
 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

FLUMINENSE – PRÓ-IFF 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2017 

 

 
Campos dos Goytacazes/RJ 

Novembro 2016 

 

 

 



 

 2 

 

1 - HISTÓRICO E OBJETIVOS 

 

Instituída em 27 de julho de 2000, por pessoas jurídicas e órgãos da 

administração pública, a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF é pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e possui autonomia 

financeira e administrativa.  

A PRÓ-IFF foi criada com a finalidade de dar apoio a projetos de 

pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico ao Instituto Federal Fluminense, contribuir para a promoção do 

desenvolvimento artístico e cultural, da preservação ambiental e para o 

aprimoramento das relações entre o IFF, a sua comunidade e a sociedade. 

Seu compromisso enquanto Fundação é o de apoiar o IFF – instituição 

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 – e o de executar plenamente programas, 

projetos e ações institucionais demandados pelo mesmo, primando pela 

qualidade e eficiência no cumprimento dessa meta. 

Desde a sua criação, vem atuando com eficiência no relacionamento 

com a instituição apoiada, desempenhando funções essenciais à gerência de 

projetos, no oferecimento de educação tecnológica, na realização de 

pesquisas e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em 

estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade. 

 

2 - PLANO DE AÇÃO PARA 2017 

 

Como premissa estratégica para o exercício de 2017, a PRÓ-IFF 

continuará executando uma gestão participativa e transparente, focada em 

resultados mensuráveis, visando o aprimoramento do relacionamento com o 

IFF e o desenvolvimento de novos projetos, principalmente de inovação e 
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tecnologia, a fim de aumentar a sua receita e para o bem da sociedade em 

geral.  

 

2. 1 - As Estratégias de Atuação 

 

Para o Plano de Ação de 2017 são definidas, a partir das necessidades 

e oportunidades do Instituto, as seguintes estratégias:  

I. Apoiar o desenvolvimento de projetos pesquisa, ensino, extensão e de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e inovação, 

focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do 

meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas 

práticas educacionais e de gestão.  

II. Intensificar parcerias estratégicas com instituições públicas, privadas, 

visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos 

para ampliar a atuação da PRÓ-IFF. 

III. Priorizar, aprimorar e implementar ações e processos inovadores de 

Gestão Estratégica.  

 

2.2 – Recursos Orçamentários 

 

A construção do Cenário de Recursos Orçamentários da Fundação é 

peça fundamental do processo de elaboração do Plano de Ação e Orçamento.  

Frente aos cenários da economia nacional, que apontam para uma 

severa crise por um período de tempo mais prolongado do que o inicialmente 

esperado, o crescimento da receita se apresenta menor que o desejado.  

Nesse contexto, para suportar as metas do Plano e Orçamento da PRÓ-

IFF – exercício 2017, a projeção das receitas de arrecadação é a demonstrada 

no quadro abaixo: 
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REITORIA 10.000,00                 1.500,00                                                               

CAMPUS BOM JESUS 27.100,00                 4.065,00                                                               

CAMPUS CABO FRIO 20.000,00                 3.000,00                                                               

CAMPUS CAMBUCI -                             -                                                                         

CAMPUS CAMPOS CENTRO 527.000,00               69.050,00                                                             

CAMPUS CAMPOS GUARUS 54.200,00                 8.130,00                                                               

CAMPUS ITABORAÍ -                             -                                                                         

CAMPUS ITAPERUNA -                             -                                                                         

206.554,00               30.583,10                                                             

CAMPUS MARICÁ -                             -                                                                         

CAMPUS QUISSAMÃ -                             -                                                                         

POLO DE INOVAÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES 3.820.000,00           473.000,00                                                          

CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA 462.100,00               69.315,00                                                             

CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA -                             -                                                                         

5.126.954,00     658.643,10                                           

658.643,10                                           

 PREVISÃO DE 

RECEITA BRUTA DE 

PROJETOS 2017 

 UNIDADE ORGANIZACIONAL DE ORIGEM DOS PROJETOS 

 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 

  I - PROGRAMAS AUTOSSUSTENTÁVEIS DO IFF (POSSUEM RECEITA) 

TOTAL GERAL - AUTOSSUSTENTÁVEIS IFF

TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS GERADOS PARA A FUNDAÇÃO

 CUSTOS OPERACIONAIS GERADOS  PARA 

MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO 

CAMPUS MACAÉ

 

 

3 – 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. 

A Lei nº 8.958/94, que disciplina a relação das Fundações de Apoio e 

Instituição apoiada, determina que uma parcela do valor dos Projetos constante do 

Plano de Trabalho deve ser recolhida à conta de recursos próprios do Instituto, o 

que tem sido feito desde 2012. Com isso os programas não autossustentáveis e 

financiados pela Fundação deixarão de existir.  
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3.1 – Principais Contratos e Programas Vigentes para 2017 

 

I. Contrato Schlumberger – campus Macaé 

Implantação e execução do Curso Operador na Área de Petróleo e Gás – 

Jovem Aprendiz. 

II. Contrato AIC/EMBRAPII - PICG 

Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de um 

Sistema Integrado de Resíduos. 

III. Contrato Cerâmica Sardinha/EMBRAPII - PICG 

Desenvolvimento de um Protótipo de Dispositivo para Reaproveitamento 

Energético de Forno Cerâmico 

IV. Contrato Exímea/EMBRAPII - PICG 

Desenvolvimento de um Protótipo de Dispositivo do Tipo Centrífuga para 

processamento de Resíduos de Efluentes de Rochas Ornamentais. 

V. Boutique – campi Centro e Macaé  

Disponibilizar a comunidade interna do IFF, principalmente aos alunos - 

serviço de fotocópia, encadernação, impressão, etc. 

VI. Centro Qualidade de Vida – campus Centro 

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

hidroginástica, natação e musculação gratuita para os servidores ativos e 

inativos do IFF e a comunidade em geral com um custo mínimo. 

VII. Curso preparatório PROTEC – campus Centro 

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 400 vagas para o Curso PROTEC, sendo 200 para 

alunos pagantes e 200 vagas com bolsa integral para alunos oriundos da 

rede pública e filhos de servidores do IF Fluminense. 
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3.2 – Projetos previstos e prospectados para 2017 

 

Em 2017, a PRÓ-IFF, com apoio principalmente da Pró-Reitoria de Extensão, 

Pesquisa e Inovação, pretende desenvolver estratégias voltadas para a captação de 

novos projetos, buscando oportunidades, divulgando e intensificando o intercâmbio 

de informações entre os professores, coordenadores, diretores de campi e demais 

setores do IFF, quando pertinentes.  

É também propósito da Fundação, intensificar o apoio aos coordenadores de 

projetos, técnicos e usuários da PRÓ-IFF, sobretudo na sistematização dos 

procedimentos, encaminhamento e acompanhamento de projetos de pesquisa, 

ensino, extensão e inovação. Para tanto, pretende-se realizar ações voltadas para a 

melhoria contínua dos processos, baseados em metodologias consolidadas, com 

acompanhamento efetivo das melhorias nos processos. 

 Com isso, 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 abaixo os principais projetos: 

I. Curso preparatório PROTEC – campi Bom Jesus, Guarus, Macaé e São 

João da Barra. 

II. Serviços de Consultoria e Treinamentos para as Empresas – campi 

Macaé e São João da Barra. 

III. Contratos via Polo de Inovação Tecnológica – PICG. 

IV. Contrato via Polo de Inovação Tecnológica/EMBRAPII – PICG. 

 

Além dos projetos indicados, o Plano de Ação poderá contemplar outros 

projetos e atividades para viabilizar o atingimento dos objetivos propostos. 

 

 

 

 


