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INTRODUÇÃO 

 

Criada em 2000, a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF, antiga Fundação 

CEFET Campos, traz consigo a relevante missão de apoiar o Instituto Federal 

Fluminense – IFF, uma Instituição Federal de Ensino que conserva e revitaliza a 

cada dia os princípios da inclusão social, pautando o seu trabalho através da 

promoção de ações e pesquisas que concorram para o desenvolvimento local e 

regional, promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Seu compromisso, enquanto Fundação de Apoio, é o de executar plenamente 

programas, projetos e ações institucionais demandados do IFF, primando pela 

qualidade e eficiência no cumprimento dessa meta. 

Visando estabelecer uma sintonia constante com a entidade que apóia, a 

PRÓ-IFF propõe seu plano de ação anual, que objetiva direcionar a execução das 

atividades a serem desenvolvidas durante o exercício 2012, tendo como base o 

acompanhamento da execução físico-financeira realizada durante os exercícios 

anteriores, vislumbrando continuar atendendo plenamente às demandas do IFF. A 

tabela abaixo apresenta os valores em reais (R$) previstos e executados pela PRÓ-

IFF no ano de 2011 e os valores projetados para 2012 para os programas 

financiados pela PRÓ-IFF e os de sua própria manutenção. 

Tabela de valores, em reais, projetados e executados no ano de 2011 e 

previstos para 2012. 

 

Especificação Previsto p/ 

Ano de 2011 

Executado 

Ano de 2011 

Previsão 

Ano de 2012 

Programas do IFF financiados pela 

PRÓ-IFF 

237.500,00 582.824,93 123.464,86 

Manutenção da PRÓ-IFF 350.000,00 854.311,53 817.000,00 

TOTAL 587.500,00 1.437.136,46 940.464,86 

 

 Nota-se o executado em 2011 foi superado em R$ 849.636,46, cujos recursos 

são oriundos de saldo do exercício anterior bem como dos novos convênios e 
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contratos firmados no decorrer do ano como: Convênio com a GE Oil Gás do Brasil 

Ltda para execução de Curso de Especialização em Perfuração e Completação em 

Serviços de Poços; Contratos com a Prefeitura de Quissamã criação dos Cursos 

Técnicos de Segurança do Trabalho (1 turma), Eletromecânica (2 turmas) e Turismo 

(1 turma); Contratos com a LLX para Implantação do Programa de Certificação 

Profissional para pescadores de Atafona/SJB e Implantação do Projeto Rede de 

Saber. 

Ressalta-se que o custo real de manutenção da Fundação PRO-IFF em 2012 

é de aproximadamente R$ 817.000,00, apesar de termos uma previsão inicial de 

receita para este exercício de R$ 229.291,89, o que gera um déficit de R$ 

588.208,11. 

Constituem objetivos gerais da PRÓ-IFF, apoiar o IFF na consecução de 

objetivos relacionados com o ensino, a pesquisa e extensão, e contribuir para 

promoção do desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural, da 

preservação ambiental e para o aprimoramento das relações entre o IFF, a sua 

comunidade e a sociedade. Para tanto, suas ações serão desenvolvidas e 

demonstradas a seguir: 
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PLANO DE AÇÃO PARA 2012 

 

I - PRINCIPAIS CONVÊNIOS E PROGRAMAS VIGENTES EM 2012 

 

• Boutique (Bazar) em vários Campi 

• Centro Qualidade de Vida 

• Cursos Pró & Vest 

• Convênio Petrobrás para execução do Programa Universidade Petrobras 

• Convênio Petrobrás para execução do Programa Universidade Petrobras II 

• Convênio Schlumberger para execução do Programa Getting Started. 

• Contrato Schlumberger para execução do Programa Jovem Aprendiz 

• Contratos com o Município de Quissamã para execução dos Cursos Técnicos 

de Eletromecânica, Turismo e Segurança do Trabalho 

• Convênio com o Município de São João da Barra para execução dos Cursos 

Técnicos de Eletromecânica e Metalurgia 

• Parceria com o governo de Angola para implantação dos Centros de 

Qualificação Profissionais em Angola  

• Contrato com a LLX para a Implantação do Programa de Certificação 

Profissional para pescadores de Atafona/SJB 

• Contrato  com a LLX para a Implantação do Projeto Rede de Saber 

• Contrato com a OGX para operacionalização de Programa de Formação 

Profissional para qualificação em informática e mecânica para pescadores de 

São Francisco de Itabapoana/RJ 

• Contrato com a ABIMAQ para a implantação e execução do Plano Nacional 

de Qualificação Profissional - PNQP – PROMINP RIO 5º Ciclo. 

 

II - APOIO AO IFF 

 

O apoio ao IFF configura na plena execução de programas, seja na forma de 

parceria, convênios ou contratos, projetos e ações institucionais demandados do 

IFF, sempre primando pela qualidade e eficiência no cumprimento dessa meta. Este 

apoio é subdividido em dois tipos: 1- Apoio a programas financiados pela PRÓ-IFF 
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e, 2- Apoio a programas executados pela PRÓ-IFF e auto-sustentáveis, que são 

aqueles sustentados integralmente pela receita que geram. 

O valor financeiro previsto para O Apoio aos programas financiados pela 

PRO-IFF no ano de 2012 é de R$ 123.464,86 (cento e vinte e três mil, quatrocentos 

e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), tendo em vista a previsão atual 

de receita para 2012, devendo este valor aumentar a medida que novos convênios e 

contratos forem firmados com a PRO-IFF. 

 

Apoio à Reitoria: 

 

1. Programas financiados pela PRÓ-IFF: 

 

1.1- Manutenção da Essentia Editora. 

- Sustentar financeiramente as atividades da ESSENTIA EDITORA, através da 

contratação de pessoal administrativo e da área gráfica. 

 

1.2 - Atividades do Programa de Qualidade de Vida do Servidor 

- Apoio ao desenvolvimento de atividades artísticas, culturais e desportivas, 

destinadas à melhoria da qualidade de vida dos servidores ativos e inativos do 

IFF. 

- Apoio às atividades realizadas pela Diretoria de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos do IFF, no que diz respeito a qualidade de vida do servidor 

do IFF. 

 

1.3 - Atividades Artístico-Culturais e Desportivas. 

 

▪ Atividades das bandas. 

 

- Apoio aos ensaios das bandas do Campus 

- Disponibilizar ajudas de custo para participação de alunos nos ensaios e 

atividades da Banda Big Band Saber Nota Jazz 
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▪ Atividades Desportivas 

 

- Viabilizar economicamente a participação dos alunos em atividades 

desportivas em conjunto com a Instituto. 

 

2 - Programas executados pela PRÓ-IFF e auto-sustentáveis: 

 

2.1- Convênio Petrobrás para execução do Programa Universidade Petrobras 

2.2- Convênio Petrobrás para execução do Programa Universidade Petrobras II 

2.3- Parceria com o governo de Angola para implantação dos Centros de 

Qualificação Profissionais em Angola  

2.4- Convênio com o Município de São João da Barra para execução dos Cursos 

Técnicos de Eletromecânica e Metalurgia 

2.5- Contrato com a ABIMAQ para a implantação e execução do Plano Nacional 

de Qualificação Profissional - PNQP – PROMINP RIO – 5º Ciclo. 

 

Apoio ao Campus Campos Centro : 

 

1- Programas financiados pela PRÓ-IFF: 

 

1.1- Apoio a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

• Contratação de servidores inativos. 

 

1.2 - Apoio as Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

• Pagamento de bolsas de pesquisa. 

• Aquisição de materiais para execução de projetos dos alunos, bem como 

do pagamento de hospedagem e alimentação para palestrantes e 

convidados externos. 

 

1.3 -  Assistência ao Educando 
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• Fornecimento de uniformes, medicamentos, lentes e óculos para alunos 

carentes. 

• Viabilização de consultas médicas e exames para alunos carentes. 

• Viagens Técnicas do Ensino Básico: Viabilização de ajudas de custo para 

alimentação e hospedagem, previamente aprovadas pela Dir. de Ensino 

Básico do Campus, em conjunto com a Instituto. 

• Viagens Técnicas do Ensino Superior: Viabilização de ajudas de custo 

para alimentação e hospedagem, previamente aprovadas pela Dir. de 

Ensino Superior do Campus, em conjunto com a Instituto. 

 

2- Programas executados pela PRÓ-IFF e auto- sustentáveis: 

 

2.1- Manutenção da Boutique (Bazar) 

 

• Disponibilizar à comunidade interna do IFF/Campus Campos Centro 

material escolar e uniforme a um custo inferior àquele praticado pelos 

estabelecimentos comerciais da cidade. 

• Contratação de 02 funcionários e 02 alunos bolsistas para atendimento ao 

público. 

 

2.2- Manutenção do Centro de Qualidade de Vida 

 

• Viabilização do Projeto Centro de Qualidade de Vida, que oferece aulas de 

hidroginástica e natação para a comunidade em geral. 

• Conceder bolsas integrais aos servidores ativos e inativos do IFF que 

quiserem participar das aulas de natação e hidroginástica. 

 

2.3- Realização dos Cursos Pró & Vest 

 

• Disponibilizar à comunidade, principalmente à parcela que provém de 

escola pública, os Programas de Aprofundamento dos Ensinos 

Fundamental (PRÓ) e Médio (VEST), desenvolvidos por docentes e 

Alunos dos Cursos de Licenciatura do IFF. 
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• Proporcionar ao aluno carente de nossa região, a oportunidade de 

participar dos cursos, através da concessão de bolsas de estudos. 

• Criar 600 vagas para o Curso PRÓ; 

• Criar 120 vagas para o Curso VEST; 

• Conceder o mínimo de 15% em bolsas parciais e integrais para os Cursos 

Preparatórios segundo o Programa anual de Concessão de Bolsas. 

 

2.4- Serviços de Consultoria e Treinamentos para as Empresas 

 

• Realizar serviços de consultorias e treinamentos nas mais diversas áreas 

científicas e tecnológicas, utilizando, preferencialmente, o corpo de 

servidores do IFF. 

 

2.5- Convênios Firmados pela Fundação 

 

• Dar seguimento aos seguintes Convênios e Contratos em andamento: 

✓ Contrato com a LLX para a Implantação do Programa de Certificação 

Profissional para pescadores de Atafona/SJB 

✓ Contrato  com a LLX para a Implantação do Projeto Rede de Saber 

✓ Contrato com a OGX para operacionalização de Programa de Formação 

Profissional para qualificação em informática e mecânica para pescadores 

de São Francisco de Itabapoana/RJ 

• Firmar novos convênios e parcerias, em cumprimento ao ensino, pesquisa 

e extensão, sempre em estreita articulação com os setores produtivos e a 

sociedade. 

 

Apoio aos Campi Macaé, Campus Guarus, Cabo Frio, Itaperuna, Quissamã e 

Bom Jesus: 

 

1- Programas financiados pela PRÓ-IFF: 

 

1.1- Apoio as Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
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• Pagamento de bolsas de pesquisa. 

• Aquisição de materiais para execução de projetos dos alunos, bem como 

do pagamento de hospedagem e alimentação para palestrantes e 

convidados externos. 

 

1.2- Assistência ao Educando 

 

•  Fornecimento de uniformes medicamentos, lentes e óculos para alunos 

carentes. 

•   Viabilização de consultas médicas e exames para alunos carentes. 

•  Viagens Técnicas do Ensino Básico e Superior. 

• Viabilização de ajudas de custo para alimentação e hospedagem, 

previamente aprovadas pela Dir. de Ensino do Campus, em conjunto com 

a Instituto. 

 

2- Programas executados pela PRÓ-IFF: 

 

2.1- Manutenção da Boutique (Bazar) 

 

• Disponibilizar à comunidade interna dos respectivos campi, material 

escolar e uniforme a um custo inferior àquele praticado pelos 

estabelecimentos comerciais da cidade. 

 

3- Programas executados pela PRÓ-IFF e auto-sustentáveis: 

 

3.1- Realização de Cursos Preparatórios para os Ensinos Médio, Técnico e Superior. 

 

• Disponibilizar à comunidade, principalmente à parcela que provém de 

escola pública, os Programas de Aprofundamento dos Ensinos 

Fundamental e Médio, desenvolvidos por Docentes e Alunos dos Cursos 

de Licenciatura do IFF. 
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• Proporcionar ao aluno carente de nossa região, a oportunidade de 

participar dos cursos, através da concessão de bolsas de estudo. 

• Conceder o mínimo de 15% em bolsas parciais e integrais para os Cursos 

Preparatórios, segundo o Programa anual de Concessão de Bolsas. 

 

3.2 - Serviços de Consultorias e Treinamentos para as Empresas. 

 

• Realizar serviços de consultorias e treinamentos nas mais diversas áreas 

científica e tecnológicas, utilizando, preferencialmente, o corpo de 

servidores do IFF. 

 

3.3 - Convênios Firmados pela Fundação 

 

• Dar seguimento aos Convênios e Contratos já em andamento: 

✓ Convênio Schlumberger para execução do Programa Getting Started. 

✓ Contrato Schlumberger para execução do Programa Jovem Aprendiz 

✓ Contratos com o Município de Quissamã para execução dos Cursos 

Técnicos de Eletromecânica, Turismo e Segurança do Trabalho 

• Firmar novos convênios e parcerias, em cumprimento ao ensino, pesquisa 

e extensão, sempre em estreita articulação com os setores produtivos e a 

sociedade. 

 

 


