma 
Inglês. A referida revista, aceita artigos em idioma Português e em Espanhol, mas a ênfase tem sido 
em publicar artigos no idioma inglês. Nesses 11 primeiros meses de 2022, até a presente data, 
18/11, publicou-se 7 artigos que envolviam pesquisadores de nacionalidades diversas, tais como 
Turquia (Hasan Kalyoncu University), Sri Lanka (University of Sri Jayewardenepura), de Portugal 
(Polytechnic Institute of Setúbal, Polytechnic Institute of Bragança, NOVA University Lisbon, 
University of Beira Interior), da Argentina (Universidad Nacional de Córdoba), e Paquistão (Ministry 
of Science and Technology of Pakistan). Dos artigos de instituições brasileiras, se registram 
pesquisadores com vínculo com Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 
Espera-se que uma futura indexação em Scopus, possa elevar o quantitativo publicado e manter a 
qualidade desejada. 
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  PDI 2020-2024 – ESPORTE  
 

Quadro 14 - Objetivos, metas e indicadores: Esporte. 

Objetivo 1: Desenvolver, através da prática esportiva e atividades físico culturais, o respeito às 

diferenças, o senso de coletividade, a autonomia, a inclusão de todos e a educação integral. 
Responsável: DIREN/Coordenação de Esportes 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[EPO1M1] Participar de olimpíadas ou jogos 

universitários ou da rede 
1 3  

Indicador: Quantidade de olimpíadas ou jogos universitários ou da rede que os alunos do Cefet/RJ 
participaram. 

Objetivo 2: Discutir cultura geral, cultura corporal, consciência corporal e práticas corporais. 
Responsável: DIREN/Coordenação de Esportes 

Metas 2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[EPO2M1] Realizar eventos, palestras ou atividades 
similares no Cefet/RJ 1 7 

Indicador: Quantidade de eventos, palestras ou atividades similares realizados no Cefet/RJ. 

 
 

  PDI 2020-2024 – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
 

Quadro 17 - Objetivos, metas e indicadores: Sustentabilidade Ambiental 

Objetivo 1: Fortalecer a sustentabilidade ambiental na instituição. 
Responsável: DIGES/DISAI 

Metas 
2022 – 3º trimestre 

Planejado Realizado 

[SAO1M1] Atender aos eixos da A3P 5 6 

Indicador: Quantidade de ações sustentáveis realizadas. 
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  PDI 2020-2024 – GESTÃO DE PESSOAS  
 

Quadro 15 - Objetivos, metas e indicadores: Pessoas. 

Objetivo 1: Promover a melhoria das condições de Trabalho, Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores no CEFET/RJ.  
Responsável: DGP 

Metas 2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[GPO1M1] Desenvolver os Programas de Avaliação e 
Gerenciamento de Riscos 

10% 0% 

Justificativa: Devido ao início da vigência da Norma Regulamentadora 01 – Disposições Gerais e 

Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, a equipe da SESST precisou se atualizar sobre a norma 

e, portanto, não houve avanço na elaboração do PAGR. No próximo semestre de 2022. Em vista 

do retorno presencial que aconteceu em abril de 2022, os PAGR passarão por uma atualização da 

parte de reconhecimento de riscos que está pronta e logo após seguirá a etapa de medições 

quantitativas necessárias para a finalização dos mesmos nas 8 unidades do Cefet/RJ. 

No primeiro semestre de 2022 a SESST realizou ações elaborando relatórios de Segurança do 

Trabalho para setores específicos. Realizou avaliação quantidade de temperatura na cozinha do 

restaurante e avaliação de ruído na biblioteca e arquivo. Além disso, o setor emitiu notificações de 

segurança com recomendações de medidas corretivas na Unidade Maracanã 

[GPO1M2] Promover atividades de capacitação voltadas 
à saúde do trabalhador, com ênfase em segurança do 
trabalho e educação em saúde 

 
11% 

 
1% 

Indicador para as metas do Objetivo 1: Índice de Segurança e Saúde do Trabalhador (ISST) = 
(somatório dos percentuais de ações de promoção de melhoria das condições de trabalho e saúde 
dos trabalhadores realizados / somatório dos percentuais das ações de promoção de melhoria das 
condições de trabalho e saúde dos trabalhadores planejadas para o período 2020-2024) x 100% 

Justificativa: O grande número de casos de COVID na instituição, o aumento do número de 

perícias médicas e as demandas derivadas da reabertura do restaurante estudantil foram 

demandas prioritárias e impediram a realização das ações previstas. 

Objetivo 2: Reestruturar a gestão do Desenvolvimento de Pessoas para incrementar sua 
efetividade em relação às necessidades institucionais.  
Responsável: DGP 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[GPO2M1] Aprimorar o processo de elaboração do Plano 
de Desenvolvimento de Pessoas 

10% 0% 

Justificativa: O processo de Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento e elaboração do 

PDP foi unificado e padronizado em 30/06/2022 pela SGP/ME. A implementação do novo modelo 

será feita no próximo trimestre. 

[GPO2M2] Centralizar a gestão das capacitações 
institucionais e por centro de custo 

            5%             0% 

Justificativa: O processo de Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento e elaboração do 

PDP, incluindo o processo de consolidação de demandas de capacitação, foi unificado e 

padronizado em 30/06/2022 pela SGP/ME e será implementado a partir do próximo trimestre. 

A análise e gerenciamento de riscos nas realizações de despesa com capacitação já estão sendo 

feitos pela DICAP. Não houve apenas a unificação de recursos em um único centro de custos. 

[GPO2M3] Desenvolver e aprimorar programas de 
formação continuada, de educação formal, de qualidade 
de vida no trabalho e de desenvolvimento profissional 
em conformidade com os objetivos institucionais 

 
 

7% 

 
 

0% 

Indicador para as mestas do Objetivo 2: Índice de Gestão do Desenvolvimento de Pessoas 
(IGDP) IGDP = (somatório dos percentuais de atividades de reestruturação realizadas / somatório 
dos percentuais de atividades de reestruturação planejadas para o período 2020-2024) x 100% 

Justificativa: O aumento de demandas prioritárias impediram o avanço no desenvolvimento e 

aprimoramento dos Programas, que já estão em andamento, mas não foram concluídos no 

primeiro semestre. 
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Objetivo 3: Estruturar modelo de gestão de pessoas que gere impactos positivos na qualidade do 
serviço prestado pela instituição.  
Responsável: DGP 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[GPO3M1] Promover mecanismos de gestão 
participativa nos processos de tomada de decisão 
relativos à gestão de pessoas 

 
16,50% 

 
30% 

Justificativa: Foi definido o Comitê Assessor de Desenvolvimento Institucional (CADI) como o 

corpo colegiado para auxiliar a alta administração na tomada de decisões estratégicas relativas à 

gestão de pessoas. 

[GPO3M2] Reestruturar os processos de trabalho do 
Departamento de Recursos Humanos. 

4% 2,20% 

Justificativa: Foram mapeados até junho 15 dos 75 processos e sua remodelagem será 

conduzida após a implementação do SUAP, para análise de lacunas e oportunidades de melhoria. 

A partir do próximo trimestre, serão retomadas as capacitações em operações de RH. 

[GPO3M3] Estruturar o processo de Dimensionamento 
da Força de Trabalho. 

7% 0% 

Indicador para as metas do Objetivo 3: Índice de Gestão de Pessoas (IGP) 
IGP = (somatório dos percentuais das ações de estruturação do modelo de organização e gestão 
de pessoas realizadas / somatório dos percentuais de ações estruturadas do modelo de 
organização e gestão de pessoas planejadas para o período de 2020-2024) x 100. 

Justificativa: A Portaria MPDG 477/2017 estabelece critérios e procedimentos para priorização da 
implantação do modelo referencial de gestão do dimensionamento da força de trabalho aos órgãos 
e entidades integrantes do SIPEC e determina que este modelo referencial seria disponibilizado 
pelo então MPDG, mediante solicitação, para customização ou institucionalização, segundo 
critérios de prioridade que o Cefet/RJ não satisfaz. A mesma portaria veda a realização de despesa 
para contratação, prorrogação ou substituição contratual relativas a dimensionamento da força de 
trabalho que não seja decorrente da aplicação da metodologia disponibilizada pelo MPDG. 
Como a metodologia em questão até o momento não foi disponibilizada, estando em construção 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP/ME) e a Universidade de Brasília (UnB), o Cefet/RJ 
vem acompanhando desde 2018 as publicações da ENAP sobre o modelo para, quando este for 
disponibilizado, poder desenvolver seu Plano de DFT em conformidade com o mesmo. 
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  PDI 2020-2024 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 

Quadro 16 - Objetivos, metas e indicadores: TI. 

Objetivo 1: Expandir a infraestrutura e conectividade de TI 
Responsável: DIREG/DTINF 

Metas 
2022 – 3º trimestre 

Planejado Realizado 

[TIO1M1] Mapeamento dos ativos de redes 75% 90% 

Indicador: Percentual de conclusão do projeto de estruturação da rede. 

[TIO1M2] Modernizar e ampliar a cobertura de rede 
sem fio institucional 60% 60% 

Indicador: Percentual de conclusão do projeto de rede sem fio. 

[TIO1M3] Modernizar e ampliar a infraestrutura de 

datacenter 
60% 78% 

Indicador: Percentual de conclusão do projeto de infraestrutura de data center. 

Justificativa: Das tarefas ainda não concluídas, algumas dependem de outros setores enquanto 

outras encontram-se em andamento (são tarefas de longo prazo). 

[TIO1M4] Modernizar e ampliar o cabeamento 

estruturado no campus Maracanã 
60% 25% 

Indicador: Percentual de conclusão do projeto de cabeamento estruturado no campus Maracanã 

Justificativa: Não foi ampliada o cabeamento estruturado devido a não contratação do serviço 
necessário, além da priorização deste projeto, que é institucional. 

Objetivo 2: Promover o alinhamento das ações da área de TI com os processos de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão 
Responsável: DIREG/DTINF 

Metas 
2022 – 3º trimestre 

Planejado Realizado 

[TIO2M1] Prover soluções de TI para processos e 

comunicação 
2 2 

Indicador: Quantidade de soluções providas 

[TIO2M2] Capacitar os usuários nos serviços de TI 50 40 

Indicador: Números de usuários capacitados nos serviços de TI 

Justificativa:  

[TIO2M3] Incentivar o desenvolvimento de projetos de 

extensão e iniciação científica na área de TI para 

atender a demandas institucionais 
2 0 

Indicador: Número de projetos desenvolvidos na área de TI para atender a demandas 
institucionais 
Justificativa: A participação do DTINF nos projetos de extensão e iniciação científica por conta do 
ainda recente retorno às atividades presenciais que demandaram o foco no restabelecimento de 
diversos serviços prioritários à essas atividades. 

[TIO2M4] Ampliar o número de licenças de softwares 

para ensino, pesquisa, extensão e gestão 
70% 40% 

Indicador: Percentual de licenças de softwares existentes na instituição 

Justificativa: Essas informações são de responsabilidade da DIREN e DIPPG a quem pertencem 
os laboratórios. Não houve alterações no período. 

[TIO2M5] Modernizar e ampliar a infraestrutura 

computacional 
60% 50% 

Indicador: Percentual de equipamentos instalados na instituição 

Justificativa: O mapeamento de laboratórios e setores administrativos é responsabilidade de cada 
diretoria assim como o levantamento das demandas que é feito via sistema (PGC e SIPAC). Dada 
a temporalidade de pandemia, não houve aquisições e instalações de equipamentos, apenas 
algumas alterações muito pontuais foram executadas no período. 
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Objetivo 3: Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI 
Responsável: DIREG/DTINF 

Metas 
2022 – 1º semestre 

Planejado Realizado 

[TIO3M1] Ampliar a colaboração do Cefet/RJ para o 

atendimento das metas da Estratégia Geral da 

Governança de TI (EGTI) 

60% 56% 

Indicador: Percentual de metas propostas pela EGTI atendidas pelo Cefet/RJ 

Justificativa:- 

[TIO3M2] Aprimorar a qualidade dos serviços de TI com 
a implantação do PDTIC 

70% 18% 

Indicador: Percentual do nível de satisfação com os serviços avaliados 

Justificativa: Neste bimestre não foi realizada a pesquisa de satisfação dos usuários com os 
serviços de TIC. 

 
 


