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  OBJETIVOS, METAS E INDICADORES  

 
A seguir são apresentados os objetivos, as metas, os indicadores de 
desempenho definidos para 2021 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”. É importante destacar que o 
assim como o ano de 2020, o ano de 2021 continua sendo um ano atípico para 
a nossa instituição de ensino devido a pandemia ocasionada pelo coronavírus 
COVID-19. 

 

  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 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 
do primeiro 

semestre 
[ENO1M1] Atualizar os Projetos Pedagógicos dos 
cursos ministrados. 

70% 4,22 

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

Justificativa: Foi realizada uma consulta aos campi e aos setores administrativos da DIREN, mediante 
uma planilha disponibilizada em Plataforma OneDrive para preenchimento das ações realizadas no 
trimestre abril a junho de 2021. Nem todas as áreas retornaram dados. Das que retornaram dados, foi 
informado a revisão de três PPC no período, sinalizadas pelos Campi ou COGRA. Total de cursos da 
EPTNM (37 cursos) e da Graduação (34 cursos): 71 

[ENO1M2] Revisão e/ou criação de regulamentos, 
documentos ou procedimentos relacionados as 
atividades de ensino. 

 
40% 

- 

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

Justificativa: Foi realizada uma consulta aos campi e aos setores internos da DIREN, mediante uma 
planilha disponibilizada em plataforma OneDrive para as ações realizadas no trimestre abril a junho de 
2021. Nem todas as áreas retornaram dados. Das que retornaram dados, foram informados nove 
documentos atualizados. Não foi possível localizar onde consultar o número total de documentos, 
necessário para o cálculo. A gestão atual da DIREN e sua equipe de trabalho ainda está se apropriando 
das ações. Sobre as metas e indicadores que constam do PDI, para alguns não foram localizadas ações 
de acompanhamento estabelecidas durante a gestão anterior, que aprovou as metas do PDI. Nesse 
contexto, não foi possível alcançar clareza em relação a alguns indicadores, de modo que se aproxima ao 
máximo possível a apresentação das informações. 
 
[ENO1M3] Organizar reuniões/eventos para 
discussões sobre temáticas específicas, envolvendo 
o ensino. 

 
5 

 
71 

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

Foi realizada uma consulta aos campi e a setores internos da DIREN, mediante uma planilha 
disponibilizada em plataforma OneDrive para as ações realizadas no trimestre abril a junho de 2021. Nem 
todas as áreas retornaram dados. Das que retornaram dados, foram informados nove documentos 
atualizados. Não foi possível localizar onde consultar o número total de documentos, necessário para o 
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cálculo. 

[ENO1M4] Melhorar o índice de qualificação do corpo 
docente. 

 
4,2 

 
IQCD Março- 3.909 
IQCD Abril- 3.912 
IQCD Maio- 3.912 
Total acumulado- 

11.733 
Indicador: IQCD = (5D+3M+2E+1G)/(D+M+E+G) 
Obs: D = Doutores; M = Mestres; E= Especialistas; G= Graduados 

 Justificativa: Foi realizada uma consulta ao DGP para envio dos dados sobre qualificação dos docentes. 
O DGP encaminhou as planilhas extraídas do SIAPE referentes aos meses de março, abril e maio, pois 
até a data solicitada, não dispunham dos dados relativos ao mês de junho, que só ficariam disponíveis a 
partir do dia 28/06/2021. Quanto à metodologia utilizada, os dados filtrados só consideraram a titulação 
dos docentes, não contemplando o RSC. 
 
[ENO1M5] Melhorar os indicadores de avaliação dos 
cursos. 

60% - 
 

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

Justificativa: Foi realizada uma consulta aos campi, a setores internos da DIREN e ao e-MEC, 
mediante uma planilha disponibilizada em plataforma OneDrive para as ações realizadas no trimestre 
abril a junho de 2021. Nem todas as áreas retornaram dados. No site e-MEC, foram identificados 24 
cursos com índice CC igual ou maior que 4, mas não foi possível obter o número total de cursos 
avaliados, necessário ao cálculo. 
 

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 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 
do primeiro 

semestre 
[ENO2M1] Reduzir dos índices de evasão. 1% - 

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: Após consulta ao DERAC e ao DTINF, fomos informados de que não há estes dados 
disponíveis no SIE da maneira como solicita o PDI, contendo o indicador apontado no documento 
(“Evciclo”; “Mciclo”). Também fomos informados de que os indicadores existentes no Sistema de 
Informações são diferentes dos apontados no PDI. Foi então consultada a plataforma Nilo Peçanha, cujos 
indicadores parecem similares, mas não constam informações sobre o trimestre abril-junho de 2021, mas 
apenas sobre o ano de 2020. A gestão atual da DIREN e sua equipe de trabalho ainda está se apropriando 
das ações. Sobre as metas e indicadores que constam do PDI, para alguns não foram localizadas ações 
de acompanhamento estabelecidas durante a gestão anterior, que aprovou as metas do PDI. Nesse 
contexto, não foi possível alcançar clareza em relação a alguns indicadores, de modo que se aproxima ao 
máximo possível a apresentação das informações. 
 
[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: Foi buscada a informação junto a setores (DERAC, DTINF), mas não há informação 
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disponível no SIE da maneira como solicita o PDI, contendo o indicador apontado no documento 
(“Rciclo”; “Mciclo”). Também foi apontado que os indicadores existentes no Sistema de Informações 
são diferentes dos apontados no PDI. Foi então consultada a plataforma Nilo Peçanha, tem indicadores 
que parecem similares, mas que não têm dados sobre o trimestre Abril-Junho de 2021, mas apenas 
sobre o ano de 2020. A gestão atual da DIREN e sua equipe de trabalho ainda está se apropriando 
das ações. Sobre as metas e indicadores que constam do PDI, para alguns não foram localizadas 
ações de acompanhamento estabelecidas durante a gestão anterior, que aprovou as metas do PDI. 
Nesse contexto, não foi possível alcançar clareza em relação a alguns indicadores, de modo que se 
aproxima ao máximo possível a apresentação das informações.  
 
[ENO2M3] Melhorar o índice de conclusão. 1% - 
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: 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 
(“Cciclo”; “Mciclo”). Também foi apontado que os indicadores existentes no Sistema de Informações 
são diferentes dos apontados no PDI. Foi então consultada a plataforma Nilo Peçanha, tem 
indicadores que parecem similares, mas que não têm dados sobre o trimestre Abril-Junho de 2021, 
mas apenas sobre o ano de 2020. A gestão atual da DIREN e sua equipe de trabalho ainda está se 
apropriando das ações. Sobre as metas e indicadores que constam do PDI, para alguns não foram 
localizadas ações de acompanhamento estabelecidas durante a gestão anterior, que aprovou as 
metas do PDI. Nesse contexto, não foi possível alcançar clareza em relação a alguns indicadores, de 
modo que se aproxima ao máximo possível a apresentação das informações. 
 
[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: 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 
(“Cciclo”; “Eciclo”, “Rciclo”). Também foi apontado que os indicadores existentes no Sistema de 
Informações são diferentes dos apontados no PDI. Foi então consultada a plataforma Nilo Peçanha, 
tem indicadores que parecem similares, mas que não têm dados sobre o trimestre Abril-Junho de 
2021, mas apenas sobre o ano de 2020. A gestão atual da DIREN, e sua equipe de trabalho ainda 
está se apropriando das ações. Sobre as metas e indicadores que constam do PDI, para alguns não 
foram localizadas ações de acompanhamento estabelecidas durante a gestão anterior, que aprovou 
as metas do PDI. Nesse contexto, não foi possível alcançar clareza em relação a alguns indicadores, 
de modo que se aproxima ao máximo possível a apresentação das informações. 
 

Objetivo 3: Desenvolver políticas para a melhoria do acesso aos cursos técnicos de nível 
médio e de graduação oferecidos pela instituição. 

[Responsável: DIREN] 
Metas 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 
do primeiro 

semestre 
[ENO3M1] Divulgar a mobilidade interna e externa dos 
alunos de graduação. 

 
2 

4 

Indicador: Quantidade de eventos de divulgação sobre mobilidade. 
Justificativa: Foi realizada uma consulta aos Campi e a setores internos da DIREN, mediante uma 
planilha disponibilizada em plataforma OneDrive para preenchimento por cada área. Nem todas as áreas 
retornaram dados. Das que retornaram dados, foram informados quatro eventos de mobilidade interna ou 
externa. 
 
[ENO3M2] Reduzir as vagas ociosas. 2,5% - 

Indicador: (Vagas ociosas ocupadas/ vagas ociosas existentes) x 100. 
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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. Na plataforma Nilo Peçanha não foi 
encontrados indicadores próximos a estes. A gestão atual da DIREN e sua equipe de trabalho ainda está 
se apropriando das ações. Sobre as metas e indicadores que constam do PDI, para alguns não foram 
localizadas ações de acompanhamento estabelecidas durante a gestão anterior, que aprovou as metas 
do PDI. Nesse contexto, não foi possível alcançar clareza em relação a alguns indicadores, de modo que 
se aproxima ao máximo possível a apresentação das informações. 
 
[ENO3M3] Divulgação dos cursos e esclarecimentos 
com relação às áreas de conhecimentos. 

1 3 

Indicador: Quantidade de eventos de divulgação sobre os cursos técnicos de nível médio e de graduação. 
Justificativa: Foi realizada uma consulta aos Campi e a setores internos da DIREN, mediante uma 
planilha disponibilizada em plataforma OneDrive para preenchimento por cada área. Nem todas as áreas 
retornaram dados. Das que retornaram dados, foram informadas três divulgações de cursos ou de 
esclarecimentos sore as áreas de conhecimento.  
 

 
 

  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 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 
do primeiro 

semestre 
[PIO1M1] Aumentar a quantidade de grupos de 
pesquisa cadastrados e certificados no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq 

47 54 

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

Justificativa: Houve um aumento de 14,89%  dos grupos de pesquisa em relação a 2020, no 
primeiro semestre de 2021 

 

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

Metas 2021 
Planejado Resultado 

acumulado 
do primeiro 

semestre 
[PIO2M1] Melhorar a qualidade de grupos de pesquisa 
cadastrados e certificados no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPq 

 
1450 

 
2435 

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: Houve um aumento de 67,93% das produções dos grupos de pesquisa, em relação a 
2020. Dos 2435 itens produzidos, 2332 se referem a produção bibliográfica; 91 a produção técnica 
e 12 a produção artística, os dados foram adquiridos através do Script Lattes. 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 2021 
Planejado Resultado 

acumulado 
do primeiro 

semestre 
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[PIO3M1] Aumentar o número de matrículas na Pós- 
Graduação Stricto Sensu 

470 537 

Indicador: Matrículas atendidas em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
Justificativa: O número de matrículas atendidas no semestre (stricto sensu) é calculado tomando 
por base o total de alunos ativos em 31 de dezembro do ano anterior, conforme os registros da 
SECPG e da Plataforma Sucupira da CAPES. Ao referido número, são acrescidas as novas 
matrículas efetivadas no semestre corrente, sem debitar os desligamentos e 
titulações/certificações registradas no mesmo período em curso. 
 
[PIO3M2] Aumentar o número de matrículas na Pós- 
Graduação Lato Sensu 

 
460 

 
91 

Indicador: Matrículas atendidas em cursos da Pós-Graduação Lato Sensu 
Justificativa: O número de matrículas atendidas no semestre (lato sensu) é calculado tomando 
por base o total de alunos ativos em 31 de dezembro do ano anterior, conforme os registros da 
SECPG e da Plataforma Sucupira da CAPES. Ao referido número, são acrescidas as novas 
matrículas efetivadas no semestre corrente, sem debitar os desligamentos e 
titulações/certificações registradas no mesmo período em curso. 
 
[PIO3M3] Aumentar o número de concluintes na Pós- 
Graduação Stricto Sensu 

 
100 

 
31 

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 monografias atualizado pelos servidores da SECPG, com 
informações precisas sobre as conclusões registradas em ata no período em questão. 
 
[PIO3M4] Aumentar o número de concluintes na Pós- 
Graduação Lato Sensu 

 
220 

 
71 

Indicador: Concluintes em cursos da Pós-Graduação Lato Sensu 
Justificativa: O número de concluintes (lato sensu) é calculado com base no controle de defesas 
de teses, dissertações e monografias atualizado pelos servidores da SECPG, com informações 
precisas sobre as conclusões registradas em ata no período em questão. 
 
[PIO3M5] Aumentar o número de vagas ofertadas na 
Pós-Graduação Stricto Sensu 

 
200 

 
215 

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

 
90 

 
20 

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. 
 

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

Metas 2021 
Planejado Resultado 

acumulado 
do primeiro 

semestre 
[PIO4M1] Aumentar a qualidade dos cursos de Pós- 
Graduação Stricto Sensu 

 
4,1 

 
3,8 

Indicador: Qualidade dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
IQCPG = 1 ∑7 

[i∗𝑛𝐶(i)] 
 

𝑁𝐶 i=1 

 
NC: número total de cursos de PGSS 
nC(i): número de cursos de PGSS com nota i 
Justificativa: Como o Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Sistemas 
Produtivos (PPDSP) ainda não foi avaliado pela Capes e consta com nota A, não foi incluído no 
cálculo do indicador. Ressalta-se ainda que o indicador IQCPG planejado cujo  valor é 4,1, 
considera um cénario em que 3 ppgss com conceito 3, podem na próxima avaliação quadrienal 
da CAPES (coleta de dados 2020) alcanzar nota 4. Importante observar que a mencionada 
avaliação quadrienal está em andamento e seu resultado deve ser publicizado entre 20/12/21 a 
05/01/22, fonte: (https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
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programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-
processos-e-normas/dav-calendario-2021) 

 

 
  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 2021 
Planejado Realizado 

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

 
178.878 

 
2.323 

Indicador: Público atendido pelos projetos, programas, cursos e eventos de extensão. 
 
Justificativa: Os números informados até o momento correspondem às Atividades de 
Extensão cadastradas e realizadas até 31/05/2021. Os números tendem a aumentar com os 
projetos de extensão vinculados aos editais PBEXT e PBEXT-DH, que tiveram início em abril 
de 2021. Além das atividades que serão cadastradas ao longo do ano. Para o período 
analisado, as metas estão de acordo com o esperado, tendo em vista o momento atípico que 
atravessamos devido à pandemia ocasionada pelo coronavírus COVID-19. 
 
[EXO1M2] Ampliar o número de programas e projetos 
de extensão. 265 172 

Indicador: Programas e projetos de extensão. 
 
Justificativa: Os números informados até o momento são dos projetos inscritos nos Editais 
PBEXT e PBEXT-DH e pelo Regulamento de Fluxo Contínuo 2021, cadastrados e aprovados 
até 31/05/2021. Há expectativa também de crescimento com o cadastramento dos projetos e 
programas de extensão de Fluxo Contínuo, iniciado em maio de 2021. Para o período 
analisado, as metas estão de acordo com o esperado, tendo em vista o momento atípico que 
atravessamos devido à pandemia ocasionada pelo coronavírus COVID-19. 
 
[EXO1M3] Participação de servidores na elaboração, 
organização, execução e avaliação das ações de 
extensão. 

 
406 

 
218 

Indicador: Servidores envolvidos na elaboração, organização, execução e avaliação das ações de 
extensão. 
 
Justificativa: Os números informados até o momento correspondem às Atividades de 
Extensão, projetos dos Editais PBEXT e PBEXT-DH e pelo Regulamento de Fluxo Contínuo 
2021, cadastrados e aprovados até 31/05/2021. Os números tendem a aumentar com o 
cadastramento dos projetos e programas de extensão de Fluxo Contínuo, iniciados em maio 
de 2021. Há expectativa também de crescimento com as Atividades de Extensão que serão 
cadastradas ao longo do ano. Para o período analisado, as metas estão de acordo com o 
esperado, tendo em vista o momento atípico que atravessamos devido à pandemia ocasionada 
pelo coronavírus COVID-19. 
 
[EXO1M4] Fomento do sistema de projetos para 
disponibilização de bolsas de extensão 

 
168 

 
164 

Indicador: Número de bolsas de extensão ofertadas por ano 
 
Justificativa: A meta foi parcialmente atingida, consolidando os dois programas de bolsas de 
extensão institucionais: PBEXT (156 bolsas) e PBEXT-DH (08 bolsas). Para melhor alcance das 
metas é realizada a divulgação dos editais correspondentes aos dois programas de bolsas de 
extensão para todos os campi com vistas a maior adesão, é feito também um estudo da 
viabilidade de aumento do quantitativo de bolsas para atendimento dos editais do próximo 
ano. 
 



Página 7 de 12 
 

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

 
20% 

 
0% 

Indicador:Quantidade de cursos regulares de graduação que implementaram a curricularização / total de 
cursos regulares de graduação existentes no ano. 
 
Justificativa: Com a aprovação da prorrogação do prazo de implantação, previsto no Parecer 
nº 498/2020 do Conselho Nacional de Educação para 2022, foi retomada a discussão da 
Resolução nº 07 de 18 de dezembro de 2018, do mesmo Conselho, ao longo do ano de 2021. 
 
Estão sendo realizadas reuniões ao longo de 2021 entre as diretorias sistêmicas  DIREX e 
DIREN, em atendimento às normas estabelecidas na  RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 2018 que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, 
objetivando a implementação no âmbito do Cefet/RJ. 
 
[EXO1M6] Implementar e difundir a curricularização 
da extensão nos PPC’s dos cursos técnicos de nível 
médio do Cefet/RJ 

 
20% 

 
0% 

Indicador: Quantidade de cursos técnicos de nível médio que implementaram a curricularização / total de 
cursos técnicos de nível médio existentes no ano. 
 
Justificativa: Serão planejadas reuniões ao longo de 2021 buscando a sensibilização dos 
segmentos envolvidos. 

 
[EXO1M7] Implementar e difundir e curricularização 
da extensão nos PCPG’s dos cursos de Pós- 
Graduação do Cefet/RJ 

 
20% 

 
0% 

Indicador: Quantidade de cursos de pós-graduação que implementaram a curricularização / total de cursos 
de pós-graduação existentes no ano. 
 
Justificativa: Serão planejadas reuniões ao longo de 2021 buscando a sensibilização dos 
segmentos envolvidos. 
 

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

Metas 2021 
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. 
 
Justificativa: Apesar dos documentos centrais da extensão não sofrerem modificações, até o 
presente momento,  no ano de 2021, foram atualizados os editais de programas de Assistência 
Estudantil (3 editais) e de Extensão (2 editais). Os documentos que regulam a atividade 
extensionista são continuamente atualizados em função das mudanças estabelecidas pelos 
critérios orçamentários e fruto de debates internos. 
 
[EXO2M2] Análise dos relatórios parciais e finais dos 
programas e projetos de extensão, buscando a 
padronização e melhoria dos indicadores de 
avaliação 

 

100% 

 

0% 

Indicador: Relatórios parciais e finais dos programas e projetos de extensão analisados. 
 
Justificativa: Ainda não há relatório a ser analisado. A previsão é do Relatório Parcial em 
julho de 2021 e do Relatório Final em dezembro de 2021. 
 
[EXO2M3] Organização e realização de reuniões e/ou 
eventos para discussões sobre a temática da 
Extensão 

 
10 

 
4 

Indicador: Quantidade de reuniões e/ou eventos realizados por ano. 
 
Justificativa: Até 31/05/21 foram realizadas quatro reuniões/eventos e estão previstas para o 
ano corrente, reuniões executivas e temáticas, em modalidade remota. Para o período 
analisado, as metas estão de acordo com o esperado, garantindo a discussão temática sobre 
a extensão. 
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[EXO2M4] Participação protagonista dos estudantes 
na elaboração, organização, execução e avaliação das 
ações de Extensão, com vistas ao impacto na sua 
formação 

 

1.251 

 

164 

Indicador: Estudantes protagonistas na Extensão. 
 
Justificativa: Os resultados apresentados até o momento são relativos ao acompanhamento 
do cadastro de bolsistas vinculados aos editais PBEXT e PBEXT-DH. Os demais alunos 
(voluntários) serão contabilizados pelos coordenadores no Relatório Final (dezembro de 
2021). Para o período analisado, as metas estão de acordo com o esperado, tendo em vista o 
momento atípico que atravessamos devido à pandemia ocasionada pelo coronavírus COVID-
19. 
 

Objetivo 3: Fomentar a utilização de metodologias que fortaleçam o 
cooperativismo o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico, social e 

ambiental 
[Responsável: DIREX] 

Meta 2021 
Planejado Realizado 

[EXO3M1] Ampliação de empreendimentos apoiados pelas incubadoras do CEFET/RJ 
Indicador: Número de empreendimentos apoiados por ano 14 4  
 
Justificativa: No primeiro semestre de 2021, a ITESS manteve as vagas dos empreendimentos 
que já estavam incubados (um em fase de pré-incubação e 1 empreendimento em fase de 
incubação) mas, devido à pandemia, não abriu novas vagas. O prazo de validade do processo 
de incubação voltará a ser contado quando houver condições sanitárias de retomar as 
atividades.     
                                                                                                                                                                   
Já a IETEC manteve as atividades de monitoramento e de avaliação dos empreendimentos sob 
sua gestão. Além disso, vem realizando palestras e capacitações para 261 empreendedores 
notadamente alunos, ex-alunos e professores. Para realização das palestas e capacitações em 
empreendorismo a incubadora busca as parcerias da Iniciativa Jovem da Shell e da 
Universidade de Breda (Holanda).   
 
A ITESS e a IETEC apresentam dificuldades tais como a situação atual de pandemia, falta de 
recursos humanos e a disponibilidade orçamentária, o que restringe possibilidade de incubar 
novos  empreendimentos.  
 
Indicador: Número de incubadoras nucleadas por ano 1 0 
 
Justificativa: Para a ITESS, os processos de implementação foram, temporariamente, 
suspensos devido à pandemia da COVID-19.  O período que compreende 2018 a 2020, a 
Incubadora  IETEC nucleou 3 unidades: Nova Iguaçu, Maria da Graça e Itaguaí.  
Ambas as incubadoras mantiveram o contato e o diálogo com as incubadoras nucleadas e 
procuraram parcerias, visando implementar futuros núcleos. 
A impossibilidade de apoio de recursos financeiros e operacionais por parte dos parceiros 
internos e externos representa um risco para esta meta. 

 
 
Indicador: Número de projetos aprovados em editais de 
fomento por ano 3 1 

 
Justificativa: A ITESS, no primeiro semestre de 2021, não contou com a abertura de editais de 
fomento relacionados à sua atividade. A IETEC conquistou o Edital FAPERJ para o projeto 
Jornada  2030 de Negócios e Gestão de Turismo do Estado do Rio de Janeiro.   
 
As equipes da ITESS e IETEC acompanham, regularmente, os editais e outras possibilidades 
de transferência de recursos nas áreas pertinentes às atividades da incubadoras. Além disso, 
vem realizando capacitações e sensibilizações de métodos focados no empreendedorismo e 
métodos ágeis para as comunidades interna e externa. 
 
 

 

Objetivo 4: Expandir o programa de estágio e emprego em todos os Campi 
[Responsável: DIREX] 

Metas 2021 
Planejado Realizado 
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[EXO4M1] Prospecção a empresas com o objetivo de 
aumentar o número de convênio de estágio 300 108  

Indicador: Número de novas empresas conveniadas por ano. 
 
Justificativa: Foi alcançado 36% da meta  para o ano de 2021 referente ao 1º semestre, o que 
é considerado um bom resultado por estarmos ainda sob os efeitos da pandemia . 
 
O monitoramento vem sendo realizado com a consolidação do atendimento remoto e ações 
junto às empresas para manter convênios antigos e formalizar novos. 
 
[EXO4M2] Aumento de vagas ofertadas para todos os 
segmentos 3.661 719  

Indicador: Quantidade de vagas ofertadas por ano pelas empresas conveniadas. 
 
Justificativa: Foi alcançado 20% da meta para o ano de 2021, referente ao 1º semestre, o que 
é considerado um bom resultado por estarmos ainda sob os efeitos da pandemia. 
 
O monitoramento vem sendo realizado com a consolidação do atendimento remoto e ações 
junto às empresas para manter a oferta de vagas de estágio constante. 
 
 
[EXO4M3] Organização e realização de palestras e 
workshops, com vistas à preparação dos estudantes 
para o ingresso no mercado de trabalho. 

 
4 

 
0 

Indicador: Número de palestras e workshops realizados 
 
Justificativa: Não houve interesse das empresas em realizar palestras ou workshops aliado ao 
fato da instituição estar fechada para atividades presenciais a partir da segunda quinzena de 
março de 2020, devido à pandemia, levando os trabalhos a serem na sua maioria remotos. 
 
O monitoramento é realizado com ações junto às empresas para a realização de eventos online 
e em plataformas digitais. 
 

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

[Responsável: DIREX] 
Metas 2021 

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 
Allimentação Escolar e a Política de Assistência Estudantil (ano 
base: 2019). 

 
3.746 

 
1.318 

Justificativa: Em 2021, com a continuidade da pandemia do COVID-19, 625 alunos (Fonte: 
DASPE) receberam kits com gêneros alimentícios (Lei 13.987/20) no período de abril a junho 
de 2021, distribuídos nos Campi da seguinte forma: Maracanã: 250, Maria da Graça: 92, Nova 
Iguaçu: 100, Itaguaí: 60, Petrópolis: 22, Angra dos Reis: 44, Nova Friburgo: 27, Valença: 30. 
Em função do atraso da liberação de orçamento para a compra dos Kits de Alimentos, houve 
uma redução do número de alunos beneficiados neste trimestre. Até março, foram atendidos 
693 alunos, somando-se no semestre 1318. 
 
O atendimento à alimentação tem sido monitorado pela DASPE (Setor de Nutrição). 
 
A Pandemia do COVID-19 representou um risco interrompendo as atividades da alimentação 
estudantil presencial. 

 
Indicador: Quantidade de alunos em vulnerabilidade 
socioeconômica contemplados pelas bolsas ou auxílios (ano 
base: 2019). 

 
2.994 

 
1.610  

 
Justificativa: Processo de Renovação do Auxílio dos Programas de Assistência Estudantil, de 
acordo com Edital 005/2021/DIREX; registramos o quantitativo de alunos beneficiados com o 
pagamento dos auxílios, referente ao mês de maio/2021 - PAE: 1566 estudantes, PAED: 12 
estudantes e PAEm: 32 estudantes.  



Página 10 de 12 
 

 
Houve um quantitativo reduzido de alunos beneficiados com o Auxílio, neste trimestre, em 
função da integralização do curso em 03/04/2021, de acordo com a Resolução nº 03 de 
04/03/2021. 
 

 
[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). 19 0 

 
Justificativa: Não houve condições de atendimento a tais indicadores por parte da Assistência 
Estudantil, devido à Pandemia do COVID-19. Estamos planejando, para o segundo semestre 
de 2021, realizar atividades por meio de lives com os nossos alunos, trazendo temas referentes 
à saúde mental e informações necessárias sobre a Assistência Estudantil. Contamos com a 
previsão de uma assistente social, no segundo semestre de 2021, para atuar na programação 
da Coordenadoria de Assistência Estudantil - CAE. A Pandemia do COVID-19 representou um 
risco por exigir adaptação e criação de novas rotinas administrativas no setor. 
 
Indicador: Quantitativo de alunos com acesso a internet por 
Campus (ano base: 2019). 6.645 1.471 

 
Justificativa: Em 2021, através do Edital do Programa de Inclusão Digital, foram beneficiados 
no mês de maio/2021 alunos incluindo todas as Unidades do CEFET/RJ, conforme a relação a 
seguir: Auxílio dispositivo: 07 alunos/Auxílio para contratação de serviços de acesso à 
Internet: 1464 alunos, totalizando 1471 alunos beneficiados. 
 
[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 

 
4 

 
 Justificativa: Até junho/2021, tivemos um quantitativo de 04 alunos evadidos. 
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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 2021 

Planejado Realizado 
[APO1M1] Fornecer informações trimestralmente para 
acompanhamento periódico dos indicadores dos 
planos institucionais (PDI, PDTI, PLS, etc.) 

50% 25% 

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

Justificativa: O indicador associado a esta meta mede o nível de fornecimento de informações para 
o acompanhamento dos indicadores dos planos institucionais próprios ou ministeriais aplicáveis ao 
Cefet/RJ. Os planos institucionais considerados para o cálculo do indicador são: Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTIC), Plano de 
Carreira e Remuneração (PCR) e Plano Nacional de Educação (PNE). Dos quatro planos para os 
quais determinou-se o fornecimento de relatórios trimentrais de acompanhamento na descrição do 
indicador, forneceu-se informações apenas para o PDI nos dois trimestres decorridos até o momento.
  
[APO1M2] Realizar reuniões semestrais para análise 
de integração dos planos institucionais 

2 - 

Indicador: Quantidade de reuniões realizadas no ano 

Justificativa: O indicador associado a esta meta mede a quantidade de reuniões realizadas no ano
para a análise de integração dos planos institucionais. Até o momento, não foi realizada reunião para 
esta análise. 
 

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

[Responsável: DIRAP] 
Metas 2021 

Planejado Realizado 
[APO2M1] Tornar os processos administrativos 
eletrônicos até 2024 

 
40% 

 
- 

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

Justificativa: O indicador associado a esta meta A implantação de sistema eletrônico para a 
autuação e tramitação processual está prevista para ocorrer até o final de 2021. Cabe mencionar que, 
em decorrência da pandemia de Covid-19, os processos administrativos foram virtualizados, porém 
ainda há a carência de implantação de sistema eletrônico específico para esta finalidade. 
 
[APO2M2] Otimizar todos os fluxos de processos 40% - 
internos da DIRAP   

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

Justificativa: O indicador associado a esta meta mede a proporção de processos organizacionais 
que foram otimizados após seu mapeamento. Em decorrência dos desafios à readequação dos fluxos 
de trabalho impostos pela pandemia de Covid-19 e consequente readequação dos fluxos de 
processos internos à realidade virtualizada do teletrabalho, tal meta teve suas condições de 
atendimento prejudicadas. Por outro lado, cumpre destacar que o planejamento para a implantação 
de sistema de processo eletrônico, prevista para ser realizada até o final de 2021, inclui a etapa de 
mapeamento de otimização de tais fluxos. 
 
[APO2M3] Implantar sistema integrado de gestão até 
2022 

 
80% 

 
- 

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

Justificativa: O indicador associado a esta meta mede o progresso da implantação de um sistema 
eletrônico integrado de gestão no Cefet/RJ. Existe previsão para a implantação do módulo de 
processo eletrônico do SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) até o final do ano de 
2021. 
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Objetivo 3: Ampliar a sustentabilidade orçamentária 
[Responsável: DIRAP] 

Metas 2021 
Planejado Realizado 

[APO3M1] Ampliar para 9,5% a participação de 
recursos orçamentários provenientes de outras 
fontes até 2024 

6,5% 4,12% 

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: O indicador associado a esta meta mede Mede a proporção de recursos orçamentários 
consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) provenientes de outras fontes que não a fonte 
orçamentária 100 - Recursos Ordinários (“fonte Tesouro”), exceto para pagamento de pessoal. 
 
[APO3M2] Desenvolver 1 Plano Plurianual de 
Prioridades Orçamentárias para Políticas do Cefet/RJ 1 - 

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

Justificativa: O indicador associado a esta meta mede a existência de plano de prioridades 
orçamentárias que norteiem a execução orçamentária do Cefet/RJ anualmente. A elaboração de tal 
plano encontra-se em andamento e fase de aprovação junto às diretorias, atraso em razão da posse 
da nova gestão em 25/03/2021, e assumir as funções sem a elaboração ou predefinição das 
prioridades. 
[APO3M3] Reduzir em 5% os custos fixos do 
CEFET/RJ em relação ao ano-base de 2019. 

2% 16,20% 

Indicador: 1- (Valor do Custo Fixo no ano corrente/Valor do Custo Fixo do exercício 2019) x 100 

Justificativa: O indicador associado a esta meta mede a evolução da redução da proporção de 
recursos orçamentários destinados a despesas de custo fixo em relação ao ano-base de 2019.Em 
razão das medidas de restrição às atividades presenciais, apresenta-se grande distorção dos valores 
para o cálculo da diminuição de gastos, tendo em vista que em 2019 as atividades eram 100% 
presenciais. 
 

Objetivo 4: Promover o conceito de sustentabilidade ambiental nos processos de 
compras 

[Responsável: DIRAP] 
Metas 2021 

Planejado Realizado 
[APO4M1] Adequar todos os processos de compra 
aos critérios de sustentabilidade ambiental aplicáveis 
até 2024 

 
40% 

 
- 

Indicador: (Total de processos de compras adequados autuados no ano/total de processos de compra 
aplicáveis autuados no ano) x 100 

Justificativa: O indicador associado a esta meta mede a adequação dos procedimentos 
administrativos adotados nos processos de compra aos critérios de sustentabilidade ambiental.
Foram enfrentados desafios para calcular o indicador para  primeiro semestre de 2021, tendo em vista 
a virtualização dos processos administrativos em decorrência da pandemia de Covid-19. 
 

 

 

  PDI –2020-2024 – GOVERNANÇA  
 

Quadro 5 – Objetivos, metas e indicadores: Governança. 
Objetivo 1: Consolidar a Gestão de Riscos Institucional 

[Responsável: DIGES/DEDIN] 
Metas 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 
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[GVO1M1] Executar a metodologia de Implantação da 
Gestão de Riscos do CEFET/RJ. 

40% 36% 

Indicador: Percentual de áreas do CEFET/RJ treinadas que estão executando os passos da metodologia de 
implementação da Gestão de Riscos do Cefet/RJ. 
Justificativa: Até o momento, das 17 áreas descritas no PDI, 11 foram treinadas e 4 estão 
executando a metodologia de gestão de riscos. A metodologia de implementação da gestão de 
riscos está sendo revisada de modo a facilitar a sua execução. 
 

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

Metas 2021 
Planejado Resultado 

acumulado 
do 

primeiro 
semestre 

[GVO2M1] Revisar e melhorar o mapeamento de 
processos nas atividades do Cefet/RJ 

30% 4% 

Indicador: Mede a proporção de processos organizacionais que foram otimizados após o seu mapeamento. 
Justificativa: Foram encontrados desafios para atingir essa meta, tendo em vista as mudanças
necessárias para o trabalho remoto em decorrência da pandemia do novo coronavírus.  
 

 

 
  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 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 

[ACO1M1] Realizar eventos culturais e artísticos 
integrando as unidades do CEFET-RJ e outras 
instituições culturais e de ensino 

2 3 

Indicador: Quantidade de eventos realizados no CEFET-RJ 
Justificativa: 
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  PDI –2020-2024 – ARQUIVO  
 

Quadro 7 - Objetivos, metas e indicadores: Arquivo. 

Objetivo 1: Atendimento às demandas referentes ao levantamento da produção 
documental, visando o processo de análise de documentos de arquivo e seu diagnóstico 

[Responsável: DIREG/Arquivo Geral] 
Metas 2021 

Planejado Realizado 
[AQO1M1] Propor a elaboração de uma política e um 
programa de gestão de documentos. 

 
5% 

 
1% 

Indicador: Percentual de unidades organizacionais das Diretorias Sistêmicas atingidas pelo levantamento 
de gestão documental. 
Justificativa: Iniciamos o levantamento da produção documental no campus Maracanã, em 
31/05/2021. Os dados, ainda, estão sendo coletados. 

Objetivo 2: Promover melhorias na estrutura física dos Arquivos do Sistema 
Multicampi 

[Responsável: DIREG/Arquivo Geral] 
Metas 2021 

Planejado Realizado 
[AQO2M1] Disponibilização e reestruturação 
adequada de espaço físico para o Arquivo Geral e 
Arquivos Setoriais nos Campi. 

 
2 

 
0 

Indicador: Quantitativo de disponibilização e/ou reestruturação do espaço físico dos Arquivos da Instituição. 
Justificativa: Não conseguimos iniciar as melhorias na estrutura física tanto no Arquivo 
Geral quanto nos campi, devido ao período pandêmico que estamos passando. Esperamos o 
retorno presencial, para iniciarmos parte dos nossos trabalhos, visando a reestruturação do 
espaço físico. 

 

 
  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 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 

[BCO2M1] Atender a projeção da evolução do acervo 
bibliográfico prevista no planejamento, atualização e 
segurança. 

 
100% 

 
0% 

Indicador: (Quantidade do acervo bibliográfico contabilizado no ano / quantidade do acervo bibliográfico 
projetado para o ano) x 100. 
Justificativa:Não houve compra de acervo bibliográfico no ano de 2020 
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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 2021 
Planejado Realizado 

[PFO1M1] Atender as ações destinadas às obras de 
acessibilidade. 

40% 10% 

Indicador: Mede o nível de implantação das obras de acessibilidade nos ambientes do Cefet/RJ. 
Justificativa: Indisponibilidade de recursos financeiros para execução do projeto de 
implementação geral da Acessibilidade nos campi do Cefet. 
 

 

 
  PDI –2020-2024 – INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

Quadro 10 - Objetivos, metas e indicadores:Internacionalização. 
Objetivo 1: Ampliar a participação do Cefet/RJ no cenário internacional. 

[Responsável: ASCRI] 
Metas 2021 

Planejado Realizado 
[INO1M1] Expandir convênios e acordos estimulando 
parcerias internacionais. 

 
72 

 
0 

Indicador: Número de convênios e acordos internacionais. 
Justificativa: No relatório do primeiro trimestre de 2021, a servidora responsável pela ASCRI , na 
ocasião, informou a realização de 18 convênios/acordos, considerando o total acumulado de 
convênios/acordos estabelecidos nos últimos anos. No entanto, ao receber orientações da DIGES, 
a nova gestão da ASCRI, que tomou posse em 25/05/21, compreendeu que este campo refere-se 
somente aos convênios/acordos estabelecidos no decorrer do corrente ano. Logo, como não houve 
celebração de nenhum convênio/acordo em 2021, o número correto a ser informado neste campo é 
zero. 
 
[INO1M2] Aumentar a mobilidade de docentes e 
técnico-administrativos para o exterior. 

20 0 

Indicador: Número de servidores que realizaram mobilidade para o exterior. 
Justificativa: Diante da continuidade das restrições sanitárias que impedem a circulação de docentes e 
técnico-administrativos para o exterior, a nova gestão da ASCRI está estudando estratégias e oportunidades 
de mobilidade no formato virtual, em parceria com instituições estrangeiras. 
 

Metas 2021 
Planejado Realizado 

[INO1M3] Aumentar a participação do Cefet/RJ em 
eventos, projetos e associações internacionais. 

26 2 

Indicador: Número de servidores que participaram de eventos no exterior. 
Justificativa: A nova gestão da ASCRI está se organizando para mapear de forma mais efetiva a 
participação de docentes, técnico-administrativos e discentes em eventos, projetos e associações 
internacionais. 
 

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

Metas 2021 
Planejado Realizado 

[IN02M1] Sensibilizar e conscientizar a comunidade 
acadêmica em relação à internacionalização 

1 0 

Indicador: Número de eventos realizados no Cefet/RJ voltados para internacionalização. 
Justificativa: A atual gestão da ASCRI está se organizando para viabilizar, assim que possível, um 
evento com essa característica. 
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[IN02M2] Estimular e ampliar a participação de 
docentes e discentes estrangeiros no Cefet/RJ 

58 19 

Indicador: Soma do número de professores/ pesquisadores estrangeiros e alunos do exterior no Cefet/RJ 
Justificativa: As restrições sanitárias ocasionadas pela pandemia da Covid-19 e o elevado contágio no 
Brasil impactaram na vinda de docentes e estrangeiros para o Brasil. A nova gestão da ASCRI está verificando 
as possibilidades de realizar atividades no formato virtual. 
 

Objetivo 3: Formar recursos humanos preparados para atuação global. 
Metas 2021 

Planejado Realizado 
[INO3M1] Ampliar a mobilidade de discente para o 
exterior 

148 2 

Indicador: Número de alunos do Cefet/RJ em intercâmbio e em outras atividades no exterior. 
Justificativa: Não houve abertura de novos editais para mobilidade estudantil presencial no 1º semestre de 
2021, tendo em vista a pandemia mundial de Covid-19. Logo, informamos neste campo apenas o quantitativo 
de alunos que ainda se encontram vinculados a alguma instituição estrangeira, mediante edital realizado em 
momento anterior à pandemia. Vale também registrar que a nova gestão da ASCRI está verificando as 
possibilidades de realizar atividades no formato virtual. 
 

 
 

  PDI –2020-2024 – DIREITOS HUMANOS  
 

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

 
pessoas com deficiências, idosos e/ou mulheres. 

[Responsável: Comissão do Pacto Universitário dos Direitos Humanos] 
Metas 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 

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

50% 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: A Comissão de Direitos Humanos só foi oficializada no final do mês de junho/2021 

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 2021 
Planejado Resultado 

acumulado 
do 

primeiro 
semestre 

[DHO2M1] Realização de eventos multicampi. 1 0 

Indicador: Quantidade de eventos multicampi realizados. 
Justificativa: A Comissão de Direitos Humanos só foi oficializada no final do mês de junho/2021 
 

 

 
 
 
 

Objetivo 1: Instituir e fortalecer uma Política de Ação Afirmativa institucional que 
contemple as populações negras, quilombolas, indígenas, imigrantes, LGBT, 
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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 2021 
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 fornecido 
anualmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), conforme estabelecido no PDI 2020-2024. 
De acordo com a presidência dessa comissão, os dados referentes à Pesquisa de Autoavaliação 
Institucional de 2020 ainda não foram consolidados, em razão da pandemia e das alterações no 
calendário acadêmico. Portanto, o índice referente ao ano base de 2020 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 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 

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

15% 10% 

Indicador: Percentual de artigos internacionais publicados na revista em relação ao quantitativo total de 
artigos publicados na revista. 
Justificativa: Destaca-se que, embora no primeiro trimestre de 2021 tenhamos alcançado o 
percentual planejado, isso não se repetiu no trimestre seguinte. Assim, fechando os dados do 
semestre, percebe-se que foi alcançado o percentual de 10% e não o de 15%, conforme planejado. 
Este fato pode estar associado à dificuldade de desenvolvimento de pesquisas devido ao momento 
pandêmico que assola o mundo. Deduz-se que com um ritmo menor de pesquisas, menor será a 
produção acadêmica. Reforça-se que a divulgação da chamada para artigos na Revista Tecnologia e 
Cultura foi desenvolvida de modo satisfatório, inclusive para universidades e instituições de pesquisa 
estrangeiras. 
 

 
 

  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 2021 
 Planejado Resultado 

acumulado 
do 

primeiro 
semestre 
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[EPO1M1] Participar de olimpíadas ou jogos 
universitários ou da rede 

1 - 

Indicador: Quantidade de olimpíadas ou jogos universitários ou da rede que os alunos do Cefet/RJ 
participaram. 
Justificativa: Atividades suspensas em função da pandemia do COVID-19 

Objetivo 2: Discutir cultura geral, cultura corporal, consciência corporal e 
práticas corporais. 

[Responsável: DIREN/Coordenação de Esportes] 
Metas 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 

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

1 - 

Indicador: Quantidade de eventos, palestras ou atividades similares realizados no Cefet/RJ. 
Justificativa: Atividades suspensas em função da pandemia do COVID-19 
 

 

 

  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 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 

[GPO1M1] Desenvolver os Programas de Avaliação e 
Gerenciamento de Riscos 8% 5% 

Justificativa: As situações excepcionais ocasionadas pela pandemia e pela gestão temporária da instituição 
impactaram no atingimento deste objetivo. 
 
[GPO1M2] Promover atividades de capacitação 
voltadas à saúde do trabalhador, com ênfase em 
segurança do trabalho e educação em saúde 

 
11% 

 
4% 

Justificativa: As situações excepcionais ocasionadas pela pandemia e pela gestão temporária da instituição 
impactaram no atingimento deste objetivo. 
 

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% 

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

[Responsável: DGP] 
Metas 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 

[GPO2M1] Aprimorar o processo de elaboração do 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas. 10% 5% 
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Justificativa: O aprimoramento do LND está sendo feito de forma a compensar parcialmente o Mapeamento e 
o Diagnóstico de Competências na elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Como 
aprimoramento do processo de Avaliação de Desempenho dos servidores, estão sendo analisadas as 
condições de adequação do sistema de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em 
uma nova plataforma, de forma que também possa ser utilizada para a avaliação de necessidades de 
desenvolvimento. 
 
[GPO2M2] Centralizar a gestão das capacitações 
institucionais e por centro de custo. 6% 4% 

Justificativa: O processo de gestão foi centralizado, embora ainda não haja posição final quanto à 
centralização dos recursos financeiros. Embora centralizado para possibilitar a gestão de necessidades 
transversais na instituição, o processo precisa sofrer melhorias, especialmente nos prazos para análise e 
indicação dos riscos e ações para minimizá-las, entre elas a alteração da forma de custear/contratar as ações 
de desenvolvimento. 
 
[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. 

 

10% 

 
 

3,5% 

 Justificativa: Foi dado início ao delineamento do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT); e 
iniciou-se o diálogo acerca das necessidades de formação continuada para docentes com a Divisão de Projetos 
Educacionais. Entretanto, a situação de pandemia ocasionou o aumento de demandas prioritárias e a DICAP 
perdeu servidores, de forma que não foi possivel avançar na reformulação do Programa de Educação Formal, 
bem como no delineamento de um Programa de Desenvolvimento Gerencial. Neste último caso, os ajustes na 
elaboração e implementação do PDP e a oferta de cursos para formação de gestores pela ENAP pôde 
satisfazer, ainda que parcialmente, alguns objetivos de um Programa de Desenvolvimento Gerencial. 
 

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% 

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

[Responsável: DGP] 
Metas 2021 

Planejado Resultado 
acumulado 

do 
primeiro 
semestre 

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

 
16,5% 

 
0% 

 
Justificativa: As situações excepcionais ocasionadas pela pandemia e pela gestão temporária da instituição 
impactaram no atingimento deste objetivo. 
 
[GPO3M2] Reestruturar os processos de trabalho do 
Departamento de Recursos Humanos. 5,5% 1% 

Justificativa: A atualização do mapeamento de processos de Gestão de Pessoas foi iniciada com a adição de 
novos processos e o remodelamento de processos antigos, sem atualização de seus desenhos. Já a capacitação 
de servidores dos campi nas principais operações de Gestão de Pessoas ainda não foi iniciada, mas está em 
andamento o processo de criação os Núcleos Avançados de Gestão de Pessoas nos Campi, necessário para 
iniciar o Projeto de Integração entre DGP e os Campi. 
 
[GPO3M3] Estruturar o processo de 
Dimensionamento da Força de Trabalho. 7% 0% 

 Justificativa: A situação excepcional de pandemia e a gestão temporária da instituição ocasionaram o aumento 
de demandas prioritárias, como a movimentação de servidores e substituição de quadros de chefias, além do fato 
de a DIMOV ter perdido servidores, de forma que não foi possivel avançar na estruturação do plano de 
Dimensionamento da Força de Trabalho. 
 

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. 
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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 2021 

Planejado Realizado 
[TIO1M1] Mapeamento dos ativos de redes 60% 59% 

Indicador: Percentual de conclusão do projeto de estruturação da rede. 
Justificativa: Esse levantamento foi feito com base nas informações do Maracanã não 
incluindo os campi. 
 
[TIO1M2] Modernizar e ampliar a cobertura de rede 
sem fio institucional 

45% 8,25% 

Indicador: Percentual de conclusão do projeto de rede sem fio. 
Justificativa: Não foi ampliada a cobertura de rede sem fio devido a ausencia de atividades 
presenciais e a não aquisição de novos equipamentos. 
 

[TIO1M3] Modernizar e ampliar a infraestrutura de 
Datacenter 

40% 72,5% 

Indicador: Percentual de conclusão do projeto de infraestrutura de data center. 
Justificativa: - 
[TIO1M4] Modernizar e ampliar o cabeamento 
estruturado no campus Maracanã 

40% 19,76% 

Indicador: Percentual de conclusão do projeto de cabeamento estruturado no campus Maracanã 
Justificativa: Não foi ampliada o cabeamento estruturado devido a ausencia de atividades 
presenciais e a não aquisição de novos equipamentos. 
 

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

[Responsável: DIREG/DTINF] 
Metas 2021 

Planejado Realizado 
[TIO2M1] Prover soluções de TI para processos e 
Comunicação 

2 3 

Indicador: Quantidade de soluções providas 
Justificativa: - 
 
[TIO2M2] Capacitar os usuários nos serviços de TI 60 17 

Indicador: Números de usuários capacitados nos serviços de TI 
Justificativa: Somente foi possível quantificar os usuários que participaram do treinamento 
diretamente, porém, indiretamente, mais usuários receberam o material de capacitação 
posteriormente.  
 
[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: Apartiticação do DTINF foi interrompida nos projetos de extensão e iniciação 
cientifica por causa das atividades remotas. 
 
[TIO2M4] Ampliar o número de licenças de softwares 
para ensino, pesquisa, extensão e gestão 

60% 0% 

Indicador: Percentual de licenças de softwares existentes na instituição 

Justificativa: Essas informações são de responsabilidade da DIREN e DIPPG a quem 
pertencem os laboratórios. 
 

[TIO2M5] Modernizar e ampliar a infraestrutura 
computacional 

40% 0% 

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 
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SIPAC). Dada a temporalidade da pandemia, não houve aquisições e instalações de 
equipamentos. 
 

Objetivo 3: Adequar a gestão de TI às novas exigências de governança de TI 
[Responsável: DIREG/DTINF] 

Metas 2021 
Planejado Realizado 

[TIO3M1] Ampliar a colaboração do Cefet/RJ para o 
atendimento das metas da Estratégia Geral da 
Governança de TI (EGTI) 

55% 0% 

Indicador: Percentual de metas propostas pela EGTI atendidas pelo Cefet/RJ 
Justificativa: As diversas mudanças dentro da gestão da instituição comprometeram a 
execução desta meta. 
 
[TIO3M2] Aprimorar a qualidade dos serviços de TI 
com a implantação do PDTIC 

60% 0% 

Indicador: Percentual do nível de satisfação com os serviços avaliados 
Justificativa: As diversas mudanças dentro da gestão da instituição comprometeram a 
execução desta meta. 
 

 

 
  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 2021 
Planejado Resultado 

acumulad
o do 

primeiro 
semestre 

[SAO1M1] Atender aos eixos da A3P. 4 6 

Indicador: Quantidade de ações sustentáveis realizadas. 
Justificativa: Anexo I 
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Anexo I  
 

 

Eixos temáticos da A3P Prática Descrição da prática comprovação 
(http://a3p.mma.gov.br/eixos-tematicos/)

Acompanhamento dos Levantamento Dados presentes no Sistema
consumos de energia através do consumo de energia elétrica  Esplanada Sustentável (SISPES)
SISPES Campus Maracaná (kWh / R$)
Acompanhamento dos Levantamento Dados presentes no Sistema
consumos de água/ efluente do consumo de água/ efluente  Esplanada Sustentável (SISPES)
através do SISPES Campus Maracaná (m3 / R$)
Comunicação de desperdício de Vazamento observado em um Registro presente na planilha 
água - QRCode nos w.c. banheiro do bloco B dia 14/15 de Jun e comunicado gerada pelo QRCode (googleform)

à prefeitura do Campus  que chega por email
compras públicas sustentáveis Edital de licitação (registro de preço) Edital para aquisição de material hidráulico, No site institucional

Pregao 22/2021 - item sustentabilidade visando atender às necessidades dos campi 
Maracanã, Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra

Retirada de resíduos recicláveis Retirada feita pela cooperativa de catadores Manifesto de Resíduos e Termo de 
de materiais recicláveis (projeto de Coleta destinação de Resíduos
Seletiva Solidária - campus Maracanã

Retirada  de entulho Retirada feita por empresa contratada e apoio Fotos
da EMLURB no campus Nova Iguacu

Edital (01/2021)de Chamamento Público Preparação e divulgação do edital para Divulgação no site institucional e
Habilitação de cooperativa de catadores chamar cooperativa para retirar os recicláveis no Diário Oficial da União
de materiais recicláveis gerados no campus Maracaná

Vigilância em saúde de focos de mosquito Solicitação de pedido para vistoriar o campus Documento de solicitação
Maracanã sobre focos de mosquito

Orientação nutricional - campi Nova Iguacu Auxilia os servidores a selecionarem e Servidores presentes nos campi
e Maracanã implementarem boas práticas de nutrição

 e estilo de vida

construções sustentáveis

Projetos de extensão Projetos que estimulam a percepção Comprovações (*)
voltados para as comunidades interna socioambiental da sociedade, que foram
e externa do Cefet desenvolvidos por servidores dos campi

Maracanã, Nova Iguaçu, Angra e Petrópolis

(*) Projetos de extensão desenvolvidos no período de abril a junho de 2021
1 Ressuscite (dra Renata - DASPE - campus Maracanã) para capacitar as comunidades a partir dos primeiros socorros
2 Live sobre Educação Ambiental - convidado Genebaldo Freire Dias - promovido pela Comisão de Coleta Seletiva Solidária do campus Petrópolis
3 Proposta de Pirólise no  Tratamento  de Resíduos  Sólidos Urbanos  como 
política de Autossutentabilidade do  Município  de  Nova Iguaçu 
4 Contribuições do CEFET campus  Nova  Iguaçu nas políticas ambientais de Nova Iguaçu em Área de Preservação Ambiental
5 Turing Nova Iguaçu -  cujo objetivo é reaproveitar  materiais  de informática  que  seriam descartados  para  montar computadores para doação. 
6 Sistema Automatização para Economia e Reuso de Água da Chuva (Campus Nova Iguaçu)  - Objetivo: criar um dispositivo que coleta e gerencia a água de chuva para ser reutilizada em  vários  pontos  da  casa 
7 Projetos TUDO JUNTO E MISTURADO junto ao MENOS PLÁSTICO É MAIS participaram na semana do meio ambiente da campanha "Economia Circular, você já ouviu falar?"
Projetos do campus Maracanã - as ações desta semana devemos utilizar nas postagens em nossas redes sociais as hashtags: #ResíduosSãoRecursos, #ResíduosSonRecursos, #EconomiaCircularEmRede, #EconomíaCircularEnRed, #EconomiaCircular, #EconomíaCircular, #OceanDecade, #DécadaOceánica, #OceanLiteracy, #LiteraturaOceánica .
8 Projeto de extgensão  AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO IOT ( INTERNET DAS COISAS) EM AQUÁRIOS E LAGOS PARA PISCICULTURA (Campus Angra dos Reis)
9 Projeto de Inici científica USO DE CAMPO MAGNÉTICO NO CULTIVO DE MICROALGAS PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO DE BIOMASSA E BIOFIXAÇÃO DE CO2 ATMOSFÉRICO (Campus Angra dos Reis)
10 Projeto de Inici Cientifica ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE REAPROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA RESIDUAL DO CULTIVO DA BANANA (Campus Angra dos Res
11 Projeto de extensão: da origem à destinação final mas sustentável (Campus Petropolis) - palestra de Bruno Masrcos de Sá Dias em abril de 2021

sensibilização e capacitação dos servidores

uso racional dos recursos naturais: economia e conservação de energia elétrica

uso racional dos recursos naturais: gerenciamento e uso sustentável de água e efluente

gestão adequada dos resíduos gerados

qualidade de vida no ambiente de trabalho


