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FATORES POSITIVOS

Strenghts (Forças)
- Servidores altamente qualificados
- Gestão colegiada e participativa
- Abrangência territorial atendendo o interior do Estado do 
Rio de Janeiro
- Integração Intercampi
- Suporte tecnológico, Centro de Referência em TIC na 
Educação, Data Center
- Diversidade de oferta em diferentes níveis e modalidades 
de formação
- Participação de servidores e estudantes em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão
- Formação Integral dos estudantes
- Oferta dos cursos de licenciatura em Teatro e Música
- Política e Ações de inclusão social, com destaque para as 
ações de assistência estudantil
- Oferta de ações educacionais que atendem aos arranjos 
produtivos, culturais e sociais locais
- Atuação do Polo de Inovação Campos dos Goytacazes como 
referência nacional e internacional
- Infraestrutura diferenciada em consonância com a 
proposta de atuação institucional
- Imagem Institucional reconhecida pela sociedade por sua 
atuação na educação profissional, científica e tecnológica

Opportunities (Oportunidades)
- Integração em uma Rede Nacional
- Exigência de uma qualificação cada vez maior para atuação 
no Mundo do Trabalho
- Indústria 4.0
- Agenda 2030 - Desenvolvimento Sustentável.
- Expansão do Porto do Açu
- Ampliação das possibilidades educacionais por meio de 
mediação tecnológica
- Estabelecimento de novas Parcerias e Convênios facilitado 
pelo Marco Legal de CT&I
- Aumento do acesso a parlamentares para apresentação 
das ações institucionais, elevando nossa visibilidade
- Maior facilidade para submissão de propostas para 
Emendas parlamentares, por meio de contato virtual
- Canais de diálogo permanentemente abertos para 
articulação com as lideranças de abrangência dos campi

FATORES NEGATIVOS

Weaknesses (Fraquezas)
- Quantidade de servidores insuficiente para atender às 
demandas institucionais
- Formação Continuada dos servidores sem vinculação com 
interesses institucionais
- Carência de Infraestrutura mínima em todos os campi para 
o pleno cumprimento da missão institucional
- Carência de Infraestrutura de acessibilidade
- Falta de equipamentos de laboratório para todos os campi
- Educação Ambiental de forma transversal e sistêmica em 
ambientes acadêmicos insuficiente
- Potencial não plenamente explorado na indissociabilidade 
entre ensino/pesquisa/extensão
- Processo de ingresso pouco acessível a alguns públicos
- Não atendimento aos percentuais legais da licenciatura e 
da oferta de EJA
- Ausência de acompanhamento de egressos de forma 
sistêmica e efetiva
- Evasão e Retenção elevadas
- Estrutura de comunicação nos campi
- Pouco conhecimento, por parte da comunidade interna, 
dos resultados das parcerias interinstitucionais

Threats (Ameaças)
- Redução do orçamento destinado à educação
- Redução da oferta de empregos e oportunidades no 
mundo do trabalho
- Crise econômica do setor offshore na região
- Estreitamento da concepção da Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica
- Indicação dos Reitores sem escolha democrática
- Instabilidade no contexto político e governamental
- Falta de segurança pública nos entornos de alguns campi e 
da Reitoria
- Falta de previsibilidade na distribuição de novos códigos 
de vaga
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