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1. Macro Projeto Institucional: Fortalecimento contínuo da qualidade do ensino
ofertado pelo IFRR.
1.1 Objetivo Estratégico: Implementar políticas do Ensino Técnico e de Graduação.
Meta 1: Fomentar ações de formação continuada de diretores de ensino, professores,
coordenadores de curso, coordenadores pedagógicos do Ensino Técnico e de
Graduação, além dos pedagogos e técnicos em assuntos educacionais do IFRR.

Justificativa: A Formação Continuada da equipe técnico-pedagógica do ensino tem
por objetivos contribuir para o aperfeiçoamento da formação desses profissionais,
rediscutir e atualizar as práticas docentes em conformidade com as DCN.

Ações:
1. Encontro do Ensino de Graduação Valor = 12.202,00
2. Encontro do Ensino Técnico Valor = 12.202,00
3. Encontro de Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais do IFRR Valor =
2.000,00
4. Encontro de Coordenadores de Curso do IFRR Valor = 2.000,00
5. Congresso Pedagógico Intercâmpus do IFRR Valor = 11.668,00
6. Encontro do Ensino do IFRR Valor = 2.000,00
7. Participação em Eventos (regionais e nacionais) Valor = 62.042,00
8. Capacitação/Formação Continuada de Professores do IFRR Valor = 20.135.00
9. Fórum Interno do Ensino - FIE

Meta 2: Superar os índices de evasão e retensão nos cursos ofertados no IFRR,
melhorando os indicadores de fluxo e as taxas de sucesso no Ensino Técnico e de
Graduação.

Justificativa: A superação dos índices de evasão e retensão nos cursos ofertados no
IFRR se justifica pela necessidade de melhorar os indicadores de fluxo e as taxas de
sucesso no Ensino Técnico e de Graduação, por meio do fomento de Programas e
Projetos de Ensino.
Ações:
1. Programa Institucional de Bolsas de Monitoria Valor = 144.000,00
2. Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras-Inova Valor =
125.000,00
3. Apoio a Programas e Projetos do Ensino Valor = 12.540,00
4. Desenvolvimento de Projetos para o Fortalecimento e Melhoria Contínua da
Qualidade do Ensino Valor = 10.186,00

Meta 3: Acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das ações dos Câmpus do
IFRR, e propor alternativas para a melhoria do desempenho dos indicadores do ensino.

Justificativa: O monitoramento nos Câmpus tem por objetivo construir indicadores
qualitativos (para além dos quantitativos) que possam ser usados pela comunidade
escolar (profissionais da educação, professores, pais, alunos) para avaliar o ensino, a
instituição e para monitorar a qualidade do ensino ofertado.

Ações:
1. Monitoramento das Políticas do Ensino nos Câmpus do IFRR
2. Manter permanente articulação com as equipes técnico-pedagógicas dos
Câmpus do IFRR, oferecendo-lhes colaboração para a melhoria do processo de
ensino aprendizagem.
3. Avaliar os indicadores de qualidade nas dimensões: formação dos professores,
acesso, permanência e êxito na escola, prática pedagógica, avaliação e gestão
escolar.
Meta 4: Fomentar a produção e divulgação de informações atinentes ao ensino e a
rotina acadêmica do estudante no IFRR.
Justificativa: A produção e divulgação de informações atinentes ao ensino e a rotina
acadêmica do estudante no IFRR tem por finalidade a publicação da Revista da
PROEN e do Manual do Estudante do IFRR, que objetivam divulgar e socializar as

ações, programas, projetos e experiências desenvolvidos pelo ensino do IFRR para a
comunidade acadêmica.
Ações:
1. Publicação da Revista da PROEN com as ações, programas, projetos e
experiências do ensino do IFRR valor = 24.000,00
2. Publicação do Manual do Estudante do IFRR Valor = 60.000,00
2. Macro Projeto Institucional: promoção de ações de ensino articuladas com a
pesquisa e a extensão com o foco nas relações etnoraciais e de inclusão numa
perspectiva emancipatória.
2.1 Objetivo Estratégico: fomentar políticas de ensino visando o cumprimento da
função social da instituição.
Meta 1: Fomentar projetos e ações etnoeducacionais voltados para a inclusão e a
formação continuada de profissionais da educação básica do Estado de Roraima.
Justificativa: O fomento a projetos e ações voltados para a inclusão e a formação
continuada de profissionais da educação básica do Estado de Roraima se faz
necessário na medida em que a demanda social exige do estado uma organização no
sentido de gerenciar a oferta de educação escolar para os diferentes segmentos,
atendendo as especificidades demandadas.
Ações:
1. IV Fórum de Integração: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica do
IFRR Valor = 21.202,00
2. Seminário dos Programas e Projetos do Ensino do IFRR Valor = 13.500.00
3. Projeto de Apoio à Capacitação e Formação Inicial de Profissionais da Educação
Básica do Estado de Roraima (Ação 20RJ) Valor = 450.000,00
4. Ação Saberes Indígenas na Escola Valor: 406.594,00
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