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Apresentação do Relatório de Gestão 2001
O ano de 2001 foi atípico, para o CEFET-RN. Não apenas pelos fatores intervenientes
originários da esfera do Governo Federal; mas, também, por ações sinérgicas do próprio
ambiente interno institucional.
Do ambiente externo, a título de exemplificação, merecem ser citados alguns dos fatores que
mais diretamente influíram no desempenho da Instituição.
Dentre esses, as perdas orçamentárias sofridas por este Centro, no Exercício 2001, com
profundos reflexos na manutenção da Instituição, especialmente nos Serviços ofertados por
Pessoa Jurídica. Ainda que o CEFET-RN houvesse estagnado em seu crescimento e que os
serviços básicos de energia elétrica, água e esgotos, gás, telefonia e serviço postal
(tradicionalmente prestados pelo Governo) não houvessem sofrido reajustamento de preços;
mesmo assim, não haveria recursos orçamentários suficientes para atender às despesas com
esses serviços.
A crise de energia trouxe reflexos negativos para o desempenho institucional, tanto na Área de
Gestão quanto na Técnico-Pedagógica. Além dos custos decorrentes das adequações
necessárias ao enfrentamento dessa crise, houve prejuízo à produtividade dos servidores e ao
processo de ensino aprendizagem, em razão da queda do conforto ambiental e da minimização
dos turnos de aula, com redução do tempo destinado às atividades em classe e outras de
natureza complementar.
O movimento paredista que grassou a Nação, desestabilizando o serviço público federal em
conseqüência da paralisação da força produtiva dos servidores, por vários meses – em especial
os da área da Educação -, foi outro fator prejudicial ao bom desempenho institucional, em
2001.
A não realização de concurso público para preenchimento de vagas de servidores ativos
castigou o CEFET-RN, que detém em seu quadro funcional vagas de 109 servidores docentes e
103 técnico-administrativos, nos níveis de apoio, intermediário e superior; totalizando 212
servidores.
Enquanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentada em sintonia com as
mudanças implementadas na Reforma da Educação Profissional, preconiza e estimula o
reordenamento de ações e a mobilização das instituições do sistema educacional para
responder, ágil e eficazmente, às novas solicitações do mundo produtivo e da sociedade; as
travas impostas pelo próprio Governo obstacularam a consecução desse objetivo, em
detrimento da expansão e melhoria da mesma Educação.
Outros fatores internos, como a não consolidação de convênios com o MEC/SEMTEC para
financiamento de melhoria nas instalações físicas da Unidade Sede e aquisição de
equipamentos de informática para a UNED, além da revisão no cronograma de aplicação de
recursos do PROEP, ainda afetaram a Instituição.
Ante esses desafios, os gestores do CEFET-RN buscaram as melhores estratégias de
organização e empreendedorismo para consecução das metas propostas no documento “Plano
de Ação 2000”, para o Exercício 2001; onde os programas e projetos de cada área estratégica,
definidos com base na análise situacional da Instituição no início da atual gestão, visam à
consolidação do CEFET-RN como centro de referência em educação e pesquisa tecnológica no
Estado.
Getúlio Marques Ferreira
Diretor Geral do CEFET-RN

1 - Caracterização Institucional
1.1 - Infra-estrutura física
Área do Terreno
Por Tipo de Ocupação
Área urbanizada
Área sem ocupação
Área para projetos agropecuários
Área não aproveitável
Área do terreno disponível para expansão
Área construída coberta
Área construída descoberta
Área total construída (coberta e descoberta)
Área total do terreno

Sede (M2)
17.129
2.340
6.013
1.086
2.340
42.848
31.240
74.968
90.000

Uned (M2)
26.831
52.647
0
0
47.376
9.773
8.749
18.522
98.000

Sede (m2)
24.169
220
121
33
2.300
9.410
1.080
992
4.018
5.185
4.139
0
22.454
74.121

Uned (m)
9.149
79
0
31
1.117
1.573
0
202
421
636
1.385
0
3.929
18.522

Área Construída
Por Tipo de Utilização
Área para atividades esportivas
Área de atendimento médico odontológico
Área de alojamento para estudantes
Área de alojamento para outros usuários
Área de salas de aula teórica
Área de laboratórios
Área de oficinas de manutenção de equipamentos de ensino
Área de bibliotecas
Área de apoio pedagógico
Área de serviços de apoio
Área para atividades administrativas
Área de unidades educativas de produção – UEP
Outras áreas construídas
Área total construída (por utilização)

Número de Ambientes Existentes e Utilização por Turno
Ambiente por Turno Ambiente por Turno
Tipo de Ambiente
N.º
(Sede)
(UNED)
Total
Mat. Ves. Not. Mat. Ves. Not.
Salas de aula teórica
63 46
35
30
14
13
6
Laboratórios
134
0
0
0
9
8
4
UEP – Unidades Educativas de Produção
0
0
0
0
0
0
0
Auditórios
3
2
1
Capacidade dos Ambientes
Tipo de Ambiente
Auditório 1
Auditório 2
Auditório 3
Capacidade dos alojamentos p/ estudantes

Capacidade (Sede)
560
100
15

Capacidade (UNED)
200
-

1.2 – Recursos Humanos
Docentes
Atividades Desenvolvidas
Regente
Regente e administrativo
Regente e pesquisa
Regente e extensão
Regente, pesquisa e administrativo
Regente, pesquisa e extensão
Regente, extensão e administrativo
Administrativo
Licenciado para capacitação
Licenciado por outros motivos
Cedido a outra instituição
Subtotal
Total Geral

Permanente
138
18
21
30
0
13
7
3
10
10
0
250

Situação no Quadro
Temporário
Visitante
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

Permanente
16
0
0
20
214
250

Situação no Quadro
Temporário
Visitante
01
0
0
10
0
11

Regime de Trabalho
20 horas
20 + 40 horas
30 horas
40 horas
Dedicação exclusiva
Subtotal
Total Geral

Permanente
64
186
250

Feminino
Masculino
Subtotal
Total Geral

Situação no Quadro
Temporário
Visitante
04
07
11

Cedidos

261

Grau e Área de Formação
Permanente

Situação Funcional
Temporário
Visitante

DOUTORADO

1
2
1
1
5
MESTRADO

Outra
Ciências Sociais
Educação

Cedidos

261

Composição por Sexo

Educação
Engenharia Civil
Engenharia Química
Filosofia
Subtotal

Cedidos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261

14
1
2

3

Cedidos

Total

Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Minas
Engenharia Química
Geologia
Letras – Inglês
Letras – Português
Subtotal

2
2
10
15
2
4
6
1
7
66

3
ESPECIALIZAÇÃO

Outra
Administração
Artes Cênicas
Computação
Educação
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Sanitária
Filosofia
Física
Geografia
História
Informática
Letras – Inglês
Letras – Português
Matemática
Química
Subtotal

56
2
1
2
6
2
7
4
5
2
5
1
3
2
7
6
4
3
118

2

2

APERFEIÇOAMENTO

Outra
Geologia
Letras – Francês
Matemática
Subtotal

12
2
1
2
17
GRADUAÇÃO

Outra
Administração
Ciências da Computação
Educação Artística
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Estudos Sociais
Educação Física
Física

1
1
2
3
7
2
1
1
3
3

5

Geografia
Geologia
História
Hotelaria
Letras – Inglês
Letras – Português
Matemática
Mecânica
Pedagogia
Química
Subtotal
Total Geral

1
1
2
1
2
5
4
1
2
2
45

5
261

Técnico-Administrativos
Atividades Desenvolvidas
Em atividade na instituição
Licenciado para capacitação
Licenciado por outros motivos
Cedido a outra instituição
Subtotal
Total Geral
Regime de Trabalho
20 horas
30 horas
40 horas
Subtotal
Total Geral
Composição por Sexo
Feminino
Masculino
Subtotal
Total Geral
Grau de Formação
1º Grau
1º Grau incompleto
2º Grau
Aperfeiçoamento
Especialização
Graduação
Mestrado
Subtotal
Total Geral

Permanente
198
0
02
01
201

Situação Funcional
Temporário

Cedidos

201
Permanente
01
24
170
195

Permanente
80
115
195

Permanente
32
17
70
07
15
48
06
195

Situação Funcional
Temporário
Visitante

Cedidos

06
06
201
Situação Funcional
Temporário
Visitante

Situação Funcional
Temporário

Cedidos
02
04
06
201
Cedidos

04

02
06
201

Capacitação de Servidor
Tipo de Evento
Cursos
- Controle de velocidade
- Automação de Processos Industriais
- Energia Solar
- Qualidade no Atendimento ao Público
- Treinamento em Web Master / E-Commerce Developer
- Windows 97
- Word 97
- Corel Draw
- Manutenção e Montagem de Micro Computadores
- Best Game
- Cálculo de Direitos Trabalhistas
- Estratégia de Marketing: Um diferencial Competitivo
- Curso de Iniciação Empresarial
- Como Elaborar um Plano de Negócios
- Empretec
- Como Falar em Público
- Técnicas de Vendas
- Gestão Financeira
Patologia e recuperação de estruturas de concreto
armado
- Mecânica dos Solos
- Cartografia
- Gestão Restaurante – Ferramentas para melhor
gerenciar o seu empreendimento
- Manutenção Hoteleira – Como diminuir os custos no seu
empreendimento.
- Curso de Formação de Autores e Tutores em EAD.
- Congresso Brasileño de Professores de Español.
- Congresso Nac. de Segurança e Medicina no Trabalho
- Capacitação em energia solar
- Capacitação em controle sanitário
- Estágio em mecânica
- Capacitação em saúde ambiental
- Capacitação em recursos hídricos
- Capacitação em controle de velocidade
- Capacitação em lavra de minas
- Capacitação em controle de águas
- Capacitação em automação industrial
- Capacitação em tratamento de minérios
- Capacitação em instalações prediais
- Capacitação em atualização em lazer
- Capacitação em psicologia das relações humanas
- Capacitação em cartografia

N.º de Participantes
Docentes
Administrativos
02
02
02
02
01
01
01
02
01
04
01
01
03
03
03
01
01
01
02
02
06
01
04
01
02
02
02
01
02
02
02
02
01
05
01
01
02
14
03

42

-

-

Seminários
Seminário sobre sistemas de refrigeração
Seminário Internacional de Educação – Competências
em Discussão.
Segurança, Saúde, Trabalho e Meio Ambiente.
Perspectivas em Animação Turística.
A Excelência em Hotelaria e Turismo.
Encontro de Turismo de Negócios.
Seminário Conduta e Ética para o Turismo.
Fórum Aberto de Turismo do Nordeste.
Seminário da Gestão e Trabalho.
A Produção do Saber em Lazer e Turismo
Treinamentos
Equipamentos de metrologia
Treinamento Técnico em Manutenção de Impressoras
Treinamento em Lightbase
Instalações prediais –SP
Redação Oficial
Feiras
Salão Norte-Nordeste de refrigeração
Internet InfoNatal Shopping
IV FEITERN – Feira de Turismo do Interior do RN
SIMPÓSIOS
Simpósio de Melhor Idade
Workshop
Outros
Propriedade Intelectual
Inglês para executivos
Roda de Negócios
Congresso de Geomática – GEOBRASIL 2001
Apresentação e Inauguração da Carreta de Turismo
SENAC Móvel.
Encontro para discussão do Plano de Desenv. Integrado
de Turismo Sustentável do Pólo Costa das Dunas
Visita Técnica em Mun. Para análise das condições para
o desenvolvimento do turismo de forma sustentável
I Caminhada do Turismo pela Paz
I Fórum de Lazer e Qualidade de Vida

Docentes
01
02
04
04
06
01
02
06
01
Docentes
02
02
Docentes
01
02
Docentes
02
Docentes
Docentes

Administrativos
01
01

Administrativos
01
01
01
Administrativos
01
05
01
Administrativos
Administrativos
Administrativos

02
01
03

01

01

01

02
04

1.3 – Dados sobre Ensino e Educandos
Matriculas do Exercício de 2001
Ensino
Básico
Técnico
Tecnológico
Médio
Pós-Médio
Total

Unidade Natal
12.227
3.186
525
1.776
0
17.714

Utilização da Biblioteca
Tipo de Usuário
Alunos
Docentes
Técnicos-Administrativos
Comunidade
Freqüência de Usuários da Biblioteca no Ano

Matrícula
Unidade Mossoró
1.176
560
0
480
0
2.216

CEFET/RN
13.403
3.746
525
2.256
0
19.930

N.º de Empréstimos
92.417
1.055
1.035
328

N.º de Consultas
53.258
719
919
265
94.889

N.º de Títulos
4.838
77
20
1.837
18
20

N.º de Exemplares
16.190
1.848
194
1.856
30
36
15
495

Tipo de Acervo
Livros
Periódicos
Coleções
Vídeos
Software Educacionais
Multimídia
N.º de Pontos de Acesso à Internet na Biblioteca
Capacidade Máxima de Atendimento na Biblioteca
Atendimentos no Setor de Saúde
Atividade
Enfermagem
Fisioterapia
Análises Clínicas
Consultas Médicas
Exame Biomédico
Exame Dermatológico
Encaminhamento à Fisioterapia
Junta Médica
Odontologia
Total Geral
Atendimentos na Assistência Psicológica
ATIVIDADE
Atendimento individualizado ao aluno (03/aluno)
Atendimento a pais de alunos
Atividade integrada com outros profissionais
Trabalho com turmas

N.º de Procedimentos
3.695
2.238
26.442
575
400
0
20
133
2.026
35.529

Nº DE PROCEDIMENTOS
45
10
75
34

Atividades com equipes de alunos
Materiais e textos produzidos
Total Geral

02
03
169

Ações do Serviço Social
Atividade
Aplicação de questionário para caracterização sócio-econômica
da clientela ingressa
Atendimento individual e/ou grupal
Atendimento a pais de alunos
Inscrições para seleção no programa de bolsas/trabalho
Alunos atendidos no programa bolsa/trabalho
Concessão de óculos de grau
Consulta oftalmológicas
Encaminhamentos para alimentação escolar
Seleção e encaminhamento para cursos extraordinários
Concessão de medicamentos
Isenção de taxas
Concessão de material didático
Concessão de fardamento escolar
Elaboração de mural educativo/temas
Concessão de passes estudantis municipal/intermunicipal
Visitas domiciliares
Supervisão de estagiárias do departamento de serviço social da
UFRN
Alunos/Servidores envolvidos nas atividades do programa de
orientação sexual para o exercício da cidadania
Total Geral

Nº de Procedimentos
450
890
21
302
130
11
31
542
110
59
518
68
17
2
1485
7
2
225
4870

Ações do Núcleo de Artes
ATIVIDADE
Apresentação do Coral
Apresentação do Teatro
Apresentação do Grupo de Dança
Total Geral

N.º DE PROCEDIMENTOS
6
6
3
15

Ações de Esporte e Lazer
ATIVIDADE
Jogos Internos
Jogos Estudantis (JERN´s)
EDCENNE
ENAREL
Total Geral

N.º DE PROCEDIMENTOS
1
1
1
1
4

Parcerias
Tipo

Instituição
Objetivos
Extensão
Programas de Extensão
Projeto Gessa
CEFET/FUNCERN Capacitação em Gestão de Sistemas
/ADENE
Simplificados de Abastecimento de Água
em comunidades de rurais.
Cursos
Curso para a Comunidade Desenvolvimento de atividades esportivas,
CEFET/
sócio culturais de saúde e de aprendizagem
Saúde e Cidadania na Melhor
ASSETFRN
Idade
de novas tecnologias com o objetivo de
manter vivo o exercício da cidadania plena.
Curso para a comunidade –
CEFET/
Contribuir para a melhoria da qualidade de
Hidroginástica
ASSETFRN
vida e da saúde da comunidade em geral.
Curso para a comunidade –
FUNCERN/
Oferecer curso e qualificação profissional
Profissionais e culinária
CEFET/A.C.RN
em nível básico para profissionais de
culinária.
Curso profissionalizante a
CEFET/
Desenvolver Curso de Especialização para
pedido de empresa
FUNCERN/ CVRD 65 técnicos de Mineração e Eletrotécnica
em Moagem de Minério de Ferro
Cursos Profissionalizante
CEFET/
Desenvolver programas de formação
FUNCERN/
técnica através de Curso profissionalizante
PETROBRAS
em nível Técnico de Segurança do
Trabalho.
Projeto de Orientação Sexual
CEFET
Desenvolvimento do Projeto de Orientação
Sexual através de cursos e palestras para
os alunos do CEFET/RN visando ao
exercício da cidadania.
Cursos de Qualificação e
FUNCERN/SEJUC Oferta de curso de qualificação profissional
requalificação profissional
/SINE
de curta duração através do programa PEQ
2001.
Mensageiro de hotel
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Recepcionista de hotel
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Camareira de hotel
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Emissão aérea nacional e
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
internacional
de curta duração
Qualidade no atendimento
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Agente de viagem
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Organização de eventos
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Conscientização e informação CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
turística
de curta duração
Recreador turístico p/ 3ª idade CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Recreador turístico p/ pq.
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
Aquático
de curta duração

Perfil empreendedor

CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Inglês para o turismo
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Espanhol para o turismo
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Gerente de hotelaria
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Recreador turístico infantil
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Recreador turístico p/ jovens e CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
adultos
de curta duração
Administração de negócios
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
turísticos
Plano de negócios
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Gestão de serviços de limpeza CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
urbana
de curta duração
Acionamento de máquinas
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
elétricas
Tornearia mecânica
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Eletricista instalador
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Bombas e estações de
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
bombeamento
de curta duração
Eletrohidráulica básica
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Projeto de comandos
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
pneumáticos
de curta duração
Metrologia dimensional básica CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Refrigeração básica
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Desenho técnico auxiliado p/
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
computador
de curta duração
Marcenaria básica
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Eletricista industrial
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Solda elétrica
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Metrologia dimensional básica CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
CNC básico
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Controladores programáveis
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração Oferta de curso de
qualificação profissional de curta duração

Sensores industriais /
eletropneumática básica
Ajustagem mecânica

CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Pneumática básica / hidráulica CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
básica
de curta duração
Projeto de comandos
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
eletropneumáticos
de curta duração
Introdução a tecnologia do gás CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
natural
Solda oxiacetilênica
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Pedreiro
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Eletricista predial
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Pintor p/ construção
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Orçamento de obras
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Bombeiro hidráulico predial
CEFET/FUNCERN Oferta de curso de qualificação profissional
de curta duração
Consultorias
Projeto PATME
CEFET/FUNCERN Prestar consultoria e assessoria técnica
para pequenas empresas.
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
CEFET/FUNCERN Prestar serviços de consultoria técnica para
/ANP
inspeção da medição da produção e
petróleo e gás natural e inspeção de
instalação de produção em áreas objeto de
concessão nas regiões norte e nordeste do
Brasil.
Estágio
Convênio
UFRN
Oferecer estágio curricular aos alunos da
UFRN da área e saúde e do Centro de
ciências da saúde.
Cooperação
DETRAN-RN
Promoção de Estágio para alunos do
CEFET.
Cooperação técnica
AGÊNCIA
Desenvolvimento de Programas de Estágio.
REGULADORA
DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS/RN
Convênio
CEFET/Fundação Estágio Supervisionado para alunos do
Cícera Queiroz
CEFET dos Cursos Técnicos e Tecnológicos
Convênio
CEFET/MUCIPIO Proporcionar aos estudantes do CEFET-RN
DE PARNAMIRIM estágio Curricular junto ao município.
Convênio
CEFET/UnP
Promoção de Estágio para alunos da UnP
no CEFET

NIT
Parceria

SINTEC

Promover e fomentar atividades de
pesquisa e experimentação tecnológica,
além de coordenar o Fundo Estadual de
Desenvolvimento Científico e TecnológicoFUNDET.
Parceria
SEBRAE/RN
Viabilizar serviços de orientação e
capacitação Empresarial as Empresas
incubadas assim como aos docentes deste
CEFET.
Parceria
FUNCERN
Oferecer cursos de capacitação em
diversos segmentos e apoiar projetos de
desenvolvimento tecnológico, científico,
social e cultural.
Parceria
BANCO DO
Propiciar
aos
microempreendedores
NORDESTE
financiamentos com garantias acessíveis e
adequados, buscando a descentralização e
pulverização do crédito.
Parceria
EUVALDO LODI- Visar ao desenvolvimento tecnológico e
IEL/RN
empresarial, aumentando a competitividade
do setor produtivo.
Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional
Convênio PRH ANP/MECCEFET/FUNCERN Desenvolver o Programa PRH ANP/MECTÉCNICO 42
/ANP
TÉCNICO – Realização de Programa
Institucional de Curso de Educação
profissional de nível Técnico para a
indústria do petróleo e gás natural
PROGRAMA JOVEM
BNP/UnP/FARN/F Conjugação de capacitação gerencial,
EMPREENDEDOR
AL/CIFE/CEFET
orientação empresarial e técnica e
financiamento de empreendimentos.
Locação de espaços para
CEFET/FUNCERN Programa
de
Cooperação
para
o
cursos
/ESCOLA
desenvolvimento
de
atividades
de
PAULISTANA DE treinamento de Recursos Humanos, através
DESENV.PROFIS de Curso Prático de Administração de
SIONAL
S/C Pessoal.
LTDA
Cooperação Técnica através de CEFET/FUNCERN Desenvolvimento de atividades de ensino e
promoção de cursos
/CUT
de educação profissional.
Cooperação Técnica
CEFET//FUNPEC Desenvolvimento
dos
serviços
de
conectividade IP “Internet Protocol” a
espinha dorsal da INTERNET/BR através da
rede nacional de pesquisa “RNP”
Protocolo de Intenções para
CEFET/CREACriar
e
compatibilizar
formas
de
RN/UBQ
atuação em Programas de
participação, colaboração e definições das
Qualidade
entidades
Cooperação Técnico Científico CEFET/FUNCERN Realização e processamento de concurso
/PM-RN
público para a admissão ao Curso de
Formação de Soldados na |Polícia Militar do
RN.
Convênio
CEFET/FUNCERN Desenvolvimento de atividades de ensino,
/MUCIPIO DE
pesquisa e serviços de consultoria em
MACAÍBA
diversas áreas do conhecimento.

Cooperação Interinstitucional

Cooperação Interinstitucional

Cooperação Interinstitucional

CEFET/FUNCERN
/MUCIPIO DE
SÃO BENTO DO
TRAIRI
CEFET/PROTEL
E
TELECOMUNIC
AÇÕES
CNEC/CEFET/DE
SENVALE/COAPE
VAL/FUNCERN

Desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e serviços de consultoria em
diversas áreas do conhecimento.
Projetos de qualificação profissional na
área de Telecomunicações, observando as
necessidades do mercado de trabalho.

Viabilizar o desenvolvimento de ações
educacionais em diferentes níveis e
modalidades considerando os interesses da
comunidade.
Cooperação Profissionalizante CEFET/FUNCERN Desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e serviços de consultoria.
/MINERAÇÃO
CARAÍBA S/A
Cooperação Interinstitucional
CEFET/CREA/PRE Efetivação do Programa de Engenharia
FEITURA E
Pública NOSSA CASA
NATAL/GOVERN
O DO RN E UnP
Cooperação técnica
MINISTÉRIO
Identificação,
cadastramento
e
PLANEJAMENT regularização dos imóveis da União
O ORÇAMENTO Federal.
E GESTÀOSERVIÇO DE
PATRIMÔNIO
DA UNIÃO
Cooperação Técnica
CEFET/FUNCER Realização de vistorias de veículos
N/DETRAN/RN automotores, sistema de informação,
elaboração e execução de programas de
prevenção na área de segurança e higiene
do ambiente do trabalho
CONVÊNIO
FNDE/CEFET/
Execução de Ações do Fundo de
SEF/MEC
Fortalecimento da Escola – FUNDESCOLA
Cooperação
acadêmica, CEFET/INSTITU Desenvolver fomentar a cooperação
científica e cultural
TO
interuniversitária nos campos da ciência e
da pesquisa, da arte e da cultura, assim
POLITÉCNICO
DA
GUARDA- como intercâmbio de pesquisadores,
docentes e estudantes.
PORTUGAL
Cooperação
CEFET/ESAM
Realização do vestibular da ESAM nas
dependências do CEFET/RN
Pesquisa e Produção Tecnológica
Núcleos
Título

DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES

DESENVOLVIMENTO EM
AMBIENTES VIRTUAIS

Objetivo
Potencializar a pesquisa e utilização de novas tecnologias
para sistemas de informação, através da atuação direta
de professores e alunos da área de informática,
sintonizando a Instituição com a evolução das principais
metodologias do mercado.
Construir ambientes virtuais a serem trabalhados
diretamente no ensino, tanto na forma presencial quanto
à distância contr ibuindo de forma significativa para a
melhoria do processo ensino-aprendizagem.

PROCESSAMENTO MINERAL E
DE RESÍDUOS

ANÁLISES DE ÁGUAS,
EFLUENTES E ESTUDOS
COSTEIROS
NÚCLEO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO EM
PETRÓLEO E GÁS NATURAL
PROCESSAMENTO DE NOVOS
MATERIAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ESPORTE E LAZER

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

ERGONOMIA, SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E ENSINO
MÉDIO
TURISMO ECOLÓGICO

ENÉRGIAS ALTERNATIVAS

LINGUÍSTICA: Análise e
Produção de Material Didático

Desenvolver trabalho científicos e tecnológicos voltados
para os problemas da sociedade, em particular os que
atingem o Estado do Rio Grande do Norte. Estes trabalhos
podem provir de demandas dos setores públicos e
privados, bem como de iniciativas de pesquisadores que
vislumbrem alternativas de processos para problemas
locais relacionados com processamento mineral e
tratamento de resíduos.
Desenvolver projetos, estudos e pesquisa em ambientes
aquáticos, avaliação ambiental de corpos d’água, bem
como análises de águas e efluentes. O núcleo dá suporte
as atividades de pesquisa do curso superior de tecnologia
em meio ambiente.
Desenvolver pesquisa aplicada no setor de petróleo e gás
natural, visando atender as necessidades da área
aprimorando desta forma os sistemas produtivos.
Desenvolver tecnologias de processamento de novos
materiais, analisando suas propriedades e aplicabilidade,
nas
diversas
áreas
da
indústria,
visando
o
desenvolvimento técnico e científico regional.
Realizar estudos e pesquisa na área de políticas públicas e
privadas de lazer e esportes, oferecendo suporte para
atuação nas assessorias junto aos órgãos governamentais
e não governamentais.
Desenvolver estudos em EAD que contemplem os níveis
básicos, técnicos, tecnológicos e de pós-graduação,
visando preencher lacunas deixadas pelo modelo clássico
ou tradicional de ensino e, não obstante, promover maior
democratização do acesso aos que desejam manter-se
em continuada formação, através de cursos estruturados
a distância.
Desenvolver estudos e pesquisas voltadas para melhoria
das condições ergonômicas em instituições educacionais.
Sistematizar estudos com vistas à elaboração de
currículos de educação profissional em seus vários níveis
e do ensino médio.
Desenvolver estudos e pesquisas voltados para identificar
e otimizar o perfil profissional das ocupações de nível
operacional dos setores de turismo e hotelaria.
Desenvolver a utilização de energias não convencionais,
através da construção de uma casa energeticamente
eficiente e independente. Como também, desenvolver
ações de treinamento e pesquisa aplicada, tendo como
base de apoio as instalações da casa solar.
Realizar pesquisa em lingüística aplicado ao ensino de
línguas; analisar criticamente e produzir material didático
para o ensino de língua, utilizando as mais diversas
tecnológicas; capacitar professores no âmbito da análise
de produção de material didático; promover eventos na
área de língua; prestar assessoria lingüística pedagógico
as instituições públicas ou privadas.

Programas e Projetos de Pesquisa e Produção Tecnológica
Órgão
Título
Objetivo
Valor
Financiador
Caracterização,
processamento
e
desenvolvimento de produtos
Plataforma Tecnológica
a partir dos resíduos sólidos
CNPq
R$60.000,00
gerados nos municípios que
compõem o Pólo de Turismo
Costa das Dunas
Quantificar e caracterizar os
resíduos gerados na rede
hoteleira do Pólo de Turismo
Costa das Dunas nos o
Caracterização e alternativas
períodos de alta e baixa
de tratamento dos Resíduos
FUNDECI/BA
estação
e
estudar
a
Sólidos da Rede Hoteleira do
NCO DO
R$28.342,80
viabilidade econômica de se
Pólo de Turismo Costa das
NORDESTE
fazer compostagem como
Dunas
alternativa para o tratamento
e
reaproveitamento
dos
resíduos orgânicos gerados
pelos hotéis e restaurantes.
Estudar uma nova tecnologia
de processamento cerâmico,
em especial, na etapa de
queima de cerâmica vermelha
utilizando gás natural como
Estudo
da
queima
da
FUNDECI/BA
combustível, visando analisar
cerâmica vermelha utilizando
NCO DO
R$10.947,47
a
influência
que
este
gás natural
NORDESTE
energético
produz
nas
propriedades físico-químicas
das argilas e por conseguinte
nas
propriedades
físico
mecânicas do produto final
Construir um equipamento
com novo design para a
separação de compostos
diferentes densidades e testar
Novo equipamento de
sua eficiência no
FUNDECI/BA
separação aplicado na
processamento mineral e de
R$17.133,50
NCO DO
mineração e no tratamento
resíduos;
NORDESTE
de resíduos
Apresentar um novo processo
para o tratamento de finos da
industria mineral e para o
tratamento de resíduos
sólido/líquido e líquido/líquido

Dessalinizador para obtenção
de
água
potável
em
pequenas comunidades, com
utilização da tecnologia de
troca iônica e energias
alternativas.

Incertezas da medição de
petróleo e gás natural

Desenvolver e avaliar um
dessalinizador para obtenção
de água potável, através da
tecnologia de troca iônica com
resinas utilizando energias
alternativas.
Será também
objeto de estudo verificar a
FUNASA
R$59.728,39
aplicabilidade do rejeito desse
processo de dessalinização e a
comparação desse sistema
com a tecnologia da osmose
reversa
nas
mesmas
condições de operação.
Realizar um levantamento das
reais condições da medição da
produção de petróleo e gás
natural do norte e nordeste,
buscando a determinação das
fontes e valores de incertezas
envolvidas durante o processo FINEP/CNPq
R$252.247,18
de medição a fim de apontar /CTPERO
soluções que reduzam essas
incertezas, bem como indicar
linhas de pesquisa aplicada na
área da medição, objetivando
o
aprimoramento
dos
processos existentes

1.4 - Infra-estrutura de Informática
Sistemas de Informática (Software) por Tipo Segundo a Área de Utilização
Área Administrativa
Área De Ensino
Tipo de Sistema
N.º de Títulos
N.º de Cópias
N.º de Títulos
N.º de Cópias
Sistemas próprios
8
5
2
2
Sistemas de terceiros

4

Rede de Informática
Tipo de Estrutura
Número de serviços de rede
Número de pontos de rede

10

Área Administrativa
5
75

Estrutura de Comunicação Via Internet
Tipo de Recurso
Número de endereços de correio eletrônico
Número de homepages em servidor próprio
Número de servidores WEB/FTP

4

12

Área de Ensino
6
380

Quantidade
225
6
1

Equipamentos de Informática
Tipo de Equipamento
Microcomputador tipo 286
Microcomputador tipo 386
Microcomputador tipo 486
Microcomputador tipo Pentium 100 MHz
Microcomputador tipo Pentium 120 MHz
Microcomputador tipo Pentium 133 MHz
Microcomputador tipo Pentium 150 MHz
Microcomputador tipo Pentium 166 MHz
Microcomputador tipo Pentium 166 MHz - MMX
Microcomputador tipo Pentium 200 MHz
Microcomputador tipo Pentium 200 MHz – MMX
Microcomputador tipo Pentium Pro 200 – MMX
Microcomputador tipo Pentium II – 233 MHz
Microcomputador tipo Apple 100 MHz
Microcomputador tipo Apple 120 MHz
Microcomputador tipo Apple 150 MHz
Microcomputador tipo Apple 200 MHz
Microcomputador K62 500
Estações Gráficas
Notebooks
Médio porte
Grande porte – “Mainframe”
Impressoras Laser
Impressoras Ink-jet
Impressoras matriciais

N.º de Equipamentos por Área
Administrativa
Ensino
0
0
0
0
5
15
7
10
0
0
5
26
0
0
14
37
0
0
9
0
10
40
0
0
16
82
0
0
0
0
0
0
0
0
10
60
0
0
2
0
0
0
0
0
5
0
43
3
18
0

Impressoras de linha
Impressoras jato de cera
Scanners de mão
Scanners de mesa
N.º total de equipamentos de informática

0
1
0
8
153

0
0
0
0
273

2 - Principais ações realizadas no Exercício 2001
As ações realizadas pelo CEFET-RN, no Exercício 2001, tiveram como base o Plano de Ação
2000 ( PA-2000 ), definido pelo seu quadro gerencial como um plano estratégico de gestão
para o quadriênio 2000-2003.
Nesse documento, evidenciam-se os programas, os projetos e as ações das três grandes áreas
estratégicas da Instituição - a saber, Gestão Acadêmica, Técnico-Pedagógica e Integração
CEFET/Sociedade -, tendo como referência as novas exigências do desenvolvimento científico e
tecnológico preconizados pela reforma da educação nacional.
A seguir, estão elencadas as principais ações realizadas em cada uma dessas áreas estratégicas
e prestados os esclarecimentos de pontos que assim exigiram a racionalidade ou a legislação
em vigor (particularmente, a IN N° 2, de 20/12/2000, que normatiza as tomadas e prestações
de contas dos gestores e responsáveis pelos recursos públicos). No relato, três situações
específicas são contempladas:
1°) As ações previstas no PA-2000 e realizadas no decorrer do Exercício 2001;
2°) As ações previstas no PA-2000 e não realizadas no decorrer do Exercício 2001;
3°) Ações não contempladas no PA-2000, mas realizadas no decorrer do Exercício 2001.
2.1 – Ações contempladas no PA-2001 e realizadas no Exercício 2001
Esta primeira situação, reflete a plenitude do êxito do planejamento enquanto instrumento de
gestão, caracterizado pela consecução dos objetivos propostos no início da atual administração.
Vencidas as dificuldades e superadas as limitações institucionais, em um ano extremamente
atípico, foram essas, as ações previstas no PA-2000 e realizadas no decorrer do Exercício 2001:
v Área de Gestão Acadêmica
Programa: Desenvolvimento Gerencial
» Elaboração de projeto especial para o PROEP da UNED-Mossoró;
» Resgate do planejamento como um elemento da cultura organizacional;
» Elaboração de projetos para execução da reforma e ampliação da biblioteca.
Programa: Gestão de Pessoas
» Incentivo e apoio institucional a servidores em curso de graduação;
» Oferta de cursos de mestrado e doutorado para servidores;
» Realização de cursos visando à progressão funcional de servidores;
» Realização do programa de capacitação de servidores previsto no PROEP;
» Oferta de cursos de mestrado e doutorado para servidores.
Programa: Gestão Patrimonial e Financeira
» Adequação de parte da área destinada à GESEG;
» Adequação da sala de projeção da GESEG;
» Adequação de parte da área destinada à GEFOR;
» Adequação do Lab. Para instalação da máquina de medição tridimensional;
» Aquisição de equipamentos de laboratório (PROEP);
» Aquisição de livros para a Biblioteca (PROEP);
» Conclusão do prédio do Centro de Tecnologia Empresarial / NIT;
» Manutenção de veículos automotores;

» Recuperação de prédios e ambientes afetados pelas chuvas;
» Modernização de sala de projeções com 60 lugares;
» Adequação de instalações físicas para portadores de necessidades especiais (PNE);
» Manutenção e recuperação do parque esportivo ( campo de futebol e pista de
atletismo);
» Ampliação das salas de “reforço”.
Programa: Informática Institucional
» Contratação de um link Internet, sistema “wire less”, com maior velocidade de
acesso para a UNED;
» Elaboração de um sistema de comunicação interna via Internet.
Programa: Qualidade na Gestão do CEFET-RN
» Apoio aos Projetos e Ações em desenvolvimento pelo Comitê de Qualidade e
Produtividade;
» Implantação do programa de redução do consumo de energia;
» Implantação do programa de redução das ligações telefônicas.
v Área Técnico-Pedagógica
Programa: Educação Profissional no Nível Básico
» Construção e implementação de projetos de cursos;
» Acompanhamento, avaliação e adequação dos cursos.
Programa: Educação Profissional no Nível Técnico
» Construção e implementação de matrizes curriculares;
» Construção e implementação de projetos de cursos;
» Acompanhamento, avaliação e adequação dos cursos;
» Elaboração de projetos de cursos técnicos a partir das orientações da Reforma da
Educação Profissional.
Programa: Educação Profissional no Nível Tecnológico
» Construção e implementação de projetos de cursos;
» Construção de projetos de autorização e reconhecimento de cursos;
» Acompanhamento, avaliação e adequação dos cursos.
Programa: Educação Básica
» Construção e implementação do projeto de Educação Básica para o SINE-RN;
» Implementação do projeto de Educação Básica para a UTAN – Vale do Assu.
Programa: Educação Superior
» Elaboração de projetos de cursos para formação de professores de educação
básica;
» Formação de comissão para elaboração do curso superior de Lazer e Qualidade de
Vida;
» Elaboração de projetos para formação de professores de educação profissional;
» Realização de Cursos de Especialização em Lazer e Qualidade de Vida.
Programa: Educação à Distância
» Realização do Curso de Iniciação Tecnológica e Cidadania;
» Realização do PROCEFET I.

Programa: Educação Especial
» Elaboração de projetos especiais para qualificação de clientela da terceira idade;
» Elaboração de projetos especiais para qualificação de portadores de características
especiais em diferentes áreas de educação profissional.
Programa: Assistência ao Educando
» Apoio aos grupos de teatro, dança, banda marcial, coral, artes e religiosos;
» Apoio na realização de trabalhos de pesquisa nos municípios;
» Caracterização sócio-econômica e educacional visando à concessão de bolsas de
trabalho para alunos carentes;
» Apoio aos alunos bolsistas – bolsas de trabalho no CEFET-RN e nas empresas
conveniadas;
» Participação nos JERN’S 2.001;
» Realização dos Jogos Internos 2.001;
» Melhoria da alimentação oferecida aos alunos carentes do CEFET-RN (US e UNED);
» Realização do II Encontro Desportivo dos CEFET´s do Norte Nordeste EDCNE.
Programa: Interiorização da Educação
» Elaboração, Implementação, Acompanhamento e Avaliação do Projeto UTAN - Vale
do Açu
» Apoio e Acompanhamento das Atividades das UNED - Mossoró
Programa: Estruturação da Nova Org. Didática
» Estudo e socialização da Proposta de Adequação Curricular de nível técnico e
tecnológico;
» Estudo e socialização da proposta de cursos para formação de professores;
» Estudo e socialização do desenho curricular do ensino médio;
» Elaboração e Implementação da Nova Organização Didática;
» Estudo e socialização da proposta de cursos básicos e técnicos;
» I Encontro Nacional de Pedagogia da Rede Federal de Educação Tecnológica.
v Área de Integração CEFET/Sociedade
Programa: Pesquisa e Produção Tecnológicas
» Implantação de seis novos projetos de pesquisa tecnológica;
» Ampliação do Programa de Incubadora de Empresas;
» Acompanhamento das ações da Escola de Empreendedorismo.
Programa: Interação Comunitária
» Ampliação do intercâmbio com o IPG-Portugal;
» Elaboração de projetos de prestação de serviços e de cursos básicos para
atendimento à comunidade externa;
» Elaboração e execução de projetos para atendimento ao PLANFOR-SINE, a outras
entidades, profissionais liberais e/ou gerências internas;
» Organização e realização da EXPOTEC;
» Participação em programas de capacitação, cursos e eventos.
Programa: Divulgação e Marketing
» Elaboração do novo Site do CEFET.

2.2 - Ações contempladas no PA-2000 e não realizadas no Exercício 2001
Esta situação tem como justificativa fatores dos mais diversos, entre os quais:
a) Redução do Orçamento destinado a Custeio/Investimentos do CEFET-RN, em comparação
com os exercícios anteriores (especialmente o Exercício 2000);
b) Não consolidação de convênios com o MEC/SEMTEC para financiamento de melhoria nas
instalações físicas da Unidade Sede;
c) Redução no calendário anual de atividades, no exercício fiscal, em conseqüência do período
de greve dos servidores públicos federais, que estendeu-se de final de agosto ao final de
dezembro de 2001;
d) Não realização de concurso público para preenchimento de vagas de servidores ativos
(conforme demonstrativo remetido ao MEC, o CEFET-RN detém uma necessidade real de
109 servidores docentes e 103 servidores técnico-administrativos, totalizando 212
servidores, nos níveis de apoio, intermediário e superior);
e) Revisão no cronograma de aplicação de recursos do PROEP.
Foram essas, as ações:
v Área de Gestão Acadêmica
Programa: Desenvolvimento Gerencial
» Desenvolvimento e implantação de um sistema eletrônico de arquivo de
documentos administrativos e dados históricos institucionais;
» Expansão e melhoria da segurança institucional.
Programa: Gestão Patrimonial e Financeira
» Aclimatação da Biblioteca "Sebastião Fernandes" (PROEP);
» Adequação do acesso principal (Portões A/B);
» Adequação e aclimatação de salas de aula para o uso de novas tecnologias de
comunicação;
» Modernização dos equipamentos de geração Multimídia e da TV-CEFET.
Programa: Informática Institucional
» Elaboração, implantação e manutenção de um banco de dados institucionais.
Programa: Qualidade na Gestão do CEFET-RN
» Adequação da Gestão do CEFET ao Modelo Referencial de Avaliação da Gestão
Pública.
v Área Técnico-Pedagógica
Programa: Educação Profissional no Nível Básico
» Construção e implementação de matrizes curriculares.
Programa: Educação Profissional no Nível Tecnológico
Programa: Educação Superior
» Realização de Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho; e
em Língua Portuguesa (UNED).
Programa: Certificação de Competências
» Elaboração e Implementação do Projeto de Certificação de Competências;
» Acompanhamento e Avaliação do Projeto de Certificação de Competências.

v Área de Integração CEFET - Sociedade
Programa: Pesquisa e Produção Tecnológicas
» Criação de oficinas tecnológicas e de um balcão de negócios;
» Estruturação organizacional para captação de recursos para pesquisa e produção
tecnológicas.
Programa: Interação Comunitária
» Implantação de laboratórios de testes e ensaios de equipamentos escolares
(FUNDESCOLA/IPT).
Programa: Divulgação e Marketing
» Ampliação e aperfeiçoamento da TV-CEFET na divulgação interna;
» Implantação do TELECEFET.

2.3 – Ações não contemplados no PA-2000, mas que foram realizadas no Exercício
2001
Esta última situação, decorre da inversão de prioridades quando da execução do planejamento,
em conseqüência de fatores como: novas demandas surgidas na comunidade (interna e/ou
externa); redirecionamento de políticas educacionais; oportunidades emergentes, entre outros.
v Área de Gestão Acadêmica
Programa: Gestão Patrimonial e Financeira
» Reequipamento da Coordenadoria de Planejamento COPLAN;
» Instalação do laboratório de informática administrativa em novo espaço físico;
» Manutenção corretiva na Subestação II da Unidade Sede;
» Aperfeiçoamento da conectividade do Sistema SIAPE (UNED);
» Recuperação da subestação I do CEFET-RN.
Programa: Informática Institucional
» Ampliação do número de computadores e periféricos (Sede e UNED);
» Aperfeiçoamento da estrutura para leitura eletrônica de dados .
Programa: Qualidade na Gestão do CEFET-RN
» Manutenção de um ambiente físico destinado aos servidores jubilados (ou
aposentados) ;
» Melhoria do sistema de comunicação através de videoconferência (UNED);
» Modernização dos serviços de reprodução gráfica, com a locação de novo
equipamento;
» Ampliação do Programa de Saúde e Cidadania na Melhor Idade;
» Consolidação da Comissão Permanente de Exames e Vestibulares;
» Edição do periódico Agenda do CEFET-RN;
» Estruturação do programa de reconhecimento, valorização e melhoria da qualidade
de vida do servidor.

v Área Técnico-Pedagógica
Programa: Educação Básica
» Elaboração de convênios visando atender a novas demandas de cursos básicos;
» Consolidação do Exame de Referência Institucional para alunos.
Programa: Interiorização da Educação
» Atendimento a demandas oriundas de Prefeituras e Organizações Não
Governamentais.
Na Área de Integração CEFET - Sociedade
Programa: Interação Comunitária
» Atendimento a demandas do Ministério Público quanto a laudos e pareceres
técnicos;
» Elaboração de convênios visando atender a empresas do setor produtivo;
» Execução do Programa Bolsa-Escola do Governo Federal;
» Participação no Programa de Cadastramento e Regularização dos Imóveis da
União/SPU.
Programa: Divulgação e Marketing
» Elaboração de um CD multimídia para divulgação das potencialidades institucionais;
» Reformulação estrutural e pedagógica na oferta dos cursos básicos.

3 – Execução Orçamentária
O CEFET-RN, na condição de Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, tem sua
dotação orçamentária estabelecida pelo Governo Federal, conforme valores previamente
aprovados pelo Congresso Nacional.
Toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Exercício 2001 regeu-se na estrita
observância da legislação vigente e teve como modelo de referência para aplicação dos
recursos o Plano de Ação (PA-2000) elaborado pelo corpo gerencial da Instituição, ouvidos os
demais segmentos que fazem a comunidade cefetiana.
A título de informe técnico, esclarecimento e ilustração, o Quadro Comparativo abaixo expressa
os valores destinados à Instituição nos últimos Exercícios. Além das conhecidas limitações
decorrentes de liberações de crédito em forma de parcelamento e em datas incertas, por parte
do Governo Federal, esse quadro demonstra uma significativa redução da Receita do CEFET-RN
para 2001, em relação às de 1999 e 2000, situação esta de maior gravidade no que concerne
aos recursos para investimento (perda superior a 70%) e custeio (perda da ordem de 7%), em
relação ao Exercício 2000.
3.1 - Quadro Comparativo do Orçamento do CEFET-RN
EXERCÍCIO

1999

2000

2001

%

RECEITAS
Recursos do Tesouro Nacional

27.439.946,37

27.034.147,97

29.392.354,02

108,72

57.588,84

56.103,67

34.890,65

62,19

650.059,83

636.304,81

409.043,07

64,28

28.147.595,04

27.726.556,45

29.836.287,74

107,61

Ø De Pessoal

23.127.173,34

23.711.897,82

26.460.541,00

111,59

Ø De Custeio

4.219.886,24

3.453.656,47

3.212.246,18

93,01

800.535,46

561.002,16

163.500,56

29,14

28.147.595,04

27.726.556,45

29.836.287,74

107,61

Recursos Diretamente
Arrecadados
Recursos Arrecadados /
Convênios
TOTAL
DESPESAS
Despesas Correntes

Despesas de Capital
Ø Investimentos
TOTAL

RECEITAS DO CEFET-RN
30.000.000,00

Tesouro Nacional

20.000.000,00
10.000.000,00

Diretamente
Arrecadados

0,00
1999 2000 2001
ANO

Arrecadados /
Convênios

DESPESAS DO CEFET-RN
30.000.000,00
20.000.000,00

De Pessoal

10.000.000,00

De Custeio

0,00
1999

2000
ANO

2001

Investimentos

3.2 – Principais Indicadores de Desempenho de Despesas e Investimento
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

-

GASTOS CORRENTES POR ALUNO/ANO
PESSOAL
PESSOAL COM INATIVOS
PESSOAL COM ATIVOS
OUTROS CUSTEIOS
CUSTEIO BÁSICO
INVESTIMENTOS/GASTOS TOTAIS
INVESTIMENTOS/GASTOS OCC
OUTRAS FONTES
CONVÊNIOS
MÃO DE OBRA/m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA
ENERGIA/m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA
PASSAGENS E DIÁRIAS POR DOCENTE EM EXERCÍCO

R$ 990,00
81,8%
34,9%
64,3%
97,8%
2,8%
0,6%
0,6%
0,1%
1,37%
R$ 3,93
R$ 2,42
R$ 573,55

3.3 – Outros Indicadores de Desempenho Institucional
14
15
16
17
18

-

ALUNOS/PROFESSOR
DOCENTE EM TEMPO INTEGRAL
APROVAÇÃO NO VESTIBULAR 2002 DA UFRN
QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE (méd. ponderada dos títulos)
RESPOSTA A DEMANDA

63
84%
51%
3,4
55%

Definição dos índices:
1 – Relação (%) entre gastos (exceto investimento, capital, precatórios, inativos e pensionistas)
e aluno (n.º de matrículas).
2 – Relação (%) entre gasto com pessoal (servidores ativos, inativos e precatórios) e gastos
totais (todas as fontes e todos os grupos de despesas).
3 – Relação entre total de gastos com inativos (servidores e pensionistas) e total de gasto com
pessoal (ativos, inativos, pensionistas e precatórios).
4 – Relação (%) entre total de gastos com ativos (servidores e pensionistas de servidores
ativos) e total de gasto com pessoal (ativos, inativos, pensionistas e precatórios).
5 – Relação (%) entre gastos totais de OCC (deduzido de benefícios e pasep, contrato
temporário para docentes, investimentos e inversões financeiras) e gastos totais de OCC.
6 – Relação (%) entre gastos com custeio básico (água, esgoto, energia elétrica, telefone,
limpeza e conservação) e gastos totais de OCC, deduzido de benefícios, contratos docentes,
investimentos e inversões financeiras.

7 – Relação (%) entre total de gastos com despesas de investimentos e gastos totais (OCC).
8 - Relação (%)entre total de gastos com despesas de investimentos e inversões financeiras e
total de gastos com OCC geral.
9 - Relação (%) entre gastos com recursos de outras fontes e total de gastos com recursos de
fontes do Tesouro Nacional.
10 - Relação (%) entre total de gastos com recursos de convênios e gastos totais (todas as
fontes e todos os grupos de despesas.
11 - Relação (%) entre total de gastos com contratos de limpeza, e conservação e área total
construída.
12 - Relação (%) entre total de gastos com fornecimento de energia elétrica e área total
construída.
13 – Relação (%) entre total de gastos com diárias e passagens (aéreas e rodoviárias) e n.º de
docentes em efetivo exercício.
14 – Relação (%) entre n.º de alunos matriculados, incluindo os cursos básicos, e n.º de
professores em exercício (efetivos e temporários).
15 – Relação (%) entre docentes em tempo integral (40 horas semanais) e total de docentes
em exercício (efetivos e temporários).
16 – Na impossibilidade momentânea de apurar a relação (%) entre a somatória de concluintes
por modalidade e a somatória de ingressos ocorridos por moda, excepcionalmente, adotou-se o
resultado obtido do último vestibular realizado pela UFRN/Comperv, como indicador temporário.
17 – Relação (%) entre a qualificação do corpo docente, dividida em subgrupos e o total de
docentes da Instituição.

18 – Relação entre o n.º de ingressos (vestibular e processos seletivos) e inscrições
para vestibular e processos seletivos.

4 – Avaliação Institucional
Colimado nos princípios que norteiam a sua atual Gestão, o CEFET-RN procedeu, ao final do
Exercício 2001, ao processo de Avaliação Institucional, através do qual os servidores lotados
nos diversos Órgãos de suas Diretorias puderam expressar opiniões, apresentar críticas e
propor medidas visando ao ajuste das práticas pessoais e institucionais, direcionadas para o
aperfeiçoamento do processo de Gestão deste Centro.
Nessa avaliação coletiva, não apenas os diversos setores da Instituição foram avaliados;
sobretudo, o processo possibilitou uma auto-avaliação das pessoas e equipes que compõem o
Centro, incluídos os ocupantes dos Cargos de Direção e outras funções de maior expressão na
estrutura organizacional (assim compreendidos, os Diretores, Gerentes Educacionais e outros
Coordenadores diretamente envolvidos com a atividade acadêmica).
Seguem-se, por ordem, o Instrumento de Avaliação, a totalização dos pontos obtidos em cada
questão pesquisada e os gráficos que expressam o resultado geral da avaliação, junto às
Gerências Educacionais e Equipe Técnico Pedagógica.

