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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 pelo IFF, primando pela 

qualidade e eficiência no cumprimento dessa meta. 

A fundação visa em 2015 focar na captação de novos projetos, principalmente 

de inovação e tecnologia, a fim de aumentar a receita da mesma, vislumbrando 

continuar atendendo plenamente às demandas do IFF.  

Com a mudança na legislação das fundações, a parcela referente à Instituição 

apoiada é devidamente prevista em cada projeto e recolhida na conta própria do 

Instituto. Com isso os programas não autossutentáveis e financiados pela Fundação 

não devem mais existir. Em 2013 e 2014 não houve a previsão desses programas, 

mas aconteceram uma vez que a adequação à nova legislação foi sendo feita de 

forma gradual. Em 2015 a previsão é de não serem mais realizados.  

  Para dar continuidade ao alcance dos objetivos da PRÓ-IFF, em apoiar o IFF, 

foram programadas as seguintes ações para 2015. 
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PLANO DE AÇÃO PARA 2015 

 

I - PRINCIPAIS CONVÊNIOS E PROGRAMAS VIGENTES PARA 2015 

 

• Boutique (Bazar) em vários Campi 

• Centro Qualidade de Vida 

• Curso preparatório PROTEC 

• Convênio Petrobrás para execução do Programa Universidade Petrobras II 

• Contrato Schlumberger para execução do Programa Jovem Aprendiz 

• Contrato para o Prominp Macaé Controle Ambiental 

• Cursos Preparatórios 

 

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 será feito na forma de programas autossustentáveis executados pela PRÓ-

IFF, que são aqueles sustentados integralmente pela receita que geram. 

Com a nova legislação em vigor que disciplina a relação das Fundações de 

Apoio e a Instituição apoiada, uma parcela do valor dos Projetos constante do Plano 

de Trabalho deverá ser recolhida à conta de recursos próprios do Instituto, o que 

tem sido feito desde 2012. 

 Como já mencionado, para o ano de 2015 espera-se um crescimento de 

receita para a Fundação com os projetos de Inovação e Tecnologia, que estão em 

evidência e com incentivo do governo. 

Seguem os Projetos previstos para o exercício de 2015: 

 

Apoio à Reitoria: 

 

1 - Programas executados pela PRÓ-IFF e autossustentáveis: 
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2.1- Convênio Petrobras para execução do Programa Universidade Petrobras II 

 

Apoio ao Campus Campos Centro : 

 

1- Programas executados pela PRÓ-IFF e autossustentáveis: 

 

1.1- Manutenção da Boutique (Bazar) 

 

• Disponibilizar à comunidade interna do IFF/Campus Campos Centro a 

venda de livros e serviço de fotocópia, encadernação, etc. 

 

1.2- Manutenção do Centro de Qualidade de Vida 

 

• Viabilizar o Projeto do Centro de Qualidade de Vida, que oferece aulas de 

hidroginástica e natação gratuita para os servidores ativos e inativos do 

IFF e a comunidade em geral com um custo mínimo. 

 

1.3- Realização de Curso Preparatório para ingresso aos cursos técnicos do Instituto 

Federal Fluminense 

 

• Disponibilizar à comunidade os Programas de Aprofundamento do Ensino 

Fundamental desenvolvido, preferencialmente, por docentes e alunos dos 

Cursos de Licenciatura do IFF. 

• Proporcionar ao aluno oriundo de escolas públicas que está cursando o 9º 

ano, de nossa região, a oportunidade de participar dos cursos, através da 

concessão de bolsa integral de estudo. 

• Criar no mínimo 320 vagas para o Curso PROTEC, sendo 160 para alunos 

pagantes e 160 vagas com bolsa integral para alunos oriundos da rede 

pública e filhos de servidores do IF Fluminense. 

 

1.4- Serviços de Consultoria e Treinamentos para as Empresas 
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• Realizar serviços de consultorias e treinamentos nas mais diversas áreas 

científicas e tecnológicas, utilizando, preferencialmente, o corpo de 

servidores do IFF e com a participação de alunos. 

 

1.5- Convênios Firmados pela Fundação 

 

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

extensão e Inovação, sempre em estreita articulação com os setores 

produtivos e a sociedade. 

 

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

Bom Jesus, Rio Parabíba do Sul e Núcleo Avançado de São João da Barra: 

 

 

1- Programas executados pela PRÓ-IFF: 

 

1.1- Manutenção da Boutique (Bazar) 

 

• Disponibilizar à comunidade interna dos respectivos campi, a venda de 

livros e serviço de fotocópia, encadernação, etc. 

 

2- Programas executados pela PRÓ-IFF e autossustentáveis: 

 

1.1- Realização de Curso Preparatório para ingresso aos cursos técnicos do Instituto 

Federal Fluminense 

 

• Disponibilizar à comunidade os Programas de Aprofundamento do Ensino 

Fundamental desenvolvido, preferencialmente, por docentes e alunos dos 

Cursos de Licenciatura do IFF. 

• Proporcionar ao aluno oriundo de escolas públicas que está cursando o 9º 

ano, de nossa região, a oportunidade de participar dos cursos, através da 

concessão de bolsa integral de estudo. 
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• Disponibilizar a mesma quantidade de vagas pagantes para alunos 

bolsistas oriundos de escola pública cursando o 9º ano e para filhos de 

funcionários. 

 

1.2 - Serviços de Consultorias e Treinamentos para as Empresas. 

 

• Realizar serviços de consultorias e treinamentos nas mais diversas áreas 

científica e tecnológica, utilizando, preferencialmente, o corpo de 

servidores do IFF e com a participação de alunos. 

 

1.3 - Convênios Firmados pela Fundação 

 

• Dar prosseguimento aos Convênios e Contratos já em andamento: 

✓ Contrato Schlumberger para execução do Programa Jovem Aprendiz 

✓ Contrato para realização do Pominp com curso de Controle Ambiental 

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

extensão e Inovação, sempre em estreita articulação com os setores 

produtivos e a sociedade. 

 

 


