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3.6. Resultados e Desempenho da Gestão 

3.6.1. Resultados estratégicos

Nesta seção são apresentados os resultados dos objeti-
vos estratégicos previstos no Plano de Desenvolvimento 
Institucional do Cefet/RJ 2020-2024 no ano de 2021. Os 
objetivos estão desdobrados em objetivos operacionais, 
ou metas que estão associadas aos grandes processos, 
projetos e atividades, e foram avaliados de acordo com 
o seu percentual de alcance, conforme legenda a seguir: 

Estrela 

Causas para o não alcance da 
meta:As informações para esta 
meta foram levantadas através 
consulta aos campi e aos seto-
res administrativos da DIREN. 
Também foram verificados os 
PPC divulgados na página do 
CEFET/RJ. Do total de 68 cursos, 
EPTNM (35 cursos) e Graduação 
(33 cursos), 35 estão com seus 
PPC atualizados. O fato de não 
se atingir a meta se deve as difi-
culdades de realização das ativi-
dades de forma remota.
Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Atualmente, 
vários PPCs se encontram em 
atualização. Dentre as ações 
desenvolvidas ao longo do ano 
para o alcance da meta, des-
taca-se a criação da Divisão 
Divisão de Acompanhamento 
e Desenvolvimento de Ensino 
- DIACE, setor consultivo e de 
assessoria técnico pedagógica, 
ligado diretamente à DIREN que 
participou ativamente dos deba-
tes e da implementação acerca 
da creditação da extensão e 
das novas Diretrizes curriculares 
para as Engenharias, junto às 
Gerências Acadêmicas e Núcleos 
Docentes Estruturantes (NDE)

Objetivo 1: Aperfeiçoar e garantir a qualidade acadêmica dos cursos 
técnicos de nível médio e de graduação oferecidos pela instituição. 

Meta realizada/
Meta planejada %

0% a 24,9% 

25% a 49,9% 

50% a 74,9% 

75% a 99% 

100% ou mais 

Status da meta 
 

Alcance inexpressivo 

Alcance insuficiente 

Alcance intermediário 

Quase alcançada 

Alcançada 

Nas figuras, as metas e os resultados são apresenta-
dos por meio de uma balança: as metas à esquerda 
do leitor e os resultados sempre à direita. Nela, o lado 
mais representativo tende pra baixo e estão na mes-
ma linha, quando meta e resultado são iguais. Para 
as metas não alcançadas, além dos resultados, são 
apresentadas justificativas e um resumo das princi-
pais ações que foram desenvolvidas ao longo do ano 
de 2021 para o alcance da respectiva meta.  

Atualizar os Projetos Pedagógi-
cos dos cursos ministrados

meta
70%

resultado
51,50% meta

40%
resultado

46%

meta
5

resultado
24

meta
60%

resultado
87%

Ensino

Revisão e/ou criação de regula-
mentos, documentos ou procedi-
mentos relacionados as ativida-
des de ensino 

Organizar reuniões/eventos para 
discussões sobre temáticas es-
pecíficas, envolvendo o ensino  

Melhorar o índice de qualifica-
ção do corpo docente 

meta
4,2 

resultado
4,4 

Melhorar os indicadores de ava-
liação dos cursos   

No ano de 2021, muitas das ações foram diretamen-
te impactadas em virtude da pandemia da covid-19, 
como por exemplo, as ações de internacionalização, 
uma das áreas mais impactadas pela pandemia. 
Outro ponto que merece destaque é o impacto das 
restrições orçamentárias e da significativa redução 
do orçamento do Cefet/RJ no atingimento de metas 
que envolve não apenas o desenvolvimento da infra-
estrutura da instituição, mas ampliação da distribui-
ção de auxílios e bolsas aos nossos alunos. 

Cabe destacar que além das ações desenvolvidas, ao 
longo do ano de 2021 a DIGES realizou reuniões com 
as diretorias sistêmicas e com os departamentos res-
ponsáveis por cada eixo temático do PDI para o mo-
nitoramento das metas e a fim de verificar possíveis 
desalinhamentos com as metas traçadas e a atual 
realidade da instituição. Algumas áreas identificaram 
necessidades de ajustes nas fórmulas de cálculo de 
seus indicadores, bem como a necessidade de revi-
são de algumas das metas planejadas e da definição 
de projetos estratégicos para os objetivos. Além dis-
so, verificou-se a necessidade de ampliar a interação 
com os campi a fim de que os resultados reflitam da 
forma mais fiel possível o retrato de toda a instituição. 
A finalização do trabalho de revisão com as áreas e 
posterior encaminhamento para o Conselho Diretor 
está previsto para o mês de junho de 2022.
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Reduzir dos índices de evasão Melhorar o índice de conclusão  

Melhorar o índice de eficiência 
acadêmica  

Objetivo 2: Desenvolver políticas para a melhoria do índice de Eficiência Acadêmica dos cursos técnicos de 
nível médio e de graduação oferecidos pela instituição. 

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

Divulgar a mobilidade interna e 
externa dos alunos de graduação 

meta
2

resultado
6

Causas para o não alcance da 
meta: Foi buscada a informa-
ção junto a setores (DERAC, 
DTINF), mas não há informa-
ção disponível no SIE da ma-
neira como solicita o PDI, con-
tendo o indicador apontado no 
documento (Vagas Ociosas 
Ocupadas ou Vagas ociosas 
restantes). Também foi aponta-
do que os indicadores existen-
tes no Sistema de Informações 
são diferentes dos aponta-
dos no PDI. A plataforma Nilo 
Peçanha não apresenta indica-
dores próximos a estes. 
Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: A gestão atual da 
DIREN está estudando uma for-
ma de determinar com eficiência 
o indicador desta meta e informá-
-lo no próximo relatório.

meta
2,5%

resultado
0%

Reduzir as vagas ociosas 

meta
1

resultado
4

Divulgação dos cursos e escla-
recimentos com relação às áre-
as de conhecimentos  meta

1%
resultado

3,14% 

Reduzir dos índices de retenção  

Causas para o não alcance da 
meta: Os números de 2021 
refletem as consequências da 
pandemia da covid-19, entre as 
quais pode-se destacar a flexi-
bilização do trancamento de 
matrículas, a suspensão dos 
jubilamentos (visando diminuir 
a evasão), além dos impactos 
emocionais, psíquicos, finan-
ceiros e sociais. Conforme 
mencionado na seção 3.4, des-
taca-se a diferença do calen-
dário acadêmico e do calendá-
rio da PNP (fonte dos dados) e 
que a análise comparativa dos 
dados em um período de pan-
demia deve ser realizada com 
cautela, tendo em vista que tal 
análise não refletiria uma aná-
lise fidedigna da realidade.
Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Dentre as principais 
ações destaca-se a retomada do 
Plano Institucional Estratégico 
para Permanência e Êxito dos 
Estudantes, a instituição de co-
missão central e comissões 
locais de permanência e êxito e 
o fortalecimento das ações de 
psicologia escolar. Também po-
demos relacionar as ações reali-
zadas pela Diretoria de Extensão, 
como a distribuição de kits de 
alimentação e dos auxílios de in-
clusão digital.

meta
1%

resultado
-12,19% 

Causas para o não alcance da 
meta: mesma justificativa infor-
mada para o índice de retenção.
Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: mesmas ações 
informadas para o índice de 
retenção.

meta
1%

resultado
-7,40% 

Causas para o não alcance da 
meta: mesma justificativa infor-
mada para o índice de retenção.
Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: mesmas ações 
informadas para o índice de 
retenção.

meta
1%

resultado
-9,06%  
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PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

Aumentar a quantidade de gru-
pos de  pesquisa cadastrados 
e certificados no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq 

meta
47

resultado
52

meta
470

resultado
652

meta
460

resultado
197

Causas para o não alcance da 
meta: Este indicador foi impacta-
do pela situação de excepciona-
lidade sanitária provocada pela 
pandemia covid-19. 

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: No início do 
ano de 2021 foram aprovados 
pelo CEPE, resolução CEPE nº 
03/2022, dois novos cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu que 
foram submetidos no último 
edital de seleção de propostas 
de projetos pedagógicos

meta
100

resultado
63

Causas para o não alcance da 
meta: Este indicador foi impacta-
do pela situação de excepciona-
lidade sanitária provocada pela 
pandemia covid-19. 

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Resolução apro-
vada pelo CEPE, e em vigor no 
exercício de 2021, permitiu a 
ampliação do prazo de defe-
sa para os alunos com bolsas 
financiadas pelo Cefet/RJ, se-
guindo o disposto na portaria 
nº 36/2020 da CAPES, além 
de definir outros critérios para 
a execução das atividades dos 
cursos de pós-graduação. Tal 
ação foi essencial para a re-
dução de uma possível evasão 
dos pós-graduandos do Cefet/
RJ e para a conclusão do curso.

meta
220

resultado
140

Causas para o não alcance da 
meta: Este indicador foi impacta-
do pela situação de excepciona-
lidade sanitária provocada pela 
pandemia covid-19.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Resolução apro-
vada pelo CEPE, e em vigor no 
exercício de 2021, permitiu a am-
pliação do prazo de defesa para 
os alunos com bolsas financia-
das pelo Cefet/RJ, seguindo o 
disposto na portaria nº 36/2020 
da CAPES, além de definir outros 
critérios para a execução das ati-
vidades dos cursos de pós-gradu-
ação. Tal ação foi essencial para a 
redução de uma possível evasão 
dos pós-graduandos do Cefet/RJ 
e para a conclusão do curso. 

 

meta
200

resultado
345

meta
90

resultado
111

Aumentar a qualidade dos cur-
sos de Pós-Graduação Stricto 
Sensu

meta
4,1

resultado
3,8

Causas para o não alcance da 
meta: Como o Programa de 
Pós-graduação em Desenvol-
vimento Regional e Sistemas 
Produtivos (PPDSP) ainda não 
foi avaliado pela CAPES e cons-
ta com nota A, não foi incluído 
no cálculo do indicador.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Ressalta-se ainda 
que o indicador IQCPG planeja-
do cujo valor é 4,1, considera 
um cenário em que 3 PPGSS 
com conceito 3, podem na pró-
xima avaliação quadrienal da 
CAPES (coleta de dados 2020) 
alcançar nota 4. Importante 
observar que a mencionada 
avaliação quadrienal está em 
andamento sem previsão de 
divulgação de seus resultados 
conforme disposto no item 3 do 
Ofício Circular nº 25/2021-DAV/
CAPES, de 07 de dezembro de 
2021, disponível neste link

Melhorar a qualidade de grupos 
de pesquisa cadastrados e cer-
tificados no Diretório de Grupos 
de Pesquisa do CNPq

meta
1450 

resultado
2644 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade 
das atividades de pesquisa

Objetivo 1: Expansão das  
atividades de pesquisa . 

Objetivo 3: Expansão da Pós-Graduação Objetivo 4: Melhorar a qualidade 
da Pós-Graduação

Aumentar o número de matrí-
culas na Pós-Graduação Stricto 
Sensu 

Aumentar o número de matrí-
culas na Pós-Graduação Lato 
Sensu 

Aumentar o número de concluintes 
na Pós- Graduação Stricto Sensu 

Aumentar o número de concluin-
tes na Pós- Graduação Lato Sensu 

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

Aumentar o número de vagas 
ofertadas na Pós-Graduação 
Lato Sensu 
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EXTENSÃO  

Aumentar a interação e partici-
pação da sociedade por meio 
dos programas, projetos, cur-
sos e eventos de extensão. 

meta
178.878 

resultado
201.987 

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

meta
265

resultado
197

Causas para o não alcance da 
meta: Os números de 2021 re-
fletem as consequências do 
momento de pandemia mun-
dial de covid-19.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Tendo em vista 
um ano atípico para a execu-
ção das rotinas e processos re-
lativos à extensão, o número de 
inscrições de projetos e progra-
mas de extensão atendeu satis-
fatoriamente às metas estabe-
lecidas, cerca de 75% da meta 
atingida. A crescente procura 
para a proposição de atividades 
na área de Direitos Humanos e 
Justiça foi observada em virtu-
de do lançamento de edital de 
extensão específico.

Ampliar o número de programas e 
projetos de extensão.  

meta
406

resultado
331

Causas para o não alcance da 
meta: Os números de 2021 re-
fletem as consequências do 
momento de pandemia mun-
dial de covid-19.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Apesar do número 
de projetos ter aumentado em 
relação aos anos anteriores, o 
número de participação de ser-
vidores foi abaixo do esperado, 
indicando que diversos projetos 
e ações de extensão foram prota-
gonizados por um número redu-
zido de coordenadores. Mesmo 
no momento atípico que atra-
vessamos, para o período ana-
lisado, a meta planejada no PDI 
foi alcançada satisfatoriamente, 
acima de 80% do planejado. 

Participação de servidores na ela-
boração, organização, execução e 
avaliação das ações de extensão.  

Causas para o não alcance da 
meta: A meta foi parcialmente 
atingida, consolidando os dois 
programas de bolsas de exten-
são institucionais: PBEXT (156 
bolsas) e PBEXT-DH (08 bolsas).

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Foi realizada a di-
vulgação dos editais correspon-
dentes aos dois programas de 
bolsas de extensão para todos 
os campi com vistas a maior ade-
são e também um estudo da via-
bilidade de aumento do quantita-
tivo de bolsas para atendimento 
dos editais do próximo ano.

Fomento do sistema de projetos 
para disponibilização de bolsas 
de extensão   

meta
168

resultado
164

meta
20%

resultado
0%

Causas para o não alcance da 
meta: Com a aprovação da pror-
rogação do prazo de implan-
tação, previsto no Parecer nº 
498/2020 do Conselho Nacional 
de Educação para 2022, foi reto-
mada a discussão da Resolução 
nº 07 de 18 de dezembro de 
2018, do mesmo Conselho, ao 
longo do ano de 2021.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Destacam-
se quatro eventos destinados 
aos Professores da Graduação 
de sensibilização em relação 
ao tema com especialistas de 
outras instituições. Para o pró-
ximo ano estão planejadas, a 
partir de da atuação integrada 
entre a DIREX e a DIREN, reu-
niões periódicas com os seg-
mentos envolvidos, formaliza-
ção das comissões mistas de 
trabalho e elaboração das nor-
matizações específicas, a fim 
de que se obtenha a implemen-
tação em âmbito institucional.

Implementar e difundir a curricu-
larização da extensão nos PPC’s 
dos cursos de graduação do 
Cefet/RJ, de acordo com a legis-
lação vigente. 

meta
20%

resultado
0%

Causas para o não alcance da 
meta:  Necessidade análise da 
meta pelas áreas envolvidas.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Para o próximo 
ano, continuarão sendo reali-
zadas reuniões entre as direto-
rias sistêmicas DIREX e DIREN, 
buscando a sensibilização dos 
segmentos envolvidos, a fim de 
que se obtenha a implementa-
ção no âmbito do Cefet/RJ.

Implementar e difundir a curricu-
larização da extensão nos PPC’s 
dos cursos técnicos de nível mé-
dio do Cefet/RJ 

meta
20%

resultado
0%

Causas para o não alcance da 
meta: Necessidade análise da 
meta pelas áreas envolvidas.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Para o próximo 
ano, continuarão sendo reali-
zadas reuniões entre as direto-
rias sistêmicas DIREX e DIPPG, 
buscando a sensibilização dos 
segmentos envolvidos, a fim de 
que se obtenha a implementa-
ção no âmbito do Cefet/RJ

Implementar e difundir e curricu-
larização da extensão nos PCPG’s 
dos cursos de Pós- Graduação do 
Cefet/RJ 
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Revisão e/ou criação de regula-
mentos, resoluções ou procedi-
mentos relacionados à Extensão  

meta
3 

resultado
7 

Objetivo 2: Garantir a qualidade na Extensão

Análise dos relatórios parciais e 
finais dos programas e projetos 
de extensão, buscando a padro-
nização e melhoria dos indicado-
res de Avaliação  

meta
100% 

resultado
100% 

Organização e realização de 
reuniões e/ou eventos para dis-
cussões sobre a temática da 
Extensão 

meta
10 

resultado
11 

meta
1.251 

resultado
864 

Causas para o não alcance da 
meta: Dificuldades trazidas 
pela pandemia, impossibilitan-
do uma maior participação dos 
estudantes.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Muitos estu-
dantes participaram de ações 
de extensão em 2021, estimu-
lados não apenas pelas bolsas 
de extensão, mas também da 
oportunidade de crescimento 
acadêmico.Além da participa-
ção dos discentes em projetos 
de extensão, existem também 
as ações de protagonismo es-
tudantil desempenhadas no 
âmbito da Cefet Jr. Consultoria 
e Enactus Cefet/RJ.

Participação protagonista dos 
estudantes na elaboração, organi-
zação, execução e avaliação das 
ações de Extensão, com vistas ao 
impacto na sua formação 

Ampliação de empreendimentos apoiados pelas incubadoras do CEFET/RJ  

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

meta
14

resultado
4

Número de empreendimentos 
apoiados por ano

Causas para o não alcance da 
meta: Ainda por conta da pande-
mia e pelas dificuldades enfrenta-
das pelas incubadoras do Cefet/
RJ, não foi possível atingir a meta 
prevista para o ano de 2021.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: A ITESS está 
apoiando 2 empreendimentos 
(incubados) e 2 empreendimen-
tos em fase de assessoria, que 
não foram considerados no 
indicador. São eles: Quilombo 
de Sobara e Quilombo Maria 
Joaquina, em parceria com a 
Cáritas e o MPT no Projeto de 
Ação Integrada. A IETEC apoiou 
2 empreendimentos incuba-
dos em 2021: a empresa Farol 
Serviços e a empresa Wings 
Tecnologia. Além disso, foram 
realizadas palestras e capaci-
tações.  No intuito de apoiar os 
empreendedores, está sendo de-
senvolvida uma plataforma virtu-
al em colaboração com o projeto 
de extensão Fábrica de Software, 
da unidade de Nova Friburgo.

meta
1

resultado
0

Número de incubadoras  
nucleadas por ano

Causas para o não alcance da 
meta: Devido o atual contexto de 
pandemia, muitas ações estão 
suspensas, inclusive a criação de 
novos núcleos da ITESS e IETEC 
nos campi.  A impossibilidade de 
apoio de recursos financeiros e 
operacionais por parte dos parcei-
ros internos e externos representa 
um risco para esta meta.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: 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 con-
tato e o diálogo com as incuba-
doras nucleadas e procuraram 
parcerias, visando implementar 
futuros núcleos. 

meta
3

resultado
2

Número de projetos aprovados em 
editais de fomento por ano

Causas para o não alcance da 
meta: Contexto de pandemia.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: A ITESS foi 
selecionada no Edital FAPERJ 
Nº 18/2021 – Programa de 
Apoio ao Empreendedorismo 
de Impacto Socioambiental 
Positivo do RJ. A IETEC con-
quistou o Edital FAPERJ para 
o projeto Jornada 2030 de 
Negócios e Gestão de Turismo 
do Estado do Rio de Janeiro em 
parceria com a coordenação de 
Turismo deste Centro. As equi-
pes da ITESS e IETEC acompa-
nham, regularmente, os editais 
e outras possibilidades de 
transferência de recursos nas 
áreas pertinentes às atividades 
das incubadoras. Além disso, 
vêm realizando capacitações 
e sensibilizações de métodos 
focados no empreendedorismo 
e métodos ágeis para as comu-
nidades interna e externa.
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Prospecção a empresas com o 
objetivo de aumentar o número 
de convênio de estágio   

meta
300 

resultado
348 

Objetivo 4: Expandir o programa de estágio e emprego em todos os 
campi

Aumento de vagas ofertadas 
para todos os segmentos 

meta
3.661 

resultado
1.818 

Causas para o não alcance da 
meta: No período de pandemia, 
nossos principais parceiros de 
divulgação de vagas de estágio 
preferiram divulgar suas vagas 
apenas em seus próprios canais 
de comunicação.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Em 2021, foram 
divulgadas 1.818 vagas, o que re-
presenta um aumento da procura 
por estagiários em comparação 
ao ano de 2020. A DIREX vem 
mantendo contato com seus par-
ceiros e a divulgação de vagas de 
estágio nas redes sociais.

Organização e realização de 
palestras e workshops, com 
vistas à preparação dos estu-
dantes para o ingresso no mer-
cado de trabalho.  

meta
4 

resultado
1 

Causas para o não alcance da 
meta: Devido à pandemia e a ma-
nutenção das atividades acadê-
micas online, encontrou-se muita 
dificuldade na organização e rea-
lização de palestras e workshops.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Em dezembro, foi 
realizada a palestra “Como in-
gressar no mercado de trabalho 
da indústria da construção ci-
vil”, promovida pela Diretoria de 
Extensão, por meio da platafor-
ma Microsoft Teams.

Aumentar gradativamente as ações prioritárias de assistência es-
tudantil em alimentação, transporte e moradia.

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

meta
3.746 

resultado
1.158 

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).
Causas para o não alcance da 
meta: Contexto de pandemia.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: 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 Nutricio-
nistas da DASPE. Foram registra-
dos até dezembro de 2021 a distri-
buição de 5432 Kits, beneficiando 
um total de 1158 alunos. Total de 
Kits: 3.746, total de alunos benefi-
ciados dos oito campi: 1.158.

meta
19

resultado
0

Quantidade de atividades de 
assistência estudantil executadas 

no sistema Cefet/RJ 
Causas para o não alcance da 
meta: Devido ao período atípico 
atravessado em virtude da pan-
demia e à necessidade de adap-
tação e criação de novas rotinas 
administrativas, não foi possível 
implementar no período algumas 
atividades planejadas para essa 
meta. Ademais, aguarda-se a re-
moção de uma Assistente Social 
do campus Petrópolis, com vistas 
à recomposição da equipe da 
CAE e à execução das atividades 
planejadas para a Assistência 
Estudantil no segundo semestre.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: A DIREX aguarda 
a remoção de uma Assistente 
Social do campus Petrópolis, 
com vistas à recomposição da 
equipe da CAE e à execução 
das atividades planejadas para 
a Assistência Estudantil no se-
gundo semestre.

meta
2.994 

resultado
1.648  

Quantidade de alunos em vulnera-
bilidade socioeconômica contem-

plados pelas bolsas ou auxílios

Causas para o não alcance da 
meta: Os alunos em vulnerabi-
lidade socioeconômica foram 
beneficiados com o auxílio ape-
nas com 05 parcelas (fevereiro a 
junho/2021), em função do corte 
de orçamento do governo.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Publicação dos 
editais de assistência estudantil.

Implementar programas/atividades de promoção e prevenção em 
saúde física e mental, incluindo a prática de esportes e amplian-
do o acesso dos estudantes a atividades  artístico culturais e de 
inclusão digital

meta
6.645  

resultado
1.788  

Quantitativo de alunos com acesso 
à internet por campus 

Causas para o não alcance da 
meta: Restrições orçamentárias

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Em 2021, 
por meio do Edital Auxílio para 
Contratação de Serviços de 
Acesso à Internet, foram benefi-
ciados 1.614 alunos, no período 
de janeiro a dezembro, incluin-
do todos os campi do Cefet/RJ. 
Foram atendidos também 174 
alunos com o recebimento de 
chips para acesso à internet, por 
meio do Edital Projeto Alunos 
Conectados 2021, com vigên-
cia de agosto de 2021 a abril de 
2022, de acordo com o estabele-
cido pela RNP/MEC.

Investimento em ações que beneficiem estudantes em vulnerabi-
lidade socioeconômica e/ou com necessidades especiais procu-
rando o equilíbrio entre recursos  e objetivos institucionais, visando 
o melhor aproveitamento pedagógico das atividades desenvolvi-
das no âmbito do ensino no Cefet/RJ. 

meta
20

resultado
4

Observação: Indicador com senti-
do negativo – quanto menor o nú-
mero de alunos evadidos melhor 
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INTERNACIONALIZAÇÃO 

Expandir convênios e acordos esti-
mulando parcerias internacionais. 

Estimular e ampliar a partici-
pação de docentes e discentes 
estrangeiros no Cefet/RJ 

Objetivo 2: Consolidar uma 
ambiência acadêmica capaz de 
promover e sustentar o proces-
so de internacionalização

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

Causas para o não alcance da 
meta: A celebração de termos 
aditivos para os acordos vi-
gentes bem como a criação de 
acordos de cooperação com 
novas instituições envolve mui-
ta articulação, negociação dos 
termos, além dos trâmites bu-
rocráticos necessários até sua 
efetivação. Desse modo, am-
pliação de convênios e acordos 
demandará maior tempo.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Foi produ-
zido pela ASCRI um amplo 
diagnóstico  no ano de 2021, 
cujo objetivo central foi traçar 
um raio-x das ações desen-
volvidas no Cefet/RJ na área 
de internacionalização, no pe-
ríodo de 2018 a 2021. Foram 
mapeadas mais de 270 ações, 
destinadas tanto ao corpo dis-
cente quanto aos servidores. 
Além disso foram retomadas 
as reuniões da  Comissão 
Gestora do Plano Institucional 
de Internacionalização.

meta
58

resultado
27

Causas para o não alcance da 
meta: Restrições sanitárias ocasio-
nadas pela pandemia da covid-19.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: contamos atual-
mente com 26 estudantes de 
graduação vinculados ao progra-
ma PEC-G e 01 pesquisador inter-
nacional de origem indiana. Além 
disso, alguns alunos estrangeiros 
que estavam matriculados no 
Cefet/RJ até o ano passado, tive-
ram suas matrículas encerradas 
por colação de grau.

meta
72

resultado
33

Aumentar a mobilidade de docen-
tes e técnicos administrativos para 
o exterior. 

Causas para o não alcance 
da meta: As restrições sanitá-
rias ocasionadas pela pande-
mia da covid-19 dificultaram 
a participação dos servidores 
em programas de mobilidade 
em 2021.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Foi produ-
zido pela ASCRI um amplo 
diagnóstico no ano de 2021, 
cujo objetivo central foi traçar 
um raio-x das ações desen-
volvidas no Cefet/RJ na área 
de internacionalização, no pe-
ríodo de 2018 a 2021. Foram 
mapeadas mais de 270 ações, 
destinadas tanto ao corpo dis-
cente quanto aos servidores. 
Além disso foram retoma-
das as reuniões da Comissão 
Gestora do Plano Institucional 
de Internacionalização.

meta
20

resultado
6

Aumentar a participação do Cefet/
RJ em eventos, projetos e associa-
ções internacionais. 

Causas para o não alcance 
da meta: As restrições sanitá-
rias ocasionadas pela pande-
mia da covid-19 dificultaram 
a participação dos servidores 
em programas de mobilidade 
em 2021.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Estamos buscan-
do estratégias para melhorar 
o registro deste tipo de ação 
para que possamos realizar 
um monitoramento mais preci-
so. Também vale ressaltar que 
consta nesse indicador obtido 
em 2021 a regularização do pa-
gamento das anuidades 2020 e 
2021 da FAUBAI, uma das prin-
cipais organizações dedicadas 
ao fomento às ações de inter-
nacionalização no Brasil.

meta
26

resultado
4

meta
1 

resultado
1 

Sensibilizar e conscientizar a 
comunidade acadêmica em re-
lação à internacionalização 

Objetivo 3: Formar recursos  
humanos preparados para 
atuação global.

Ampliar a mobilidade de discente 
para o Exterior 

Causas para o não alcance da 
meta: Devido à pandemia da 
Covid-19, os editais de inter-
câmbio para o exterior ficaram 
prejudicados.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Basicamente, fo-
ram mantidos em 2021 os estu-
dantes que já se encontravam 
aprovados em editais de mobi-
lidade convencionais – ou seja, 
de um semestre letivo-, e aque-
les que já estavam residindo no 
exterior desde o período antes 
da pandemia por conta de pro-
gramas de dupla diplomação.

meta
148

resultado
16
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GOVERNANÇA  

Executar a metodologia de Im-
plantação da Gestão de Riscos 
do Cefet/RJ 

Revisar e melhorar o mapea-
mento de processos nas ativi-
dades do Cefet/RJ 

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

Objetivo 1: Consolidar a Gestão 
de Riscos Institucional

meta
40%

resultado
36%

Causas para o não alcance da 
meta: Foram encontrados de-
safios para atingir essa meta, 
tendo em vista as mudanças 
necessárias para o trabalho re-
moto em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus e das 
mudanças na gestão.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Tendo em 
vista que foi diagnosticada 
pela DIGES a necessidade de 
revisão da metodologia de im-
plantação de Gestão de Riscos,  
o monitoramento dos riscos 
estratégicos foi executado 
com 09 das 17 áreas previstas 
no PDI. Dentre as principais 
ações executadas no ano de 
2021 destacam-se: a execu-
ção do mapeamento de riscos 
da implantação do sistema 
SUAP, a recomposição do anti-
go Comitê de Desenvolvimento 
Institucional e a adesão à 
Plataforma For, aprovada pelo 
CGTIC no final do ano de 2021.

meta
30%

resultado
4%

Causas para o não alcance da 
meta: Foram encontrados de-
safios para atingir essa meta, 
tendo em vista as mudanças 
necessárias para o trabalho re-
moto em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus. 

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Dentre as princi-
pais ações executadas no ano 
de 2021 para estruturação do 
mapeamento de processos 
destaca-se: o levantamento 
dos processos mapeados no 
ano de 2018 e a recompo-
sição do antigo Comitê de 
Desenvolvimento Institucional, 
que passa a contar com repre-
sentação de mais setores da 
instituição. Cumpre destacar 
que está sendo feito o mapea-
mento de processos para a im-
plantação do SUAP.

SUSTENTABILIDADE   

Atender aos eixos da A3P

Objetivo 1: Fortalecer a 
sustentabilidade ambiental na 
instituição.

meta
4 

resultado
6 

ARTE E CULTURA    

Realizar eventos culturais e 
artísticos  integrando as unida-
des do CEFET-RJ e outras ins-
tituições culturais e de ensino 

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 ambien-
te do Cefet/RJ.

meta
2

resultado
2

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

Mapeamento dos ativos de redes 

meta
40%

resultado
19,76% 

Causas para o não alcance da 
meta: Não foi ampliada o ca-
beamento estruturado devido a 
ausência de atividades presen-
ciais e a não aquisição de novos 
equipamentos.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: No ano de 
2021, foram abertos processos 
para aquisição de equipamen-
tos de rede e de cabeamento 
estruturado 

Modernizar e ampliar o cabea-
mento estruturado no campus 
Maracanã 

Objetivo 1: Expandir a infraestrutura e conectividade de TI 

Modernizar e ampliar a cobertu-
ra de rede sem fio institucional  

meta
45%

resultado
58,25% 

meta
60%

resultado
60%

Modernizar e ampliar a infraes-
trutura de Datacenter  

meta
40%

resultado
72,50%  
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Prover soluções de TI para pro-
cessos e Comunicação 

Incentivar o desenvolvimento de 
projetos de extensão e iniciação 
científica na área de TI para  aten-
der a demandas institucionais 

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

Capacitar os usuários nos ser-
viços de TI   

meta
2

resultado
3  

meta
60

resultado
46 

Causas para o não alcance da 
meta: As situações excepcio-
nais ocasionadas pela pandemia 
e as mudanças na gestão da 
instituição impactaram no atingi-
mento desta meta.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: A capacitação 
para utilização do sistema SUAP 
prevista para o ano de 2021, foi 
realocada e iniciada no primeiro 
bimestre do ano de 2022

meta
2

resultado
0 

Causas para o não alcance da 
meta: A participação do DTINF 
foi interrompida nos projetos 
de extensão e iniciação cienti-
fica por causa das atividades 
remotas.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: A articulação en-
tre o DTINF, DIREN e DIREX será 
retomada com o retorno das 
atividades presenciais

Ampliar o número de licenças de 
softwares para ensino, pesquisa, 
extensão e gestão 

meta
60%

resultado
50% 

Causas para o não alcance da 
meta: As informações relativas 
a essa meta para o ano de 2021 
consideraram a quantidade de 
licenças adquiridas para os la-
boratórios e as atividades plane-
jadas no PDI. Para o cálculo da 
meta foi considerado os 40% in-
formados nos resultados no de 
2020 (mas não foi encontrada 
memória de cálculo no DTINF) 
mais 10% realizados em 2021.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Foi realizada a 
compra de 325 licenças para la-
boratório, o que corresponde a 
aproximadamente 20% do total 
de licenças para laboratório da 
instituição.  No entanto, foi iden-
tificada a necessidade de refor-
mulação do indicador para uma 
efetiva contabilização da meta.

Modernizar e ampliar a infraes-
trutura computacional 

meta
40%

resultado
50% 

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

meta
60%

resultado
18% 

Causas para o não alcance da 
meta: As diversas mudanças 
dentro da gestão da instituição 
comprometeram a execução 
desta meta.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: O DTINF vem 
trabalhando na implantação da 
avaliação dos chamados, por 
meio do qual será possível me-
dir o nível de satisfação com os 
serviços avaliados. Além dis-
so, com a conclusão do Plano 
de Transformação digital, será 
possível obter a avaliação dos 
serviços disponibilizados e in-
tegrados ao canal Gov.br. 

Aprimorar a qualidade dos ser-
viços de TI com a implantação 
do PDTIC 

Objetivo 3: Adequar a gestão de TI às novas exigências de  
governança de TI

Observação: No ano de 2021, 
além da reestruturação do 
CGTIC, foi aprovado e exe-
cutada parte do Plano de 
Transformação Digital do Cefet/
RJ. Além disso foi reestrutu-
rada a comissão responsável 
pelo Plano de Dados Abertos e 
iniciados os trabalhos para sua 
elaboração. O PDTIC do Cefet/
RJ também está em fase de ela-
boração, tendo sido realizado no 
ano de 2021 o levantamento de 
necessidades. Nesse cálculo fo-
ram consideradas os objetivos 
da Estratégia de Governo Digital, 
sendo necessária a revisão des-
te indicador, uma vez que tal le-
gislação tem validade até 2022. 

meta
55%

resultado
56%
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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.

Realização de eventos 
multicampi. 

meta
1 

resultado
7 

BIBLIOTECA     

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

Objetivo 2: Atualizar, garantir a 
segurança e expandir o acervo 
bibliográfico institucional

Causas para o não alcance da 
meta: Em virtude da pandemia 
e dos recentes cortes no orça-
mento, a biblioteca não com-
prou livros no ano de 2021. 

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: a equipe das 
bibliotecas trabalhou na aqui-
sição de uma biblioteca virtual 
que atenderá toda a comunida-
de acadêmica incluindo toda a 
bibliografia básica e comple-
mentar dos cursos oferecidos 
pelo Cefet/RJ.

meta
100%

resultado
89% 

ARQUIVO 

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

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

Causas para o não alcance da 
meta: Dificuldades trazidas 
pelo momento de pandemia.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Ao longo do 
ano de 2021 foram realiza-
das diversas ações visando o 
cumprimento da meta. Dentre 
elas destaca-se o trabalho de 
Levantamento de Gestão do-
cumental; a realização de reu-
niões virtuais com os departa-
mentos e setores, trabalhos de 
classificação das tipologias do-
cumentais e processuais. Além 
disso está prevista a instituição 
de Comissão permanente de 
avaliação de documentos com 
participação dos campi para 
o ano de 2022. Cabe destacar 
ainda a inclusão de ações re-
lacionadas ao tratamento de 
arquivo e à gestão documental 
no plano de ação do programa 
TransformaGov.

meta
2

resultado
0

Causas para o não alcance da 
meta: Não obtivemos melho-
rias na estrutura física tanto 
do Arquivo Geral quanto dos 
campi, tendo como consequên-
cia: a pandemia da COVID-19, 
o trabalho de home-office dos 
servidores da instituição, além 
da saída de arquivistas dos 
campi que foram para outras 
instituições, comprometendo a 
meta almejada.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Para o desen-
volvimento de ações visando 
o cumprimento da meta é ne-
cessária a ampliação do atual 
número de servidores nos ar-
quivos do Cefet/RJ.

meta
5%

resultado
1,5% 

DIREITOS HUMANOS    

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

Objetivo 1: Instituir e fortalecer 
uma Política de Ação Afirmativa 
institucional que contemple as 
populações negras, quilombo-
las, indígenas, imigrantes, LGBT, 
pessoas com deficiências, 
idosos e/ou mulheres.

meta
50%

resultado
5% 

Causas para o não alcance da 
meta: Os trabalhos da comis-
são específica dentro do CIEDH 
(Comitê Interno de Educação 
em Direitos Humanos) não 
avançaram pelo acúmulo de 
trabalho dos integrantes e das 
dificuldades trazidas pelo tra-
balho remoto. 

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Foi publica-
da portaria de instituição do 
Comitê Interno de Educação 
em Direitos Humanos - portaria 
Cefet/RJ nº 550, de 23 de junho 
de 2021. Foram realizadas reu-
niões com o objetivo de organi-
zar os trabalhos. Além disso fo-
ram realizadas ações internas 
de combate à discriminação ra-
cial. Além disso, pelo primeiro 
ano foi realizado processo sele-
tivo específico para oriundos de 
comunidades indígenas ou qui-
lombolas nas turmas do curso 
do campus Angra dos Reis, 
em atendimento à Resolução 
CODIR nº 11/2017.
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COMUNICAÇÃO  
INSTITUCIONAL   

Melhorar o índice de satisfação 
do público com a 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.

meta
2%

resultado
3,3%

Observação: Foi realizada a com-
paração com o ano de 2019, uma 
vez que não foram publicados re-
sultados da avaliação da comuni-
cação institucional no relatório da 
CPA de 2020.

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO   

Fornecer informações trimestral-
mente para acompanhamento 
periódico dos indicadores dos  
planos institucionais (PDI, PDTI, 
PLS, etc.) 

Objetivo 1: Expandir a infraestru-
tura e conectividade de TI 

Realizar reuniões semestrais 
para análise  de integração dos 
planos institucionais 

meta
2

resultado
3 

meta
50%

resultado
0 

Causas para o não alcance da 
meta: Está sendo realizado o 
monitoramento trimestral do 
PDI para sua revisão. 

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Há a necessidade 
de revisão deste indicador para 
melhor informação da meta.

Tornar os processos administra-
tivos eletrônicos até 2024 

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

meta
40%

resultado
0 

Causas para o não alcance da 
meta: atividades para atingi-
mento da meta ainda estão em 
andamento.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: No ano de 2021 
foi estabelecida comissão res-
ponsável pela implantação do 
processo eletrônico no Cefet/
RJ e aprovado pelo CGTIC a 
utilização do sistema SUAP. 
As ações realizadas ao longo 
do ano estão disponíveis na 
página da comissão e há a pre-
visão da conclusão dos traba-
lhos previstos no cronograma 
para junho de 2022. Acesse 
aqui a página da comissão. 
Informações coletadas com a 
comissão do SUAP.

Otimizar todos os fluxos de pro-
cessos internos da DIRAP 

meta
40%

resultado
30% 

Causas para o não alcance da 
meta: atividade em andamento 
ao longo do ano de 2021

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Em 2021, foi ini-
ciado o mapeamento de alguns 
processos junto a comissão res-
ponsável na implementação do 
sistema eletrônico de processos.

Implantar sistema integrado de 
gestão até 2022 

meta
80%

resultado
0 

Causas para o não alcance da 
meta: atividade em andamento 
ao longo do ano de 2021.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: A instituição vem 
trabalhando na implantação do 
sistema SUAP sendo prevista 
a conclusão da implantação 
de dois módulos para junho de 
2022. Acesse aqui a página da 
comissão. Informações coleta-
das com a comissão do SUAP.

Ampliar para 9,5% a participa-
ção de  recursos orçamentários 
provenientes de outras fontes 
até 2024 

Objetivo 3: Ampliar a sustentabilidade orçamentária

meta
6,50%

resultado
4,66% 

Causas para o não alcance 
da meta: Os recursos orça-
mentários provenientes de 
outras fontes consistiram em 
sua maior parte em Emendas 
Parlamentares e Termos de 
Execução Descentralizada. No 
entanto, o montante obtido pela 
instituição foi insuficiente para 
o alcance da meta.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: A instituição bus-
cou estabelecer o contato com 
a bancada parlamentar e com 
a SETEC na busca de recursos 
para a instituição.

Desenvolver 1 Plano Plurianual 
de Prioridades Orçamentárias 
para Políticas do Cefet/RJ 

meta
1

resultado
0 

Causas para o não alcance da 
meta: A instituição tem adotado 
planejamento das prioridades or-
çamentárias de forma anual, por 
meio do Plano Operativo anual 
(POA) de forma compatível com 
a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: A instituição 
tem adotado planejamento 
das prioridades orçamentárias 
de forma anual, por meio do 
Plano Operativo anual (POA) 
de forma compatível com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Reduzir em 5% os custos fixos 
do CEFET/RJ em relação ao 
ano-base de 2019. 

meta
2%

resultado
21% 

Adequar todos os processos de 
compra aos critérios de susten-
tabilidade ambiental aplicáveis 
até 2024 

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

meta
40%

resultado
40%
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ESPORTE 

Participar de olimpíadas ou jogos 
universitários ou da rede 

Objetivo 1: Desenvolver, através 
da prática esportiva e atividades 
físico culturais, o respeito às di-
ferenças, o senso de coletivida-
de, a autonomia, a inclusão de 
todos e a educação integral.

meta
1

resultado
0 

Causas para o não alcance da 
meta: Devido a pandemia, o 
Campus Maracanã não parti-
cipou de olimpíadas ou jogos 
universitários ou da rede.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Com o avanço da 
vacinação e com o retorno das 
aulas presenciais será possível 
realizar a retomada da partici-
pação do Cefet/RJ em eventos 
esportivos.

Realizar eventos, palestras ou 
atividades similares no Cefet/RJ 

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

meta
1

resultado
0 

Causas para o não alcance da 
meta: Devido à pandemia, o 
Campus Maracanã não realizou 
eventos, palestras ou ativida-
des similares no Cefet/RJ.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Com o avanço da 
vacinação e com o retorno das 
aulas presenciais será possível 
realizar a retomada das ativida-
des no Cefet/RJ.

COMUNICAÇÃO  
CIENTÍFICA 

Expandir o quantitativo de arti-
gos internacionais publicados 
nas revistas do Cefet/RJ 

Objetivo 1: Fortalecer a comuni-
cação científica do CEFET/RJ.

meta
15%

resultado
10% 

Causas para o não alcance da 
meta: Devido ao momento pan-
dêmico e seus reais impactos 
sobre o desenvolvimento das 
pesquisas, tivemos menos ar-
tigos internacionais em 2021.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: 

GESTÃO DE PESSOAS 

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

Desenvolver os Programas de 
Avaliação e Gerenciamento de 
Riscos 

meta
8% 

resultado
5% 

Causas para o não alcance da 
meta: As situações excepcio-
nais ocasionadas pela pande-
mia e pela gestão temporária 
da instituição impactaram no 
atingimento deste objetivo.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Foram realizadas 
avaliações qualitativas e aquisi-
ção de equipamentos para ava-
liação quantitativa. Também 
foi organizado Edital de elei-
ções para a Comissão Interna 
de Saúde do Servidor Público, 
CISSP, do Cefet/RJ.

Promover atividades de capaci-
tação voltadas à saúde do tra-
balhador, com ênfase em segu-
rança do trabalho e educação 
em saúde 

meta
11% 

resultado
4% 

Causas para o não alcance da 
meta: As situações excepcio-
nais ocasionadas pela pande-
mia e pela gestão temporária 
da instituição impactaram no 
atingimento deste objetivo. 

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Realização 
de 2 messas redondas em 
2020 (Suicídio e Saúde do 
Trabalhador - o Papel dos 
Determinantes Sociais da 
Saúde e Trabalho, Pandemia e 
Gênero - dificuldade em conci-
liar trabalho doméstico com ou-
tras atividades laborais) e 2 em 
2021 (Pandemia, Tecnologia e 
Relações Sociais – Reflexões 
sobre e ensino remoto e seus 
desafios para o trabalho docen-
te e Lei nº 8112/90 e Perícia 
Médica: o que o Servidor deve 
saber?) e a criação e divulga-
ção de conteúdo na rede so-
cial Instagram do Programa de 
Extensão “Ressuscite”.
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Objetivo 2:  Reestruturar a gestão do Desenvolvimento de Pessoas para incrementar sua efetividade em 
relação às necessidades institucionais.

Aprimorar o processo de ela-
boração do Plano de Desen-
volvimento de Pessoas. 

meta
10% 

resultado
5% 

Causas para o não alcance da 
meta: As situações excepcio-
nais ocasionadas pela pande-
mia e pela gestão temporária 
da instituição impactaram no 
atingimento deste objetivo. 

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: O aprimoramento 
do LND está sendo feito de for-
ma a compensar parcialmente 
o Mapeamento e o Diagnóstico 
de Competências na elaboração 
do Plano de Desenvolvimento 
de Pessoas.  O processo e o 
instrumento do LND foi divulga-
do pelo canal de Notícias e está 
disponível no link. O processo de 
preparação da avaliação de de-
sempenho de servidores técnico-
-administrativos no sistema utili-
zado sofreu adaptações, visando 
otimizar os registros de movi-
mentação e alteração funcional 
do quadro de servidores; e foi rea-
lizada a revisão do Regulamento 
de Avaliação de Desempenho de 
Docentes.

Desenvolver e aprimorar pro-
gramas de formação continu-
ada, de educação formal, de 
qualidade de vida no trabalho e 
de desenvolvimento profissio-
nal em conformidade com os 
objetivos institucionais. 

meta
10% 

resultado
3,5% 

Causas para o não alcance da 
meta: O aumento de demandas 
prioritárias e a perda de servi-
dores pela DICAP impediram 
o avanço na reformulação do 
Programa de Educação Formal.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Programa 
de Formação Continuada: ini-
ciou-se o diálogo acerca das 
necessidades de formação 
continuada para docentes com 
a Divisão de Projetos Educa-
cionais e a formação de parce-
rias com outras instituições. / 
Programa de Educação Formal: 
foram identificadas outras 
possibilidades de incentivo à 
Educação Formal, como oferta 
de bolsas, analisados editais 
e modelos de outras institui-
ções. / Programa de Qualidade 
de Vida no Trabalho: Foi de-
lineado o programa (PQVT) 

Centralizar a gestão das capa-
citações institucionais e por 
centro de custo. 

meta
6% 

resultado
4% 

Causas para o não alcance da 
meta: As situações excepcio-
nais ocasionadas pela pande-
mia e pela gestão temporária 
da instituição impactaram no 
atingimento deste objetivo.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Foi aprimorada 
a consolidação das demandas 
de capacitação a partir das 
melhorias no instrumento do 
LND, com a validação das che-
fias sobre as demandas dos 
servidores e foram priorizadas 
as demandas de capacitação 
alinhadas com as definições de 
competências da IN 21/2021. 
Entretanto, por recomenda-
ção da própria Secretaria de 
Gestão de Pessoas (SGP), não 
foram utilizadas as Avaliações 
de Desempenho para tal finali-
dade. Por isso, existe a neces-
sidade de revisão desta meta 
no PDI. Foi alterado o fluxo de 
tramitação dos processos de 
pagamento de despesas com 
capacitação, de forma que a 
DICAP passou a fazer a análise 
e gerenciamento de risco para 
execução das despesas confor-
me o PDP. Entretanto, a centrali-
zação de recursos em um único 
centro de custos ainda não foi 
autorizada.

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

Promover mecanismos de ges-
tão participativa nos processos 
de tomada de decisão relativos 
à gestão de pessoas. 

meta
16,5% 

resultado
0% 

Causas para o não alcance da 
meta: As situações excepcio-
nais ocasionadas pela pande-
mia e pela gestão temporária 
da instituição impactaram no 
atingimento deste objetivo.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Não foram im-
plementadas ações para esta 
meta até que seja concluída a 
implementação do processo 
eletrônico e a revisão dos pro-
cessos de trabalho.

Estruturar o processo de Dimen- 
sionamento da Força de Trabalho. 

meta
7% 

resultado
0% 

Causas para o não alcance 
da meta: A situação excep-
cional de pandemia e a ges-
tão temporária da instituição 
ocasionaram o aumento de 
demandas prioritárias, como 
a movimentação de servido-
res e substituição de quadros 
de chefias, além do fato de a 
DIMOV ter perdido servidores, 
de forma que não foi possí-
vel avançar na estruturação do 
plano de Dimensionamento da 
Força de Trabalho.

Resumo das ações tomadas ao 
longo do ano: Está sendo anali-
sada a possibilidade de inclusão 
desta meta nas ações pactuadas 
no Programa TransformaGov.

Reestruturar os processos de 
trabalho do Departamento de 
Recursos Humanos. 

meta
5,5% 

resultado
1% 

Causas para o não alcance da 
meta: As situações excepcio-
nais ocasionadas pela pande-
mia e pela gestão temporária 
da instituição impactaram no 
atingimento deste objetivo.

Resumo das ações tomadas 
ao longo do ano: Em 2020, foi 
realizada a adaptação de to-
dos os processos de trabalho 
para o meio eletrônico devido 
à pandemia e transição para 
utilização de sistemas disponi-
bilizados pelo Governo Federal. 
Comunicado disponível neste 
link é o resultado desta revisão, 
que não foi feita com o objeti-
vo de atualizar o mapeamento 
de processos, mas contribuirá 
com a execução deste trabalho 
posteriormente. Já em relação 
à capacitação de servidores 
dos campi, foi realizada 1 de 14 
oficinas previstas para capaci-
tar servidores dos NAGPs nas 
operações de RH.

e a articulação com áreas envolvidas pra aperfeiçoamento da 
proposta final. O Cefet/RJ passou a integrar o Grupo de Trabalho 
de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida do FORGEPE e par-
ticipa do planejamento e execução das iniciativas do UniFica, 
comitê nacional formado por instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. / Programa de 
Desenvolvimento Gerencial: os ajustes na elaboração e implemen-
tação 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. 


