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APRESENTAÇÃO 

Diante do cenário vislumbrado antecipadamente no que tange ao perfil do corpo 

técnico-administrativo da FRJ, a IES constitui por meio deste documento, um 

projeto de ações estabelecidas para o atendimento do mundo produtivo, as quais 

deverão ser ampliadas e interrelacionadas às necessidades sociais locais e 

regionais.  

A FRJ deverá ao longo de seu percurso, buscar a melhoria da qualidade no 

atendimento das demandas tecnológicas dos arranjos produtivos em prestação de 

serviços técnico-administrativos. No entanto, esta demanda requer mudança de 

paradigmas, reestruturação de instalações físicas e, sobretudo, de profissionais 

preparados através de uma política de capacitação e qualificação integrada aos 

anseios das comunidades interna e externa e ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI).  

Neste contexto foi elaborado este documento para nortear e institucionalizar o 

processo de qualificação profissional do Corpo Técnico-Administrativo da IES, 

ouvidos aqueles gestores que serão responsáveis pelos mais diversos órgãos da 

IES, a partir de uma profunda discussão sobre os objetivos e metas almejados, este 

programa deverá ser apresentado e fazer parte constante do Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários do Corpo Técnico Administrativo da FRJ.  

1. OBJETIVOS  

I. Aperfeiçoar os serviços oferecidos pelos diversos setores institucionais 

de gestão educacional e administrativa; 

II. Melhorar a qualidade no atendimento à comunidade interna e externa da 

IES; 

III. Propiciar a criação e consolidação de programas de pós-graduação lato 

sensu, tendo como público-alvo o corpo técnico administrativo da IES.  

2. AÇÕES ESTRATÉGICAS 
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Considerando as metas estabelecidas no PDI da FRJ, associadas aos objetivos 

deste documento, serão utilizados como instrumentos de viabilização: 

=> A criação de pós-graduações na área administrativa como Gestão para o Ensino 

Superior e MBA em Administração.  

=> A criação de um programa de bolsa de estímulo à qualificação (graduação e 

pós-graduação) no qual o funcionário da IES terá, minimamente, 50% de desconto 

em todo e qualquer curso da FRJ.  

=> Acesso de alunos-funcionários da FRJ ao programa de iniciação científica, 

visando melhorar a qualidade dos serviços prestados e a constituição de 

funcionários técnicos com perfil de pesquisadores.  

=> A criação de um programa de apoio a modernização dos equipamentos de 

laboratórios, de instalações físicas e de recursos tecnológicos para uso nas áreas 

técnico-administrativas.  

3. METAS INSTITUCIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS 
INSTITUCIONAIS 

METAS 2021 2022 2023 2024 2025 

Aperfeiçoar os 
serviços oferecidos 
pelos diversos 
setores 
institucionais na 
IES. 

Garantir a formação de nível 
médio de todos os técnicos 
administrativos  

 X X X X 

Atingir a meta de 
ingresso/formação de nível 
superior para 1/3 dos técnicos 
administrativos com nível médio  

 X X X X 

Ofertar curso de pós-graduação 
lato sensu para formar os 
funcionários 

 X X X X 

Ofertar cursos de extensão 
conforme as necessidades dos 
funcionários 

X X X X X 

Constituir a sala de qualidade de 
vida no trabalho 

 X X   
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Ofertar por meio do AVA a 
capacitação do corpo técnico 
administrativo da IES. 

 X X X X 

 

  


