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1. Ensino
Macro Projeto Institucional 1.1: Fortalecimento contínuo da qualidade do ensino ofertado
pelo IFRR.
Objetivo Estratégico: Fortalecer continuadamente a qualidade do ensino.
Meta 1.1.1: Realizar 100% das ações de formação continuada de diretores de ensino, de
professores, de coordenadores de curso, de coordenadores pedagógicos do Ensino
Técnico e Ensino de Graduação, como também 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, além de
rediscutir e atualizar as práticas docentes em conformidade com as Diretrizes Curriculares
Nacionais.
Ação 1.1.1.1: Assessorar Projetos de Capacitação e Formação Continuada das Equipes
Técnico-Pedagógicas
Ação 1.1.1.2: Realizar Congresso Pedagógico Intercâmpus e Seminário dos Programas e
Projetos do Ensino do IFRR
Ação 1.1.1.3: Realizar Encontro de Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais do
IFRR
Ação 1.1.1.4: Realizar Encontro do Ensino de Graduação
Ação 1.1.1.5: Realizar Encontro do Ensino Técnico
Ação 1.1.1.6: Realizar Encontro de Coordenadores de Curso do IFRR
Ação 1.1.1.7: Realizar do Fórum Interno do Ensino
Ação 1.1.1.8: Realizar V Fórum de Integração: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação
Tecnológica do IFRR
Ação 1.1.1.9: Participação em Eventos (regionais e nacionais)
Meta 1.1.2: Aumentar em 11,19% o número de concluintes em relação ao número
matriculados/ingressantes e reduzir em 19,83% o índice de evasão/retenção.

Justificativa: A superação dos índices de evasão e retenção 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.
Ação 1.1.2.1: Apoiar à execução de Programas e Projetos do Ensino pelas Equipes
Técnico-Pedagógicas dos Câmpus do IFRR
Ação 1.1.2.2: Apoiar à execução do Programa Institucional de Práticas Pedagógicas
Inovadoras (INOVA)
Ação 1.1.2.3: Apoiar à execução do Programa Institucional de Bolsas de Monitoria
Meta 1.1.3: Aumentar para 9,42 a relação candidato/vaga; a relação ingresso/estudante
para 37,03 e o índice de eficiência acadêmica em 77,48%.
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. Nessa perspectiva, justifica-se a produção e
divulgação de informações atinentes ao ensino e a rotina acadêmica no IFRR, socializando
experiências desenvolvidas por meio dos cursos ofertados para a comunidade acadêmica e
externa.
Ação 1.1.3.1: Realizar 4 (quatro) Visitas de Monitoramento a cada um dos 5 (cinco)
Câmpus do IFRR.
Ação 1.1.3.2: Articular com as equipes técnico-pedagógicas do IFRR, propondo sugestões
de melhoria para o processo de ensino aprendizagem.
Ação 1.1.3.3: Acompanhar as Políticas do Ensino nos Câmpus do IFRR, por meio de
relatórios quadrimestrais e de gestão.
Ação 1.1.3.4: Produzir e divulgar materiais informativos diversos e periódicos sobre as
políticas do ensino desenvolvidas no IFRR.
Macro Projeto Institucional 1.2: Promoção de ações de ensino articuladas com a
pesquisa e a extensão com foco nas relações etnoraciais e de inclusão numa perspectiva
emancipatória.
Objetivo Estratégico: Fortalecer continuadamente a qualidade do ensino.
Meta 1.2.1: Fomentar 4 (quatro) Programas de Melhoria da Qualidade da Educação básica
no Estado de Roraima.

Justificativa: A articulação com programas, comitês, e núcleos dedicados a ações e
políticas etnoeducacionais, inclusivas e para a diversidade se faz necessário na medida em
que a demanda social exige do IFRR uma organização no sentido de gerenciar a oferta de
educação escolar para os diferentes segmentos, atendendo as especificidades
demandadas.
Ação 1.2.1.1: Elaborar Projeto de Apoio à Capacitação e Formação Inicial de Profissionais
da Educação Básica do Estado de Roraima, por meio da Ação Saberes Indígenas na
Escola e recursos financeiros da Ação 20RJ
Ação 1.2.1.2: Acompanhar das atividades da Ação Saberes Indígenas na Escola.
Ação 1.2.1.3: Garantir a representatividade do IFRR na discussão local, regional e nacional
sobre as políticas etnoeducacionais, inclusivas e para a diversidade.
Ação 1.2.1.4: Apoiar a implementação de programas e projetos voltados para a educação
do campo, etnoeducacionais de inclusão e diversidade.
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