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INTRODUÇÃO

O presente documento trata do Relatório de Gestão do Campus João Câmara para o
exercício 2016, por meio do qual se apresenta à sociedade como a Instituição empregou os
recursos públicos aportados no seu orçamento na consecução das suas ações de ensino,
pesquisa e extensão, assim como os resultados alcançados, os avanços conseguidos e,
também, as dificuldades encontradas para atingir os objetivos planejados para o ano em
análise.
Para tanto, o Relatório, que está dividido em quatro capítulos, descreve as atividades
de maior relevância que foram desenvolvidas no exercício de 2016. Ao todo, de uma dotação
de R$ 3.003.370,00 (inicial mais descentralizações), foram executados R$ 3.225.606,58,
montante a equivalente a 107,39% do orçamento previsto.
Por conseguinte, as informações contidas neste documento apresentam os seguintes
destaques:


A garantia da manutenção do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, como pilares da
Instituição, com caráter indissociável;



A Assistência aos educandos, sobretudo aqueles que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, com o intuito de assegurar-lhes as melhores condições para a
permanência e êxito.



A manutenção e o funcionamento da unidade por meio da execução de diversos
serviços essenciais, licitados e contratados junto a terceiros.

Espera-se que, a partir deste documento, o leitor possa avaliar a execução dos vários
programas e ações constantes do Plano de Ação 2016, concernentes ao Campus João Câmara,
definidos pela gestão, destacando-se a expansão e a qualidade desses programas e ações.
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1.

VISÃO GERAL DA UNIDADE

1.1. Identificação

Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação

Código SIORG: 000244

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Campus João Câmara
Denominação Abreviada: IFRN – Campus João Câmara
Código SIORG: 000439

Código LOA: 26435

Código SIAFI: 158373

Natureza Jurídica: Autarquia Federal

CNPJ: 10.877.412/0008-34

Principal Atividade: Educação profissional de nível técnico
Telefones/Fax de contato:

(84) 4005-4105

Código CNAE: 85.41-4-00

Telefones/Fax de contato:

(84) 3262-2285

Endereço Eletrônico: gabin.jc@ifrn.edu.br
Página na Internet: http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara
Endereço Postal: BR 406, km, 73, nº 3500, Perímetro Rural, João Câmara/RN. CEP: 59550-000
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
O campus teve seu funcionamento autorizado por meio da Portaria Nº 755, de 27 de julho de 2009, do Ministério
da Educação.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Regimento interno dos campi – Aprovado pela Resolução nº 17/2011-CONSUP/IFRN, de 01/07/2011.
O organograma de referência para o IFRN foi aprovado pelo Colégio de Dirigentes, através da Deliberação nº
08/2012, de 29/10/2012, com base na Estrutura Organizacional de Referência aprovada pela Resolução nº
16/2010 – CONSUP.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
O Estatuto do IFRN foi aprovado pela Resolução nº 66/2009-CONSUP, de 31/08/2009, e o Regimento Geral pela
Resolução nº 15/2010-CONSUP, de 29/10/2010.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
158373

Nome
Campus João Câmara
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI
26435

Nome
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora
158155

Código SIAFI da Gestão
26435
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Na perspectiva de atender às demandas sociais e aos arranjos produtivos da região, o
IFRN – Campus João Câmara, tem como eixo tecnológico Controle e Processos Industriais e
Gestão e Negócios.
O Campus atua na educação profissional técnica de nível médio oferecendo os cursos
de Administração, Eletrotécnica e Informática, nas modalidades Integrado e Subsequente,
além do Curso Técnico Integrado na Modalidade EJA em Cooperativismo.
No ensino superior, no eixo da educação profissional tecnológica de graduação, a
unidade oferta o Curso de Tecnólogo em Energias Renováveis, atendendo também a formação
inicial e continuada de professores, com ofertado Curso de Licenciatura Plena em Física.
Na pós-graduação são ministrados cursos de especialização, tais como: Especialização
em Geografia do Semi-Árido, Especialização em Educação do Campo – Saberes da Terra,
Especialização em Gestão da Educação do Campo e EJA e, em fase de elaboração, o Curso de
Especialização em Ensino de Ciências.
1.2. Breve histórico da unidade
O Campus João Câmara do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte - IFRN integra a II Fase do Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, iniciada em 2007.
A unidade teve seu funcionamento autorizado por meio da Portaria Nº 755, de 27 de
julho de 2009, do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de
julho de 2009, Seção I, Página 53, tendo sido oficialmente inaugurada no dia 20 de agosto de
2009, juntamente com outros cinco campi.
Em mais de sete anos de atuação, o Campus João Câmara atende a todas as cidades
que compõem a identidade regional do Mato Grande, além de outros municípios
circunvizinhos. Nessa perspectiva, a busca pela competência técnica permeia todos os níveis
de ensino oferecidos - desde a formação inicial e continuada de trabalhadores, à formação
profissional de nível médio (integrados e subsequentes) e superior (licenciaturas, cursos de
tecnologia e pós-graduação).
1.3. Organograma
O organograma funcional do Campus João Câmara foi aprovado pelo Colégio de
Dirigentes, através da Deliberação nº 14/2013, de 30/12/2013, com base na Estrutura
Organizacional de Referência aprovada pela Resolução nº 16/2010-CONSUP, com
atualizações realizadas pela Resolução nº 30/2013-CONSUP e pela Resolução nº 08/2014CONSUP.
A Figura 01 descreve a estrutura administrativa do Campus João Câmara.
As competências e atribuições de cada setor (órgão) do Campus João Câmara estão
expressas no Regimento Interno dos Campi, aprovado pela Resolução nº 17/2011CONSUP/IFRN.
A seguir são elencados os órgãos e suas principais atribuições, sendo suas
competências relacionadas no supracitado Regimento.
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Figura 01 – Organograma do Campus João Câmara

Fonte: http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/institucional

I. Órgãos colegiados:
a) Conselho Escolar: órgão máximo normativo do campus;
b) Colégio Gestor: órgão consultivo de apoio técnico-político à gestão;
c) Colegiado de Diretoria Acadêmica: órgão deliberativo e consultivo nos assuntos
pertinentes ao ensino;
d) Colegiado de Curso Técnico: órgãos deliberativos que acompanham as
atividades pedagógicas do respectivo Curso;
e) Colegiado de Curso Superior de Graduação; órgãos deliberativos que
acompanham as atividades pedagógicas do respectivo Curso;
f) Colegiado de Programa de Pós-Graduação: colegiado com funções normativodeliberativas, relativas às ofertas nesse nível de ensino;
g) Conselho de Classe: órgão de assessoramento ao Diretor Acadêmico em assuntos
de natureza didático-pedagógica. Tem por finalidade colaborar para a melhoria
do processo ensino-aprendizagem através do diagnóstico e da busca de
alternativas de ação, de acordo com a proposta defendida no Projeto PolíticoPedagógico da Instituição.
II. Órgãos executivos:
a) Direção-Geral do Campus: é o órgão executivo da administração geral
do IFRN, a quem compete a coordenação, o acompanhamento e a
superintendência de todas as atividades desenvolvidas no respectivo
campus. Conta com o Gabinete e a Secretaria para execução das atividades;
b) Coordenação de Comunicação Social e Eventos: executa atividades
relacionadas à Comunicação Social, no âmbito do campus, sob orientação
da Assessoria de Comunicação Social da Reitoria e colabora com esta na
ocasião de eventos sistêmicos;
9
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c) Coordenação de Gestão de Pessoas: executa as diretrizes da Diretoria de
Gestão de Pessoas, no âmbito do campus.
d) Coordenação de Tecnologia da Informação: atua executando as
diretrizes da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, no âmbito
do campus;
e) Diretoria de Administração: executa as diretrizes da Pró-Reitoria de
Administração, no âmbito do campus. Em sua estrutura, existem a
Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção, a Coordenação de
Almoxarifado e Patrimônio e a Coordenação de Finanças e Contratos.
f) Coordenação de Atividades Estudantis: atua executando as diretrizes da
Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis, no âmbito do campus;
g) Diretoria Acadêmica: executa as diretrizes da Pró-Reitoria de Ensino,
no âmbito do campus. Em sua estrutura contém a Coordenação de
Laboratórios e a Secretaria Acadêmica;
h) Coordenação de Apoio Acadêmico: juntamente com a Diretoria
Acadêmica executa as diretrizes da Pró-Reitoria de Ensino, no âmbito do
campus. Conta com a Coordenação de Administração Escolar e a
Coordenação de Multimeios para a consecução de suas atividades;
i) Coordenação de Extensão: atua executando as diretrizes da Pró-Reitoria
de Extensão no âmbito do campus;
j) Coordenação de Pesquisa e Inovação: executa as diretrizes da PróReitoria de Pesquisa e Inovação, no âmbito do campus.
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2.

EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

São apresentadas, à sequência, informações sobre os resultados da gestão, em
particular a execução do Plano de Ação 2016 do IFRN, aprovado pela Resolução nº 18/2016CONSUP. Os resultados – inclusive os financeiros – são apresentados por dimensão
estratégica.
A Tabela 01 sistematiza os recursos financeiros planejados e executados pelo Campus
João Câmara por dimensão estratégica e por origem de recurso.
Tabela01 – Recursos financeiros planejados e executados pelo Campus João Câmara por dimensão
estratégica em 2016.
DIMENSÃO
ESTRATÉGICA

ORIGEM DE
RECURSOS (SUAP)

GESTÃO
ESTRATÉGICA

Reserva Técnica
(Estratégica)
Ações Estruturantes
(Internacionalização)

COMUNICAÇÃO E
EVENTOS

PLANEJADO
Capital

Custeio

REALIZADO
Capital

Custeio

-

-

-

-

-

-

-

-

Ações de Comunicação
e Eventos

-

-

-

-

GOVERNANÇA

Fomento a Ações de
Governança

-

-

-

-

ATIVIDADES
ESTUDANTIS

Fomento a Ações de
Assistência ao Estudante

-

ENSINO

Ações estruturantes de
Ensino

EXTENSÃO

Ações estruturantes de
Extensão

-

PESQUISA E
INOVAÇÃO

Ações estruturantes de
Pesquisa e Inovação

-

GESTÃO DE
PESSOAS

Capacitação (Titulação e
Desenvolvimento de
Equipes)

-

R$ 73.000,00

Programas de QVT

-

R$ 22.750,00

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Contratos/Funcionamento
Material Permanente e
Consumo

ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA

Fomento a Projetos de
Engenharia

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Ações estruturantes de
Tecnologia da
Informação

Subtotal
TOTAL

R$ 805.105,00

R$ 80.000,00

R$ 15.500,00
R$ 12.600,00
-

-

R$ 828.473,42

R$ 80.000,00
-

R$ 29.483,61

-

R$ 15.500,00

-

R$ 49.747,65

R$ 13.710,06

R$ 40.000,00 R$ 1.604.511,00
R$ 134.904,00

R$ 185.000,00

-

-

R$ 30.000,00

-

R$ 284.904,00 R$ 2.718.466,00
R$ 3.003.370,00

-

R$ 7.507,13
R$ 1.689.735,00

R$ 247.735,92
-

R$ 196.161,52
R$ 51.137,32

R$ 16.414,95

-

R$ 357.860,93 R$ 2.867.745,65
R$ 3.225.606,58

Fonte:
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI/Tesouro Gerencial (2016).
Registro de Execução – Plano de Ação 2016 – Ferramenta desenvolvida pela Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional – PRODES/IFRN.
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2.1. Gestão Estratégica
Macroprocesso: Função Social
Fortalecer a identidade institucional e promover análise de demandas acadêmicas em
vinculação com o desenvolvimento e os arranjos produtivos, sociais e culturais locais
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
1.1.1 Fomentar a elaboração de relatórios das demandas
de ofertas educacionais, pesquisa e inovação e extensão
existentes e emergentes nos territórios de abrangência
das instituição
1.1.2 Fortalecer as ações de acompanhamento da
permanência e do êxito dos estudantes
1.1.3 Fortalecer a identidade institucional no âmbito da
comunidade acadêmica
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

No planejamento institucional do Campus João Câmara não foram contemplados recursos
orçamentários para o fortalecimento a identidade institucional e a promoção da análise de demandas acadêmicas
em vinculação com o desenvolvimento e os arranjos produtivos, sociais e culturais locais.
As ações desenvolvidas dentro desse objetivo estratégico foram executadas de forma conjunta pelos
setores (coordenações) competentes do Campus e suas respectivas diretorias, com o assessoramento das
comissões internas designadas para esse fim.
Nesse sentido, o fortalecimento das ações de acompanhamento da permanência e êxito dos estudantes se
processou nas ações conjuntas da Comissão Interna de Permanência e Êxito dos Estudantes (CIPE), com a
Diretoria Acadêmica e as Coordenações de Apoio Acadêmico e de Atividades Estudantis.
Houve a inclusão de indicadores para diagnóstico de permanência e êxito dos estudantes em
questionário eletrônico respondido pela comunidade, com vistas a subsidiar essas ações. Questionário esse que,
uma vez respondido, proporcionou informações relevantes para os processos de avaliação interna, de forma a
subsidiar, também, a construção do planejamento institucional.
As ações de publicidade dos atos da Gestão nos meios de comunicação internos e externos também
contribuíram para o fortalecimento da identidade institucional junto à comunidade.

Macroprocesso: Órgãos colegiados e de assessoramento
Garantir o funcionamento, a tomada de decisão e a autonomia dos órgãos colegiados e de
assessoramento
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
1.2.1 Fomentar a realização de reuniões dos órgãos
colegiados e de assessoramento institucionais
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

A garantia do funcionamento, da tomada de decisão e da autonomia dos órgãos colegiados e de
assessoramento é um objetivo estratégico cujo cumprimento das metas estabelecidas não acarretou dispêndio
direto de orçamento do Campus João Câmara, visto que não foi planejado recurso para esse fim, no plano de
ações da unidade.
A Gestão local atendeu a todas as convocações para participação em reuniões de órgãos colegiados e de
assessoramento do IFRN, tendo como fonte de custeio o recurso planejado para fazer face a despesas com diárias
civis para servidores, com o intuito de atender convocações para missões oficiais, entre as quais estão as reuniões
dos órgãos acima citados, onde esse recurso está planejado dentro do Macroprocesso Funcionamento
Institucional, na Dimensão Gestão Administrativa.
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Macroprocesso: Transparência e descentralização
Fortalecer a transparência dos atos de gestão e os processos de descentralização
institucional
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
1.3.1 Fortalecer a transparência e a agilidade de
publicização dos atos dos colegiados superiores
1.3.2 Fortalecer a transparência dos atos de gestão
1.3.3 Fortalecer os processos institucionais de
autonomia e descentralização
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

O fortalecimento da transparência dos atos de gestão e dos processos de descentralização institucional é,
também, um objetivo estratégico para o qual não foram alocados recursos orçamentários no planejamento
institucional do Campus João Câmara.
A meta de fortalecer a transparência e a agilidade de publicização dos atos dos colegiados superiores
está diretamente ligada à Gestão desses órgãos que se processa na Reitoria, como meta daquela unidade
administrativa.
Já o fortalecimento da transparência dos atos de Gestão Local foi promovido mediante a publicação dos
atos oficiais, sobretudo na Imprensa Oficial (Imprensa Nacional), assim como nos Boletins Internos de Serviço e
na página do Campus, dentro do Portal do IFRN, na Rede Mundial de Computadores.
A autonomia e a descentralização das ações da Gestão já vem se processando, conforme as delegações
de competências dos órgãos setoriais da Reitoria para os campi do IFRN.

Macroprocesso: Gestão organizacional
Adequar a estrutura organizacional e documentos institucionais de referência
promover a função social
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
1.4.1 Atualizar os documentos institucionais relativos
ao planejamento institucional
1.4.2 Aperfeiçoar a estrutura organizacional de modo a
fortalecer a autonomia dos campi
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

para

%
-

A adequação da estrutura organizacional e dos documentos institucionais de referência para promoção
da função social é mais um objetivo estratégico que não ensejou dispêndio de orçamento para o Campus.
Contudo, diversas ações foram desenvolvidas no âmbito sistêmico, a exemplo do Curso de Capacitação
em Administração Escolar para os Gestores do IFRN, sobretudo os servidores que foram empossados no ano
2016, para compor a nova Gestão da Instituição.
Promovido pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, o curso teve como
principal objetivo, alinhar as metas para uma administração estratégica da Instituição, cuja metodologia
englobava discussões para revisão dos documentos normativos e do organograma do IFRN.
Capacitação da qual a Gestão Local participou com seus representantes, contribuindo para a atualização
dos documentos institucionais e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Instituto.

Macroprocesso: Planejamento estratégico
Objetivo estratégico

Sistematizar e acompanhar o planejamento participativo integrado à avaliação
institucional
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
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1.5.1 Ampliar a participação na elaboração e no
acompanhamento do planejamento institucional anual
participativo
1.5.2 Fomentar a produção e divulgação do relatório de
gestão sistêmico e dos campi
Total
Execução Física e Análise Situacional

-

-

-

-

-

-

O objetivo estratégico de sistematizar e acompanhar o planejamento participativo integrado à avaliação
institucional também não gerou dispêndio orçamentário para o Campus João Câmara.
A ampliação da participação na elaboração e no acompanhamento do planejamento institucional anual
participativo foi garantida mediante constante debate com a comunidade interna e com as representações
estudantis, com o intuito de construir e avaliar coletivamente o planejamento da unidade.
Essa construção coletiva está sistematizada no plano de ação do Campus, cuja avaliação se processa no
presente relatório de gestão que será amplamente divulgado, assim como foram produzidos e divulgados os
relatórios de gestão dos exercícios anteriores.

Macroprocesso: Avaliação institucional
Acompanhar e avaliar, de forma sistêmica e sistematizada, os indicadores institucionais
para subsidiar o planejamento e a qualidade dos atendimentos dos setores para identificar
o nível de satisfação dos usuários
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
1.6.1 Ampliar a participação da comunidade nos
processos de autoavaliação institucional
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Não há recursos orçamentários alocados no planejamento do Campus João Câmara para atender o
objetivo estratégico de acompanhar e avaliar, de forma sistêmica e sistematizada, os indicadores institucionais
para subsidiar o planejamento e a qualidade dos atendimentos dos setores para identificar o nível de satisfação
dos usuários.
Os processos referentes a esse objetivo estratégico que tem como meta ampliar a participação da
comunidade nos processos de autoavaliação institucional, no âmbito do Campus João Câmara foram conduzidos,
sobretudo, pelas comissões próprias locais, de Avaliação (CPA) e de Permanência e Êxito dos Estudantes (CIPE).
A execução desses processos seguiu a metodologia adotada no âmbito sistêmico, na qual alunos,
professores e técnicos-administrativos do IFRN responderam questionário eletrônico no Sistema Unificado de
Administração Pública (SUAP).
O referido questionário trouxe como novidade a inclusão de indicadores para diagnóstico de
permanência e êxito dos estudantes e também para a definição de ações para o planejamento institucional.
Foram avaliadas as dimensões de ensino, extensão, pesquisa e inovação, gestão estratégica,
comunicação e eventos, atividades estudantis, gestão de pessoal, gestão administrativa, engenharia e
infraestrutura e tecnologia da informação.
O público (usuários) indiretamente ligado ao Instituto, como pais e responsáveis de alunos, empresários
e representantes da sociedade civil, também tiveram a oportunidade de responder ao questionário, por meio
específico, visto que não possuem acesso direto aos sistemas internos do IFRN, a exemplo do SUAP.

Macroprocesso: Internacionalização
Ampliar as atividades de internacionalização em articulação com as demandas
acadêmicas
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
1.7.1 Ampliar o número de acordos de cooperação e
parcerias com instituições estrangeiras
Objetivo estratégico
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1.7.2. Ampliar o número de estudantes e servidores em
mobilidade internacional (enviados e recebidos)
Total
Execução Física e Análise Situacional

-

-

-

-

No macroprocesso de internacionalização não foram planejados recursos para atender ao objetivo
estratégico de ampliar as atividades de internacionalização em articulação com as demandas acadêmicas por meio
do aumento do número de acordos de cooperação e parcerias com instituições estrangeiras, assim como também
não foi alocado orçamento para ampliar o número de estudantes e servidores em mobilidade internacional
(enviados e recebidos).

2.2. Comunicação e eventos

Macroprocesso: Comunicação interna
Fortalecer a transparência das ações institucionais e os fluxos comunicacionais
servidores e estudantes
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
2.1.1. Estimular a interação de servidores e estudantes
com as gestões da Reitoria e dos campi através dos
diferentes meios de comunicação interna
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

com

%
-

Não foram planejados recursos orçamentários no âmbito do Campus João Câmara para estimular a
interação de servidores e estudantes com as gestões da Reitoria e dos campi através dos diferentes meios de
comunicação interna.
O fortalecimento da transparência das ações institucionais e os fluxos comunicacionais com servidores e
estudantes foi concebido mediante a publicação periódica de notícias, editais e ações da Gestão através do e-mail
institucional, cartazes e murais do Campus João Câmara, de modo a atingir localmente a comunidade acadêmica
(alunos e servidores).

Macroprocesso: Comunicação externa
Promover e difundir as ações institucionais de oferta de educação profissional, científica
e tecnológica e de transformação das realidades locais
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
2.2.1. Ampliar a utilização dos canais de comunicação
externa para informar a sociedade sobre as ações
institucionais e melhorar a percepção pública quanto à
atuação e dimensão institucional
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

A ampliação da utilização dos canais de comunicação externa para informar a sociedade sobre as ações
institucionais e melhorar a percepção pública quanto à atuação e dimensão institucional foi executada por meio de
publicação de notícias, editais e ações da Gestão através do site institucional e mídias sociais (Facebook e Twitter
do campus), ampliando o alcance das informações relevantes para o público externo, sem a necessidade de
alocação de recursos orçamentários no planejamento do campus, pelo que, não houve dispêndio de recursos.
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Macroprocesso: Eventos
Promover a aproximação física de servidores, alunos e da população em geral com a
Instituição por meio da promoção de eventos, em articulação com as demandas
acadêmicas e administrativas
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
2.3.1. Melhorar o apoio e a promoção de eventos
institucionais de natureza técnico-científica, artísticocultural e desportiva que aprimorem a relação com a
comunidade interna e sociedade
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

O recursos destinados a promover a aproximação física de servidores, alunos e da população em geral
com a Instituição por meio da promoção de eventos, em articulação com as demandas acadêmicas e
administrativas forma planejados pelas coordenações diretamente responsáveis por eventos específicos.
À Coordenação de Comunicação Social e Eventos coube a missão de auxiliar na divulgação e
organização de eventos, como: Semana de Integração, Semana de Artes, Desporto e Cultura- SEMADEC,
Exposição Científica, Tecnológica e Cultural- EXPOTEC, Feira de Empreendedorismo, Miniempresa e ações de
Extensão, além de outros eventos que entraram na composição da agenda do campus.

2.3. Governança
Macroprocesso: Governança administrativa
Fortalecer a política de governança administrativa
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
3.1.1. Ampliar o alcance da política e das práticas de
governança administrativa
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Realizado (R$ 1,00 $)

%

-

-

-

-

A política de governança administrativa dos campi está orientada no modelo da estrutura de governança
do IFRN, que tem como base a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou os Institutos Federais; o
Estatuto do IFRN, aprovado pela Resolução nº 66/2009-CONSUP, de 31 de agosto de 2009, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) de 2 de setembro de 2009; e o Regimento Geral, aprovado pela Resolução nº 15/2010CONSUP, de 29 de outubro de 2010, publicada no DOU de 4 de novembro de 2010.
A Governança Corporativa no IFRN explicita as atividades realizadas pelas unidades que compõem a
instituição, os mecanismos e controles internos adotados para assegurar a conformidade da gestão e garantir o
alcance dos objetivos planejados, as atividades de correição.Ressalte-se que para alcançar o objetivo estratégico
de fortalecer a política de governança administrativa no âmbito do Campus João Câmara não foram alocados
recursos do orçamento no planejamento institucional.

Macroprocesso: Governança em tecnologia da informação
Fortalecer a política de governança em tecnologia da informação
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
3.2.1. Implantar a política e fomentar as práticas de
governança em tecnologia da informação
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

%
-
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A implantação da política e o fomento de práticas de governança em tecnologia da informação,
enquanto padrões assumidos por gestores, servidores, técnicos e usuários de TI no âmbito do IFRN, com o
objetivo de garantir controles efetivos e ampliar os processos de segurança e desempenho, está sob a
responsabilidade da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.
No âmbito dos campi a alocação de orçamento no planejamento institucional visa a ampliação e
melhoria do parque tecnológico, onde todas as aquisições de equipamentos são centralizadas na Reitoria, com o
objetivo de barganhar os melhores e menores preços, como forma de atender ao princípio da economicidade da
Administração Pública.Esses recursos estão planejados dentro da dimensão funcionamento. Assim, não foram
planejados recursos no Campus para atender ao objetivo estratégico de fortalecer a política de governança em
tecnologia da informação.

2.4. Atividades estudantis
Macroprocesso: Assistência social
Ampliar e fortalecer as ações de assistência social para os estudantes
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
4.1.1. Ampliar o número de estudantes com
caracterização socioeconômica realizada
4.1.2. Ampliar a oferta de auxílios e bolsas para os
programas, projetos e ações direcionados aos estudantes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica,
734.905,00
693.196,39
inclusive com necessidades educacionais específicas e
transtorno funcional específico
Total
734.905,00
693.196,39
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

%
-

94,32

94,32

Na dimensão “Atividades Estudantis”, no macroprocesso Assistência Social, a execução orçamentária e
financeira não ocorreu em sua totalidade, fato que se deve, em parte, ao movimento grevista. Movimento esse que
interrompeu as atividades acadêmicas no Campus, pelo que não houve pagamento de auxílios e bolsas, uma vez
que os discentes não se deslocaram para a escola no período (para fazer jus ao auxílio transporte), assim como
também não desenvolveram as atividades da bolsa de Iniciação Profissional, por isso, o recurso destinado a esse
tipo de bolsa não foi executado.
Outro fator superveniente reside no auxílio transporte, que foi planejado prevendo situações recorrentes
no Campus no ano de 2015, como o não envio de ônibus para transporte escolar por parte das prefeituras
municipais. Com base nessas situações, o recurso foi planejado em valor suficiente para atender aos alunos que
necessitassem de auxílio transporte. Contudo, parte dos municípios disponibilizaram ônibus escolar para os
estudantes. Dessa forma, o recurso planejado foi executado em menor proporção, com relação ao previsto.
Ocorreram ainda outras variáveis como a falta de ingresso de alunos da Educação de Jovens e Adultos,
por isso, as bolsas do Programa de Fomento dos Estudos do PROEJA não foram pagas na totalidade em que
foram planejadas, o que justifica uma menor execução financeira do orçamento destinado a esse programa.
Quanto à caracterização socioeconômica, a mesma já é realizada no ato da inscrição dos candidatos em
processos seletivos, migrando posteriormente para os sistemas acadêmicos e administrativos do IFRN. Assim,
todos os alunos ingressantes tiveram sua caracterização socioeconômica realizada, sem que houvesse dispêndio
orçamentário-financeiro para o Campus João Câmara.
Ressalte-se que parte do orçamento do Campus, na dimensão Assistência ao Educando, foi destinada à
aquisição de gêneros alimentícios que, somados com os alimentos adquiridos junto aos produtores da agricultura
familiar, com recursos específicos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, possibilitaram a
oferta de merenda escolar de qualidade para os discentes da educação básica, no Ensino Médio Integrado Regular
e na Educação de Jovens e Adultos.
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Macroprocesso: Assistência à saúde
Sistematizar atividades de assistência à saúde dos discentes, de maneira a integrar as
ações escolares com as de saúde
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
4.2.1. Ampliar o número de exames biomédicos em
estudantes ingressantes dos cursos técnicos integrados
4.2.2. Ampliar o número de campanhas de saúde
sistêmicas
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

A avaliação biomédica foi ampliada no ano de 2016 e otimizada através do uso do Módulo Saúde, no
Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, o que permitiu o registro digital dos exames.
Foram realizados exames odontológicos em 70 alunos, o que corresponde a 37% dos ingressantes (189)
do ano de 2016.
Já o exame biomédico foi realizado em 55 alunos, correspondendo à 29% do total de matrículas. A
grande dificuldade encontrada para este procedimento foi o recrutamento dos alunos, que mesmo após o
agendamento para a realização desses exames, não compareceram.
No ano 2016 foram realizadas campanhas educativas objetivando a prevenção de doenças e promoção
de saúde através da explanação dos seguintes temas e ações: Combate as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti
(dengue, zika e chikungunya); Saúde bucal; Síndrome metabólica; Prevenção do câncer de mama; Coleta de
amostras para o controle da qualidade da água do campus e; Aulas sobre viroses, como parte das atividades
acadêmicas da disciplina de Biologia (atividade realizada em conjunto com o corpo docente da disciplina).
Para esse objetivo estratégico não foram destinados recursos no planejamento do Campus, contudo,
foram adquiridos materiais de consumo para os setores da saúde, da ordem de R$ 21.305,26 (Vinte e um mil,
trezentos e cinco reais e vinte e seis centavos), na “dimensão funcionamento”, para atender à ações estruturantes
da Assistência ao Educando, contribuindo para o atingimento do presente objetivo estratégico.

Macroprocesso: Formação integral
Fortalecer as ações de apoio à formação integral dos estudantes (eventos e atividades
artístico-culturais e esportivas)
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
4.3.1. Ampliar o número de discentes com apoio para
participação em eventos e para o desenvolvimento de
R$ 40.900,00
atividades artístico-culturais e desportivas
Total
R$ 40.900,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

As ações de apoio à formação integral dos estudantes, com fornecimento de auxílios para participação
em eventos e atividades artístico-culturais e esportivas atenderam a um montante de investimentos 40.900,00
(Quarenta mil e novecentos reais). Todas as solicitações realizadas em consonância com as orientações da
Resolução 09/2015-CONSUP, foram deferidas pela Coordenação de Atividades Estudantis, atendendo a um total
de 264 alunos.

Macroprocesso: Representação estudantil
Estimular a formação e o fortalecimento da organização política dos estudantes, por meio
das representações estudantis
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
4.4.1. Fomentar a articulação política das entidades
estudantis
Total
Objetivo estratégico
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Execução Física e Análise Situacional
Embora não houvesse recursos orçamentários planejados para ações dos movimentos estudantis, o
Grêmio Estudantil Francisca Alves, participou de diversos eventos no âmbito da representação discente.
É possível destacar dentre eles a Reunião da Rede de Grêmios do IFRN (REGIF) no Campus Macau, o
Encontro Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas da FENET no Rio de Janeiro, a Plenária Nacional de
Grêmios em Alagoas, além de diversas palestras em escolas municipais de João Câmara e Região.
O Campus João Câmara disponibilizou ônibus para o deslocamento dos discentes em alguns eventos. Já
para os eventos fora do Estado, a REGIF protocolou processos diretamente na Reitoria solicitando a ajuda de
custo para os alunos envolvidos.

Tabela 02 – Número de estudantes atendidos em ações e programas de assistência estudantil em 2016.

AÇÕES E PROGRAMA
Bolsa de Iniciação Profissional
Bolsa de Auxílio-transporte
Bolsa de Alimentação
Bolsa de Fomento Proeja
Bolsa OVEP
Bolsa TAL
Bolsa de Iniciação Científica
Bolsa de Extensão
Auxílio para Aulas Externas
Auxílio para participação em eventos
TOTAL

QUANTIDADE
DE ESTUDANTES
ATENDIDOS
45
117
579
9
0
0
3
16
565
264

Fonte: Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, 2016.

2.5. Ensino

Macroprocesso: Acesso discente
Realizar processos seletivos e diversificar as formas de acesso discente para promover a
inclusão social e estender as oportunidades de formação profissional
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
5.1.1. Elevar o nível de aceitação e reconhecimento dos
cursos, ampliando a demanda global na relação
candidatos por vaga
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

As ações previstas para a diversificação de ofertas e formas de acesso discentes foram atendidas
parcialmente, considerando que uma está atrelada a aprovação do Curso de Especialização em Ensino de Ciências
e outra a reformulação do Projeto Pedagógico de Curso – PPC, do Curso de Cooperativismo na modalidade EJA,
que, no momento, está em processo de reestruturação da comissão.

Macroprocesso: Oferta educacional
Objetivo estratégico

Fortalecer a oferta educacional e acompanhar e aperfeiçoar os projetos de cursos, em
ação integrada com a pesquisa e inovação, a extensão e as atividades estudantis e em
sintonia com o desenvolvimento socioeconômico local e regional
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Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
5.2.1. Ampliar a oferta educacional em cursos e
programas, de acordo com as condições de pessoal e
infraestrutura física e tecnológica
5.2.2. Ampliar as ações de avaliação do currículo
Total
Execução Física e Análise Situacional

Realizado (R$ 1,00 $)

%

-

-

-

-

O Colegiado da Diretoria Acadêmica, com vistas a atender a demanda local, adequou a carga horária
docente dos Cursos Técnicos de Administração e Eletrotécnica para ofertar, em editais institucionais de processos
seletivos, vagas para estes cursos na modalidade subsequente. Assim, em 2016, realizamos um estudo do impacto
da carga horária desses cursos aos docentes e conseguimos efetuar a oferta. O processo seletivo foi realizado e as
turmas iniciarão no ano letivo de 2017.1.
Quanto as ações de avaliação curricular, foi feita a elaboração do Projeto Pedagógico de Curso - PPC,
da Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e, no momento, está tramitando nas câmaras e conselhos
institucionais. Já a reformulação do PPC do Curso de Cooperativismo não foi concluído em virtude de mudanças
no corpo docente e será retomado tão logo reestruturemos a comissão de reformulação.

Macroprocesso: Processo ensino e aprendizagem
Desenvolver ações de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo do processo ensinoaprendizagem que possibilitem a permanência e o êxito
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
5.3.1. Ampliar as taxas de conclusão e diminuir as taxas
70.200,00
26.375,30 37,57
de retenção e desligamento de estudantes nos cursos
Total
70.200,00
26.375,30 37,57
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Foi dado início no ano de 2016, a ações mais efetivas para a diminuição de desligamentos dos alunos e
consequente ampliação do número de concluídos. Por meio da criação do Grupo de Trabalho da Comissão Interna
de Permanência e Êxito – CIPE, está sendo possível mapear os fatores que contribuem para o desligamento dos
discentes. A finalização desse trabalho culminará em um Plano Estratégico de Permanência e Êxito – PEPE, no
qual, serão apresentados indicadores de evasão, retenção, aspectos socioeconômicos, entre outros que contribuem
para o desligamento. Serão apresentadas, também, ações que visam combater as causas apontadas em relatório.
Acreditamos que a realização desse trabalho tem contribuído consideravelmente para que servidores técnicos e
docentes se apropriem da realidade na qual nossos alunos estão inseridos e, assim, possam adequar procedimentos
pedagógicos e administrativos, de modo a contribuir para a diminuição dos índices de evasão e/ou retenção.
Quanto ao recurso previsto para a bolsa de monitoria (R$ 25.200,00), foi solicitada a anulação do
empenho, tendo em vista que o movimento paredista que paralisou as atividades no Campus inviabilizou a
realização do processo seletivo em tempo hábil para empenharmos o recurso nominalmente. O recurso realizado
conforme consta acima, foi utilizado para a execução de aulas externas e visitas técnicas.

Macroprocesso: Administração acadêmica
Desenvolver ações de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo da administração
acadêmica
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
5.4.1. Ampliar a consistência dos dados de matrículas
nos sistemas institucionais e governamentais
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico
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A migração do sistema Q-acadêmico para o SUAP-EDU possibilitou minimizarmos significativamente
a inconsistência de dados. Também foi possível alimentarmos os sistemas institucionais e governamentais dentro
dos prazos previstos, o que viabilizou as retificações quando solicitadas. Dessa forma, minimizamos
consideravelmente possíveis inconsistências. Não houve planejamento, nem dispêndio de recursos orçamentários
pelo Campus para esse fim.

Macroprocesso: Inclusão e diversidade
Fortalecer e consolidar as ações de inclusão de pessoas com deficiência e
necessidades educacionais específicas e de diversidade social, cultural, de gênero
raça e cor
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
5.5.1. Ampliar a ações dos Núcleos de Estudos e
Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e dos
Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE)
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

com
e de

%
-

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas - NEABI e o Núcleos de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE realizaram ações de extensão ao longo do ano de
2016, sobretudo, por meio do projeto de extensão InCampus, que a cada edição traz para à comunidade externa e
interna, palestras com temáticas que versam sobre inclusão e diversidade.
Objetivamos fortalecer as ações do projeto bem como diversificá-las de modo a fortalecermos o diálogo
com a comunidade e, por conseguinte, promover transformações atitudinais e cidadãs.

Macroprocesso: Sistema de bibliotecas
Fortalecer a política de expansão e atualização do acervo físico e eletrônico e ampliar a
atuação sistêmica das bibliotecas junto à comunidade
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
5.6.1. Aumentar a relação de exemplares por título da
bibliografia básica e da bibliografia complementar, em
80.000,00
80.000,00 100,00
todos os níveis e modalidades de ensino ofertados, em
todas as bibliotecas
Total
80.000,00
80.000,00 100,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

A Biblioteca do Campus João Câmara tem feito regularmente a aquisição de livros tendo como
prioridade a aquisição dos livros constantes das ementas de cursos (bibliografia básica e complementar) e, quando
possível, a aquisição de livros sugeridos pelos docentes. O recurso previsto no orçamento para a aquisição de
livros e foi plenamente executado.
Ressaltamos a necessidade emergencial de ampliação estrutural da biblioteca do Campus com vistas a
um espaço mais adequado a alocação do acervo bibliográfico bem como a necessidade de condições adequadas de
uso desse espaço pela comunidade.

Macroprocesso: Educação a distância
Objetivo estratégico

Redimensionar, estrutural e academicamente, as ações de educação à distância,
ampliando a atuação sistêmica institucional
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
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5.7.1. Ampliar a utilização de tecnologias educacionais
nos cursos presenciais e consolidar a institucionalização
15.500,00
da educação a distância
Total
15.500,00
Execução Física e Análise Situacional

0,00

0,00

0,00

0,00

No ano letivo de 2016 foram priorizados a sistematização de procedimentos do Pólo EaD e o
planejamento de ações integradas aos cursos na modalidade presencial, tais como: utilização de novas tecnologias
da informação e da comunicação para docentes e discentes. Em particular, priorizar capacitação aos docentes
sobre o uso das NTICs em sala de aula como ferramenta a auxiliar a práxis pedagógica.
A implementação dessas ações ocorrerá no ano letivo de 2017. Por isso, o recurso planejado não foi
executado.
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Tabela 03 – Número de vagas e inscrições em processos seletivos de estudantes em 2016.
VAGAS ORDINÁRIAS*
Nível/Modalidade
Mestrado
Especialização
Aperfeiçoamento
Graduação
Técnico
Integrado
Integrado EJA
Subsequente
FIC
TOTAL
Percentual

Vagas ofertadas
80
120
200

Relação
Inscritos
Candidato/
confirmados
Vaga
80
14,98
120
7,8
200
-

VAGAS EXTRAORDINÁRIAS**
Relação
Vagas
Inscritos
Candidato/
ofertadas
confirmados
Vaga
-

-

-

TOTAL
Vagas
ofertadas

Inscritos
confirmados

80

80

Relação
Candidato/
Vaga
14,98

120
200

120
200

7,8
-

Fonte: Sistema Único de Administração Pública – SUAP - EDU.
* Vagas ofertadas em cursos fomentados com recursos oriundos do orçamento do IFRN.
** Vagas ofertadas em cursos financiados com recursos extraordinários descentralizados para o IFRN (Rede e-TEC Brasil, UAB e Pronatec/Bolsa-Formação).
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Tabela 04 – Número de matrículas atendidas em 2016.
NÍVEL/FORMA

MODALIDADE

MATRÍCULAS
ORDINÁRIAS
ATENDIDAS*
40
40

MATRÍCULAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATENDIDAS**
-

120
200
-

-

Mestrado
Especialização
Aperfeiçoamento
Licenciatura
Graduação
Tecnologia
Técnico
Técnico Integrado
Técnico (nível médio)
Técnico Integrado EJA
Técnico Subsequente
FIC
FIC Integrado EJA
FIC
FIC
TOTAL
Percentual
Fonte:Sistema Único de Administração Pública – SUAP - EDU.
Pós-graduação

TOTAL
40
40
120
200
-

* Matrículas atendidas com recursos oriundos do orçamento do IFRN.
** Matrículas atendidas com recursos extraordinários descentralizados para o IFRN (Rede e-TEC Brasil, UAB e Pronatec/Bolsa-Formação).
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2.6. Extensão

Macroprocesso: Interação com a sociedade
Fortalecer os programas e projetos de extensão, para uma maior interação institucional
com a comunidade local e regional
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
6.1.1. Ampliar o alcance dos projetos de extensão
executados com fomento institucional e o grau de
12.600,00
29.483,61 234,00
envolvimento dos servidores
6.1.2. Ampliar o número de submissões de programas
e/ou projetos com recursos em editais externos e em
convênios
6.1.3 Ampliar o número de serviços tecnológicos
desenvolvidos
Total
12.600,00
29.483,61 234,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Com relação à meta 6.1.1, foi planejado apoio às ações dos Núcleos de Arte e Cultura, realizando a
Semana de Integração, Semana de Artes, Desporto e Cultura – SEMADEC, a Exposição Científica, Tecnológica e
Cultural – EXPOTEC e Mostras de Teatro. Entretanto, foi decidido pela gestão que a EXPOTEC não seria
realizada no ano de 2016, havendo somente a SEMADEC.
Para realização deste último evento foi solicitado serviço de arbitragens no valor de R$ 21.563,16.
(Vinte e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos). As Mostras de Teatro não tiveram
custos. Necessário se faz salientar que tais despesas foram planejadas no Sistema Unificado de Administração
Pública – SUAP, ocupando a natureza de despesa 449039, de forma errônea, sendo foram corrigidas por ocasião
da emissão dos empenhos dos recursos.
Foi realizado o projeto Vida Saudável na Melhor Idade, inscrito no edital de fluxo contínuo, que
contemplou bolsa ao coordenador do projeto e auxílio financeiro para execução dos eventos estabelecidos
previamente, com recurso do Instituto. Para esse projeto foram destinados R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos
reais) para auxílio financeiro a estudantes e R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) para auxílio financeiro ao
servidor coordenador.
Cada projeto de extensão inscrito nos editais 02/2016 e 09/2016 fez jus à quantia de R$ 2.000,00 (Dois
mil reais) para compras de materiais, entretanto a maioria deles não utilizou esse recurso. Sendo cinco projetos no
total, o valor previamente planejado foi de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
Para o projeto “Xadrez na Região do Mato Grande” houve a compra de cinco jogos de xadrez
totalizando um valor de R$ 949,95 (Novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Havia nesse
mesmo projeto o interesse em adquirir relógios digitais de xadrez, entretanto não foi possível aderir à nenhuma
Ata de Registro de Preços para finalizar a compra de forma vantajosa para a Administração Pública.
Para a maior parte dos projetos de extensão, o número de programas inscritos nos editais correspondeu
às expectativas e as metas foram alcançadas.
No Projeto “Capacitar Multiplicadores” foram desenvolvidos trabalhos multidisciplinares com cidadãos
da região, portadores de necessidades especiais. Para esse projeto foi fornecido o cartão pesquisador, porém o
mesmo não foi utilizado. O Projeto InCampus atingiu a comunidade local de maneira positiva com suas palestras
e intenções e também utilizou apenas recursos próprios do Campus. Os demais projetos não tiveram custos.
Para auxílio financeiro aos estudantes, foi planejado em 2016 um valor menor do que o que foi
investido. No planejamento verifica-se um total de R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais), entretanto a
Coordenação de Extensão teve seis projetos aprovados, cinco deles com dois bolsistas e um deles com quatro
alunos bolsistas. Cada um desses projetos tem uma bolsa de R$ 300,00 (Trezentos reais) mensais, sendo alguns
deles finalizados em 7 meses e outros em 5 meses. O total destinado a pagamento de bolsa desses alunos foi de
R$ 25.800,00 (Vinte e cinco mil e oitocentos reais).
Pelas razões expostas, foi necessário o aporte de recursos oriundos do funcionamento da unidade para a
consecução dos objetivos estratégicos da Extensão, sobretudo na aquisição de materiais de consumo e contratação
de serviços de terceiros.
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Macroprocesso: Diálogo com o mundo do trabalho
Fortalecer os mecanismos de interação e encaminhamento institucional de discentes e
egressos, tendo em vista a inserção laboral e o processo ensino-aprendizagem
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
6.2.1. Aumentar o número de instituições parceiras para
a oferta de estágios e intercâmbio institucional
6.2.2. Aumentar o número de estudantes que realizam
estágios como prática profissional
6.2.3. Ampliar as visitas de acompanhamento de
estágios
6.2.4. Realizar estágios docentes em empresas para
interação com mundo do trabalho e captação de estágios
6.2.5. Ampliar o número de egressos acompanhados
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Foram realizados eventos que atingissem a comunidade de João Câmara. O Projeto InCampus esteve
presente atuando com variados temas e trazendo as pessoas para dentro do Campus para ampliar conhecimentos e
proporcionar a oportunidade de debater ideias. Estiveram envolvidos nesse projeto, diversos servidores que
organizaram os encontros colocando em pauta assuntos relevantes e atuais. Os eventos contaram com
participação efetiva dos servidores docentes e técnicos administrativos. Em 2016 foram realizados seis eventos
que contaram com uma média de 89 participantes.
Também foi realizado o Encontro que tratou dos abalos sísmico ocorridos no município de João Câmara
e região, abordando os 30 anos do evento que marcou a história da cidade e do país. A comunidade esteve
presente e as palestras e mesas redondas foram enriquecedoras e participativas, sem necessidade de dispêndio de
recursos orçamentários oriundos da Extensão.
Todos esses eventos contribuíram para ampliação da visibilidade da Instituição e para a manutenção do
diálogo com a sociedade, na busca pelo fortalecimento dos mecanismos de interação e encaminhamento
institucional de discentes e egressos, tendo em vista a inserção laboral e o processo ensino-aprendizagem, tarefa
essa, que se encontra em desenvolvimento, sendo um projeto em construção.

2.7. Pesquisa e Inovação

Macroprocesso: Desenvolvimento científico e tecnológico
Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada à inovação tecnológica e
voltados à transferência de tecnologias para a sociedade
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
7.1.1. Ampliar o número de projetos de pesquisa
aplicada com potencial de geração de ativos de
propriedade industrial e o grau de envolvimento dos
servidores em pesquisa
7.1.2. Incrementar o número de projetos de iniciação
R$ 15.500,00
científica e tecnológica envolvendo estudantes
7.1.3. Ampliar o quantitativo de laboratórios
multiusuários para fortalecimento das atividades de
pesquisa aplicada
7.1.4. Ampliar o número de instrumentos jurídicos de
licenciamento ou transferência de tecnologia para a
sociedade
Total
R$ 15.500,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico
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No macroprocesso Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com relação ao investimento em
pesquisa para o corpo discente, foram destinados recursos para projetos de pesquisa envolvendo três alunos, dos
quais dois foram contemplados pelo Edital 06/2016. Já o terceiro aluno foi contemplado pelo edital 12/2016.
Os dois alunos contemplados pelo primeiro edital receberam um total de 9 (nove) bolsas no valor de R$
300,00 cada. O terceiro aluno, contemplado no segundo edital, fez jus a quantia de 6 (seis) bolsas, no valor de R$
300,00 cada. Embora tivéssemos recursos para 7 (sete) bolsas para o Edital 12/2016, o discente ingressou no
projeto em andamento, ou seja, um mês depois de seu início, percebendo apenas 6 (seis) bolsas.
No quesito investimento em pesquisa para o corpo docente, foram destinados recursos para projetos de
pesquisa envolvendo dois professores, Sendo um professor contemplado no edital 06/2016 e o outro no edital
12/2016. Onde cada um dos docentes fez jus a bolsas no valor de R$500,00 (quinhentos reais), durante 9 meses
com referência ao edital 06/2016 e 7 meses, referentes ao edital 12/2016, respectivamente.

Macroprocesso: Publicações acadêmico-científicas
Fortalecer a produção e a publicação de artigos científicos em periódicos e em anais de
eventos e de livros impressos e em formato digital
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
7.2.1. Elevar o número de publicações em periódicos
com Qualis B2 ou superior e em periódicos
internacionais
7.2.2. Ampliar o número de periódicos institucionais
com Qualis B2 ou superior
7.2.3. Elevar a quantidade de livros publicados pela
Editora do IFRN
7.2.4. Elevar a quantidade de títulos acadêmicoscientíficos cadastrados no repositório institucional
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

O IFRN – Campus João Câmara fomentou ao longo do ano 2016 a participação dos servidores em
diversas atividades acadêmicas com o objetivo de contribuir com a publicação de trabalhos acadêmicos e
científicos em periódicos internacionais e institucionais, assim como para publicações pela editora do IFRN.

Macroprocesso: Empreendedorismo inovador
Expandir e fortalecer o programa de incubação de empresas
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
7.3.1. Aumentar a taxa de sucesso das empresas
incubadas e incentivar o envolvimento dos servidores
das unidades
7.3.2. Implantar hotéis de projetos para a pré-incubação
de ideias de empreendimentos
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

%

A incubadora viabilizou (pagou) cursos de formação para os empreendedores incubados com o intuito
de possibilitar a especialização na área que atuam, para que, assim, possam aumentar as taxas de sucesso de seus
negócios.
Além disso, a incubadora desenvolveu, juntamente com os professores dos cursos de administração, o
projeto de extensão da miniempresa, no qual o empreendedorismo foi disseminado entre os alunos e também
entre os servidores técnicos.
A incubadora ainda atua como hotel de projetos, havendo hoje 3 (três) empresas nessa fase, que são
assistidas pela mesma.
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2.8. Gestão de Pessoal
Macroprocesso: Seleção e mobilidade de pessoal
Aprimorar os processos de seleção e contratação e de mobilidade funcional
servidores
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
8.1.1. Ampliar a satisfação em relação aos concursos
públicos para contratação de quadro efetivo de
servidores docentes e técnico-administrativos
8.1.2. Ampliar a satisfação em relação aos processos de
remanejamento de servidores docentes e técnicoadministrativos
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

dos

%
-

-

O aprimoramento dos processos de seleção e contratação e de mobilidade funcional dos servidores
mediante a ampliação da satisfação em relação aos concursos públicos para contratação de quadro efetivo de
servidores docentes e técnico-administrativo, assim como a ampliação a satisfação em relação aos processos de
remanejamento de servidores docentes e técnico-administrativos está sob o encargo de responsabilidade da
Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria – DIGPE.

Macroprocesso: Titulação de servidores
Fomentar programas de capacitação em pós-graduação servidores e estabelecimento de
convênios e intercâmbios com instituições de ensino nacionais e internacionais, em
Objetivo estratégico
vinculação com o desenvolvimento institucional e com as demandas acadêmicas e
administrativas
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
8.2.1. Elevar o percentual de docentes e técnicosadministrativos com titulação máxima em pósgraduação
8.2.2. Elevar o percentual de técnicos-administrativos
com titulação mínima em graduação
Total
Execução Física e Análise Situacional
O fomento aos programas de capacitação em pós-graduação servidores e estabelecimento de convênios
e intercâmbios com instituições de ensino nacionais e internacionais, em vinculação com o desenvolvimento
institucional e com as demandas acadêmicas e administrativas, para elevar o percentual de docentes e técnicosadministrativos com titulação máxima em pós-graduação e o percentual de técnicos-administrativos com titulação
mínima em graduação também está sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFRN – DIGPE.

Macroprocesso: Desenvolvimento de equipes
Fortalecer e ampliar as ações de formação continuada e de integração das equipes
técnicas em articulação com as demandas acadêmicas e administrativas
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
8.3.1. Fomentar ações de formação continuada
10.000,00
5.630,90 56,30
alinhadas à área de atuação dos servidores
Objetivo estratégico
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8.3.2. Fomentar as ações de integração e formação de
equipes e coletivos das diversas dimensões
institucionais
8.3.3. Garantir a participação dos novos servidores no
programa de integração institucional
8.3.4. Ampliar a qualificação de servidores por meio da
63.000,00
participação em eventos técnicos e científicos
Total
73.000,00
Execução Física e Análise Situacional

-

-

-

44.116,75 70,02
49.747,65 68,15

Tendo em vista que o instrutor/palestrante do curso de capacitação ofertado em 2016 foi um servidor do
Campus João Câmara, não foi necessário a convocação de instrutor/palestrante de outro campus, o que dispensou
o custo com diárias para o palestrante. Com isso, houve uma economia no valor planejado para o curso de
capacitação em Excel 2013, por isso a execução orçamentária foi menor do que o planejado.
Os demais investimentos em desenvolvimento de equipes foram divididos em diárias para participação
em cursos de capacitação, inscrições dos servidores nesses cursos e despesas com passagens aéreas para
deslocamento de docentes e técnicos administrativos para participação em eventos de capacitação, sob a
supervisão da Comissão de Diárias e Passagens – CODIPA, do Campus João Câmara.

Macroprocesso: Carreira dos servidores
Promover ações de avaliação e desenvolvimento de servidores na carreira
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
8.4.1. Ampliar o alcance das ações de desenvolvimento
na carreira
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

%
-

Promover ações de avaliação e desenvolvimento de servidores na carreira com vistas a ampliação do
alcance das ações de desenvolvimento na carreira de docentes e técnicos administrativos é um objetivo
estratégico de responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas do IFRN – DIGPE.

Macroprocesso: Segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho
Ampliar as ações de promoção à segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
8.5.1. Ampliar o percentual de unidades (campi e
Reitoria) com projetos locais de promoção à saúde e/ou
22.750,00
21.217,19 93,26
qualidade de vida no trabalho
8.5.2. Ampliar a participação dos servidores nas ações
de acompanhamento da saúde e nos exames médicos
periódicos (EMP)
8.5.3. Ampliar o percentual de unidades (campi e
Reitoria) com comissões de saúde e segurança
8.5.4. Ampliar a participação de servidores aposentados
em ações pós-carreira e de integração
Total
22.750,00
21.217,19 93,26
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico
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O Campus João Câmara foi contemplado com recursos para aquisição de materiais do projeto de
qualidade de vida no trabalho, captados mediante a submissão de projeto específico à Diretoria de Gestão de
Pessoas do IFRN.
Ao longo do exercício 2016 foram realizadas aquisições de materiais de consumo e equipamentos
permanentes que proporcionaram a execução do projeto e a melhoria da qualidade de vida no trabalho, dos
servidores do Campus, ampliando o nível de satisfação dos colaboradores e a consequente melhoria do
rendimento no trabalho.

Macroprocesso: Gestão funcional de servidores
Garantir a realização de procedimentos administrativos e funcionais de pessoal
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
8.6.1. Realizar procedimentos administrativos e
funcionais de pessoal para atendimento de servidores
ativos
8.6.2. Realizar procedimentos administrativos e
funcionais de pessoal para atendimento de aposentados
e pensionistas
8.6.3. Realizar procedimentos administrativos e
funcionais de pessoal para contratação de estagiários
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

%
-

-

Os procedimentos administrativos e funcionais de pessoal para atendimento de servidores ativos,
aposentados e pensionistas, além de contratação de estagiários, é realizada pela Coordenação de Gestão de
Pessoas por meio de processos para cadastramento e alteração de dados funcionais, inclusão de dependentes,
inclusão de benefícios, cadastramentos de progressões funcionais de docentes e técnicos administrativos,
incentivos à qualificação de técnicos administrativos e titulação docente, além da elaboração de folha de
pagamento mensal, entre outras rotinas administrativas que compõem as atribuições da referida Coordenação.

Tabela 04 – Força de trabalho do Campus João Câmara, em 2016.
Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
Docentes Técnicos
60
43
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
0
0
1.2. Servidores de Carreira
60
43
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculados
60
43
ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em
0
0
exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em
0
0
exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros
0
0
órgãos e esferas
8
0
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a
0
0
Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
68
43

Total
103
0

Ingressos no
Exercício
7
0

Egressos no
Exercício
1
0

103

7

1

103

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

2

6

0

0

0

111

9

7

Fonte:Sistema Integrado de Administração de Pessoal do Governo Federal – SIAPE.
Sistema Unificado de Administração Pública do IFRN – SUAP.
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Tabela 05 – Eventos de capacitação para servidores, realizados em 2016.
Evento
Capacitação em Excel 2013 – Módulo I (básico)
Capacitação em Excel 2013 – Módulo II (intermediário)
Capacitação em Excel 2013 – Módulo II (avançado)
Total

Carga horária
(horas)
20
30
40
90

Participantes
10
8
8
26

Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus João Câmara – COGPE/JC.

2.9. Gestão Administrativa
Macroprocesso: Processos administrativos
Desenvolver a implementação de gestão de processos e melhoria de fluxos institucionais
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
9.1.1. Fomentar a manualização de fluxos e rotinas dos
setores sistêmicos
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Macroprocesso de competência sistêmica, no qual a implementação de gestão de processos e melhoria
de fluxos institucionais está diretamente sob a responsabilidade dos diversos setores da Reitoria do IFRN, de
forma que não foram planejados recursos pelo Campus João Câmara para atender a essa finalidade.

Macroprocesso: Gestão orçamentário-financeira
Nortear o planejamento e a execução orçamentária em função da oferta educacional com
foco na eficiência econômico-financeira e na definição de limites prudenciais de gastos
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
9.2.1. Aperfeiçoar a metodologia de planejamento e
acompanhamento dos gastos correntes e outros custeios,
com pessoal e com investimentos e inversões
financeiras
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

O planejamento da unidade é amplamente debatido com os diversos setores administrativos e
acadêmicos, assim como com as representações estudantis e com a comunidade, tendo em vista a alocação de
recursos e a execução orçamentária em função da oferta educacional, com foco na eficiência econômicofinanceira do Campus João Câmara.
A mesma metodologia do planejamento é utilizada no acompanhamento dos gastos correntes e outros
custeios, com o intuito de avaliar e controlar a execução do planejamento, garantindo assim a revisão das metas
para que seja alcançada a maior eficácia possível.
Em virtude da particularidade do macroprocesso e da meta, que foram estabelecidos para atender a
finalidades gerenciais, não foram alocados recursos orçamentários no planejamento do Campus João Câmara para
atender essas finalidades.

Macroprocesso: Funcionamento institucional
Objetivo estratégico

Garantir o funcionamento e a manutenção acadêmico-administrativo das unidades
Execução Financeira
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Meta
Previsto (1,00 R$)
9.3.1. Garantir a manutenção das unidades e aperfeiçoar
R$ 1.586.811,00
o acompanhamento e a contratação de serviços
Total
R$ 1.586.811,00
Execução Física e Análise Situacional

Realizado (R$ 1,00 $)

%

R$ 1.658.532,77 104,52
R$ 1.658.532,77 104,52

O recurso planejado pelo Campus João Câmara para garantir a manutenção e o funcionamento da
unidade teve uma execução de 96,28%, perfazendo um total de R$ 1.487.098,15 (Um milhão, quatrocentos e
oitenta e sete mil, noventa e oito reais e quinze centavos) investidos, atendendo a demandas do Campus
relacionadas a contratação de serviços de terceiros.
Contratos de serviços continuados com cessão de mão-de-obra, como limpeza e conservação de bens
móveis e imóveis, vigilância armada e apoio técnico e operacional, foram contratados mediante a realização de
processos licitatórios para esse fim, havendo, também a renovação de contratos já existentes, cuja prorrogação é
permitida pela legislação pertinente até o limite estabelecido pelos ditames legais.
Ressalte-se que os contratos continuados passaram pelas devidas repactuações com vistas a garantia
equilíbrio econômico-financeiro, sendo atendidos pelo orçamento corrente do Campus João Câmara.
Os serviços que não demandam dedicação exclusiva de mão-de-obra, como fornecimento de água,
energia e conectividade de dados, malote e serviços de correspondência, seguro e licenciamento de veículos,
publicações na imprensa oficial, coleta de resíduos hospitalares e laboratoriais, manutenção de frota e
fornecimento de combustíveis, além da locação de equipamentos de impressão e aquisição de passagens aéreas,
forma executados dentro da normalidade, atendendo a demandas gerais do Campus e a demandas específicas dos
diversos setores administrativos e acadêmicos.

Macroprocesso: Gestão de materiais e compras
Promover o planejamento, adequação e atualização material e tecnológica para atividades
acadêmicas e administrativas
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
9.4.1. Aperfeiçoar o acompanhamento patrimonial e a
R$ 319.904,00
R$ 516.508,65 161,46
aquisição de materiais das unidades
Total
R$ 319.904,00
R$ 516.508,65 161,46
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Compras de materiais permanentes e de consumo foram realizadas para atender a demandas dos setores
administrativos e acadêmicos, possibilitando a melhoria do desenvolvimento das atividades nesses setores e,
garantindo os materiais de expediente necessários à execução dos serviços na unidade.
O montante executado foi em mais de 50% (cinquenta por cento) superior ao planejado, contribuindo
para a adequação e atualização material e tecnológica para atividades acadêmicas e administrativas.

2.10. Engenharia e Infraestrutura
Macroprocesso: Gestão de obras civis
Promover o planejamento, a execução e o controle de construções e reformas
ampliação e manutenção da infraestrutura física
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
10.1.1. Aperfeiçoar o planejamento e o
acompanhamento de obras para ampliação e
51.137,32
manutenção da infraestrutura física
Total
51.137,32
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

para

%
-
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No ano de 2016 o Campus João Câmara realizou a reforma da cozinha da cantina, além da retirada dos
banheiros do salão do refeitório com o objetivo de adequar essas instalações aos padrões sanitários e nutricionais
de armazenagem, elaboração e fornecimento de refeições.
O contrato não foi executado em sua totalidade tendo em vista que o seu prazo foi finalizado sem que
houvesse aditivo para a conclusão dos serviços. A adequação da cozinha do refeitório será orçada e licitada
novamente em novo contrato de serviço de engenharia.

Macroprocesso: Sustentabilidade socioambiental
Desenvolver e fortalecer ações de infraestrutura para promoção da sustentabilidade
ambiental (preservação ambiental e eficiência energética), em articulação com o ensino, a
pesquisa e a extensão
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
10.2.1. Planejar e executar projeto de reuso de águas
pluviais e tratamento de efluentes nas unidades
10.2.2. Criar ou adequar estações de coleta de resíduos
nas unidades
10.2.3. Implantar programa de eficiência energética nas
unidades
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

No ano de 2016 o Campus João Câmara, por iniciativa interna da Coordenação de Serviços Gerais e
Manutenção - COSGEM, investiu R$ 1.000,00 (mil reais) para a compra de tubulações hidráulicas e caixas
d’água de 1000 (mil) litros para realizar a captação de água dos aparelhos de ar-condicionado do Campus e
também do aparelho de destilação de água dos laboratórios.
Toda a água coletada serve para regar plantas e jardins e pode também ser utilizada na limpeza de
calçadas e banheiros.
Mesmo não constando esse recurso no planejamento do Campus, o recurso foi remanejado de outras
ações. Ainda não foi contabilizado o volume de água captado nesse sistema.
Nesse ano, destacou-se também a instalação de uma usina fotovoltaica, composta por 880 placas
solares, distribuídas em duas estruturas metálicas suspensas de 400,00 m²/cada, as quais servem de cobertura para
o estacionamento de 45 vagas. O funcionamento da usina está gerando uma economia média de 50% na conta de
energia do Campus. A construção da referida usina foi viabilizada com recursos oriundos da Reitoria do IFRN,
com custo total de R$ 1.009.000,00 (Um milhão e nove mil reais).

Macroprocesso: Acessibilidade arquitetônica
Estabelecer as diretrizes gerais para atendimento da legislação relacionada à
acessibilidade arquitetônica
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
10.3.1. Planejar e executar plano de acessibilidade
arquitetônica nas unidades
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

No ano de 2016 o Campus João Câmara realizou a adequação de todas as portas do setor administrativo,
um total de 26 unidades, para a abertura de vão de 0,90m, adequando também sua sinalização a altura ideal para
cadeirantes.
Nesse mesmo ano, foi executada a instalação de 450,00 m² de guarda-corpo e corrimão para garantir a
segurança e a acessibilidade nas áreas externas de vivência, ginásio, rampas e calçadas. E internamente nas
rampas dos corredores de salas de aulas.
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Tabela 06– Área construída por tipo de ambiente do Campus João Câmara.
Tipo de ambiente
Área construída (m²)
Salas de Aula
823,06
Bibliotecas
190,04
Laboratórios
746,62
Administrativo / Acadêmico
785,05
Auditórios / Videoconferências
298,40
Médico / Assistencial
115,33
Refeições
331,47
Esportes
7.735,08
Banheiros
103,11
Vivência / Áreas Verdes
2.729,50
Apoio Externo
4.615,69
Área Não Edificante
8.552,80
Somatório das Áreas Construídas
27.026,15
Área Total do Campus
100.139,71
Fonte: Engenharia do Campus João Câmara

2.11. Tecnologia da Informação

Macroprocesso: Infraestrutura lógica e redes
Promover a ampliação e a atualização material e lógica das tecnologias da informação
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
11.1.1. Melhorar a infraestrutura de tecnologia de
R$ 30.000,00
R$ 16.414,95 54,72
informação das unidades
Total
R$ 30.000,00
R$ 16.414,95 54,72
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

O recurso destinado e melhoria da infraestrutura de tecnologia de informação do Campus João Câmara,
inicialmente planejado para a aquisição de computadores foi destinado à aquisição de pontos de acesso de rede,
atendendo a necessidades de melhorias nessas instalações.
Foram adquiridos ainda estabilizadores e notebooks para os setores administrativos e acadêmicos.
Fatores como a mudança na Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DGTI e a necessidade
de readequação dos métodos de compra para que haja padronização, como política de governança em TI adotada
pelo IFRN, assim como a falta de tempo hábil para a realização de processo licitatório e variação de preços de
preços devida à instabilidade do mercado contribuíra para a baixa execução do orçamento planejado.

Macroprocesso: Sistemas de informação
Contribuir para a informatização dos processos administrativos e acadêmicos da
instituição, mediante o aperfeiçoamento do Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP)
Execução Financeira
Meta
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
%
11.2.1. Ampliar o desenvolvimento do SUAP e reduzir
a utilização de softwares de terceiros
Total
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico
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A contribuição para a informatização dos processos administrativos e acadêmicos da instituição,
mediante o aperfeiçoamento do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), é discutida constantemente
pelos servidores mediante enquetes e pesquisas realizadas pela DGTI.
A ampliar e o desenvolvimento do SUAP e a consequente redução da utilização de softwares de
terceiros é possível mediante essas contribuições de servidores e alunos e está sob a gestão da DGTI, cujos
profissionais realizam as melhorias e adequações necessárias no sistema, alvo de constantes atualizações para
possibilitar a melhoria dos processos no IFRN.
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3.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Neste capítulo são apresentados os indicadores acadêmicos, socioeconômicos e de
pesquisa e extensão.Cabe ressaltar que os dados utilizados para cálculo dos indicadores
referem-se às ações para desenvolvimento de cursos e matrículas ordinárias, sem
financiamento por descentralização de crédito. Nesse sentido, não são contabilizados recursos
financeiros, matrículas e docentes envolvidos nas ações da Rede e-TEC Brasil, da UAB e do
Pronatec/Bolsa-Formação.
3.1. Indicadores acadêmicos TCU e Acordo de Metas
Relação Candidato/Vaga = Índice de Efetividade (RC/V)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Relação Candidato/Vaga = Índice de Efetividade (RC/V).
Identificar o nível de interesse da clientela escolar da região.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖çõ𝑒𝑠
𝑅𝐶/𝑉 =
𝑉𝑎𝑔𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
Número de Inscrições: número de candidatos inscritos nos processos seletivos
referentes aos editais de acesso discente publicados.
Vagas ofertadas: número de vagas constantes em editais de acesso discente
publicados.
Número de Inscrições = 1.371
Vagas ofertadas = 200
Sistema Gestor de Processos Seletivos do IFRN
6,85
Análise Crítica

A RC/V do Campus João Câmara aponta para um elevado nível de interesse da clientela da região do
mato grande, nas diversas modalidades de ensino ofertadas pelo Instituto. Ressaltando-se um crescimento na
modalidade subsequente dos Curso de Administração e Eletrotécnica.

Relação Ingressos/Aluno (RI/A)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Relação Ingressos/Aluno (RI/A).
Quantificar a taxa de ingressantes, relacionada ao total de alunos.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠
𝐼/𝐴 =
𝑥100
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
Número de inscrições: número de estudantes ingressantes (ofertas ordinárias) em
cursos ofertados pelo IFRN; é igual ao número de vagas ofertadas somando-se o
número de estudantes ingressos por transferência compulsória (ex-officio).
Alunos matriculados: número de estudantes matriculados (matrículas ordinárias) em
cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional.
Número de ingressos =530
Alunos matriculados = 1.114
Módulo Gestão do SUAP.
47,57
Análise Crítica
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Os dados relativos ao número de alunos ingressantes são constituídos, quase que em sua totalidade, em
função das entradas via processos seletivos. Há raríssimos casos de ingresso por transferência voluntária e/ou
ex-offício.

Relação Concluintes/Alunos (RC/A)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Relação Concluintes/Alunos (RC/A).
Quantificar a taxa de concluintes relacionada ao total de alunos.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑅𝐶/𝐴 =
𝑥100
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
Número de concluintes: número de estudantes que concluíram os
cursos/integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau.
Alunos matriculados: número de estudantes matriculados (matrículas ordinárias) em
cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional.
Número de concluintes = 407
Alunos matriculados = 1.114
Módulo Gestão do SUAP.
36,53
Análise Crítica

Em relação ao número de concluintes apesar do ingresso dos alunos do integrado no UFRN, em
virtude da aprovação no ENEM, temos conseguido efetivar a conclusão do curso desses alunos sem pendências
acadêmicas e, consequentemente, sem evasão dentro do período previsto para a conclusão. Quanto aos alunos
dos cursos de graduação, temos uma maior dificuldade de conclusão dentro do período previsto em virtude da
oferta de disciplinas de dependência que são pré-requisitos para outras, gerando, por vezes, morosidade na
conclusão do curso.

Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes (IEAC)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes (IEAC) =Índice de eficácia da
Instituição (taxa de conclusão de cursos).
Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição.
Pró-Reitoria de Ensino.
∑ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐼𝐸𝐴𝐶 =
𝑥100
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∑ Concluintes: número total de estudantes que concluíram os cursos/ integralizaram
os créditos.
∑ Ingressos correspondentes: número de estudantes ingressantes em cada turma
concluinte, relativo ao ano/período de ingresso da turma.
∑ Concluintes = 407
∑ Ingressos correspondentes = 731
Módulo Gestão do SUAP.
55,67
Análise Crítica

O Campus João Câmara apresenta um resultado satisfatório em relação ao número de concluintes.
Contudo, é necessário estratégias de acompanhamento dos discentes do curso superior que apresenta maior
número de evasão. Tal situação já está sendo analisada pela comissão interna de permanência e êxito do
Campus, que visa elaborar um projeto traçando estratégias específicas para esses discentes.
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Índice de Retenção do Fluxo Escolar (RFE)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Índice de Retenção do Fluxo Escolar (RFE).
Identificar o percentual de retenção dos alunos.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜
𝑅𝐹𝐸 =
𝑥100
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
Retenção: número de estudantes reprovados (por nota e por falta) ou com matrícula
trancada.
Alunos matriculados: número de estudantes matriculados (matrículas ordinárias) em
cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional.
Retenção = 47
Alunos matriculados = 1.114
Módulo Gestão do SUAP.
4,21
Análise Crítica

O maior índice de retenção escolar é observado no primeiro ano do discente na Instituição. Isso ocorre,
em função da dificuldade apresentada pelos alunos ingressantes dado o déficit de aprendizagem decorrente da
formação destes no ensino fundamental. Para minimizar essas dificuldades e, por conseguinte, o índice de
retenção, alguns projetos têm sido criado pelos docentes, tais como, cursos de nivelamento de disciplinas como
língua portuguesa e matemática, disciplinas com maior índice de retenção.

Relação Alunos/Docente em Tempo Integral (ADTI)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Relação Alunos/Docente em Tempo Integral (ADTI).
Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral.
Pró-Reitoria de Ensino e Diretoria de Gestão de Pessoas.
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐴𝐷𝑇𝐼 =
𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙
Alunos matriculados: número de estudantes matriculados (matrículas ordinárias) em
cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional.
Docentes em tempo integral: número de docentes (efetivos, substitutos e
temporários) exclusivamente em sala de aula referente a jornada de trabalho de
40 horas semanais; professores com regime de 20 horas são contabilizados como
0,5; Dedicação Exclusiva e 40 horas são contabilizados como 1; professores em
cargo de direção e função gratificada contam como FG=0,5, CD4=0,25,
CD3=CD2=CD1=0.
Alunos matriculados = 1.114
Docentes em tempo integral = 51
Módulo Gestão do SUAP.
21,84
Análise Crítica

Em função de inúmeras atividades previstas na matriz curricular dos cursos bem como atividades de
orientação de TCCs e projetos integradores, participação em programas de monitoria e de iniciação profissional,
temos um quantitativo considerável de alunos com permanência em tempo integral.
Quanto aos docentes, dada a concentração de atividades nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão,
nos dias previstos no Campus, todos ficam em tempo integral.
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Índice de Eficiência da Instituição = Taxa de Ocupação de Vagas (IEnI)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Índice de Eficiência da Instituição= Taxa de Ocupação de Vagas (IEnI)
Quantificar a eficiência da eficiência (taxa de ocupação das vagas).
Pró-Reitoria de Ensino.
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐼𝐸𝑛𝐼 =
𝑥100
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Alunos matriculados: número de estudantes matriculados em cursos de oferta
ordinária, presenciais e EAD, registrados no sistema acadêmico institucional.
Ingressos correspondentes: número vagas em cada turma ingressante de cursos de
oferta ordinária, relativo ao ano/período de ingresso da turma.
Alunos matriculados = 1.114
Ingressos correspondentes = 1.216
Módulo Gestão do SUAP.
91,61
Análise Crítica

No que concerne ao índice de ocupação das vagas, temos um preenchimento das vagas ofertadas em sua
totalidade.

Índice de Eficácia da Instituição (IEcI)1

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Índice de Eficácia da Instituição (IEcI)
Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição (percentual de
concluintes por ingressantes no curso).
Pró-Reitoria de Ensino.
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠
𝐼𝐸𝑐𝐼 =
𝑥100
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Concluídos: número total de estudantes que concluíram os cursos de oferta ordinária.
Não inclui os estudantes que finalizaram as disciplinas (integralizado) mas não
concluíram a prática profissional.
Ingressos correspondentes: número de estudantes ingressantes em cada turma dos
estudantes concluídos de cursos de oferta ordinária, relativo ao ano/período de
ingresso.
Concluídos = 407
Ingressos correspondentes = 731
Módulo Gestão do SUAP.
55,67
Análise Crítica

Conforme já apresentado em outros índices o maior número de concluintes são oriundos dos cursos do
integrados.

Relação Alunos Matriculados em Relação à Força de Trabalho (RAM)

Nome do indicador
Objetivo do indicador

Dados gerais do indicador
Relação Alunos Matriculados em Relação à Força de Trabalho (RAM)
Quantificar o número de alunos em cursos presenciais em relação à força de trabalho
docente.

1

O indicador IEcI também é utilizado, para efeito de cursos técnicos, na estratégia 11.11 do Plano Nacional de
Educação 2014-2024, aprovado pela Lei nº 13.005/2015.É similar ao IEAC do Acórdão TCU nº 2.267/2005.
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Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Pró-Reitoria de Ensino.
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑅𝐴𝑀 =
𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙
Alunos matriculados presenciais normalizado: número de estudantes matriculados em
cursos de oferta ordinária, presenciais, registrados no sistema acadêmico
institucional. O número de alunos nos cursos FIC é corrigido pela multiplicação
da carga-horária semestral do curso, dividido por 400 horas (ou carga-horária
anual dividida por 800 horas).
Docentes ativos em regime de tempo integral: número de docentes ativos (efetivos,
substitutos e temporários), referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais;
professores com regime de 20 horas são contabilizados como 0,5; Dedicação
Exclusiva e 40 horas são contabilizados como 1.
Alunos matriculados presenciais normalizado = 868
Docentes ativos em regime de tempo integral = 60
Módulo Gestão do SUAP.
14,46
Análise Crítica

A Relação Aluno professor está dentro do previsto para o Campus considerando o seu tempo de
implantação.

Quantidade de escolas apoiadas em programas de melhoria da qualidade da educação básica (PMEBas)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Quantidade de escolas apoiadas em programas de melhoria da qualidade da educação
básica (RMEBas)
Quantificar o alcance da ação institucional em programas de melhoria da qualidade
da educação básica pública.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝑃𝑀𝐸𝐵𝑎𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
Número de escolas apoiadas: número de escolas das redes públicas apoiadas (pelo
menos uma por campus), com a efetiva ações de melhoria da qualidade da
educação básica, direcionadas a gestores, professores e/ou alunos.
Número de campi: número de campi do IFRN.
Número de escolas apoiadas =
Módulo Ensino do SUAP, Editais PIBID, Sistema Gestor de Concursos e Módulo
Extensão do SUAP
12 Escolas
Análise Crítica

A quantidade de escolas apoiadas pelo Campus João Câmara em programas de melhoria da qualidade
da educação básica, totaliza 12 instituições de ensino. Dentre essas, 04 escolas são atendidas pelo Programa de
Bolsas de iniciação à Docência – PIBID, no município de João Câmara e região.
Em relação aos projetos de atendimento às escolas da região está havendo um planejamento de ações,
dentre elas, a oferta de cursos FIC à comunidade externa ao Campus, principalmente, visando à formação
docente da educação básica com vistas a contribuir para a melhoria para a formação docente local.
Há ainda o apoio a essas escolas por meio de fornecimento de estágio, como parte das atividades
curriculares do Curso de Licenciatura em Física.

Quantidade de eixos de atuação em programas de formação inicial e continuada e certificação profissional
(PFicCertific)

Nome do indicador

Dados gerais do indicador
Quantidade de eixos de atuação em programas de formação inicial e continuada e
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Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

certificação profissional (PFicCertific)
Quantificar a ação institucional em programas de certificação.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝐸𝑖𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎çã𝑜 = 𝐸𝑖𝑥𝑜𝑠 𝐹𝐼𝐶 + 𝐸𝑖𝑥𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐
Eixos FIC: número de eixos tecnológicos de atuação em programas de formação
inicial e continuada.
Eixos Certific: número de eixos tecnológicos de atuação em programas de
reconhecimento de saberes e competências profissionais para fins de certificação
e acreditação profissional.
Eixos FIC = 1,00
Eixos Certific = 0,00
Módulos Ensino, Extensão e Gestão do SUAP e SISTEC.
1,00
Análise Crítica

O Campus vem atuando de forma mais intensificada em cursos de formação docente como ofertas de
cursos de especialização e cursos de aperfeiçoamento.

Percentual de cursos de oferta ordinária na modalidade EaD (CEad)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Percentual de cursos de oferta ordinária na modalidade EaD (CEad)
Quantificar a proporção de cursos de oferta ordinária na modalidade EaD.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎 𝐸𝐴𝐷
𝐶𝐸𝑎𝑑 =
𝑥100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝐴𝐷
Número de cursos oferta ordinária EaD: número de cursos ofertados na modalidade
EaD como atividade regular (cursos de oferta ordinária).
Número de cursos EaD: total de cursos ofertados na modalidade EaD.
Número de cursos oferta ordinária EaD =
Número de cursos EaD =
Módulo Gestão do SUAP.
0,00
Análise Crítica

O Campus João Câmara atende às demandas encaminhadas pelo Campus EaD do IFRN, não tendo
oferta própria de cursos na modalidade de Ensino à Distância.

Quantidade de projetos de ação social (PAS)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Quantidade de projetos de ação social (PAS)
Quantificar o número de projetos de ações inclusivas e de tecnologias sociais,
preferencialmente para populações e comunidades em situação de risco.
Pró-Reitoria de Extensão.
𝑃𝐴𝑆 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎çã𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
Número de projetos de ação social: número de projetos de ações inclusivas e de
tecnologias sociais, preferencialmente para populações e comunidades em
situação de risco (pelo menos um projeto por campus), incluindo serviços
tecnológicos e projetos de extensão.
Número de projetos de ação social =
Módulo Gestão do SUAP.
4,00
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Análise Crítica
Existem algumas ações voltadas para o atendimento de organizações não governamentais na região, por
meio de desenvolvimento de projetos integradores e de TCCs focados na contribuição que podemos fornecer e
receber dessas entidades/organizações.
Entre os principais projetos podemos destacar o Projeto “Capacitar Multiplicadores Através de Palestras
e Oficinas”, o Programa “Vida Saudável na Melhor Idade” e o “Curso Preparatório para o Exame Nacional do
Ensino Médio – PROENEM”.

Quantidade de projetos de pesquisa e inovação (PPI)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Quantidade de projetos de pesquisa e inovação (PPI)
Quantificar o número de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos pela
instituição.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.
𝑃𝑃𝐼 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎çã𝑜
Número de projetos de pesquisa e inovação: número de projetos de pesquisa,
inovação e desenvolvimento tecnológico em parceria com instituições públicas
ou privadas que tenham interface de aplicação com interesse social (pelo menos
um projeto por campus)
Número de projetos de pesquisa e inovação = 3,00
Módulo Gestão do SUAP.
3,00
Análise Crítica

O Campus João Câmara viabilizou a implantação de três projetos de pesquisa e inovação durante o ano
2016, com bolsas para docentes e discentes pesquisadores, por meio de dois editais distintos, com um
investimento total da ordem de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Quantidade de programas de inovação tecnológica (PIT)

Nome do indicador
Objetivo do indicador

Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Quantidade de programas de inovação tecnológica (PIT)
Quantificar o número de núcleos de inovação tecnológica e programas de estímulo à
organização cooperativa que incentivem a pesquisa, inovação e o empreendedorismo
implantados.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.
𝑃𝐼𝑇 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎çã𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
Número de programas de inovação tecnológica: número de núcleos de inovação
tecnológica e programas de estímulo à organização cooperativa que incentivem a
pesquisa, inovação e o empreendedorismo implantados (NITs, hotéis de projeto,
empresas júnior e incubadoras de empresas).
Número de programas de inovação tecnológica = 3,00
Módulo Gestão do SUAP.
3,00
Análise Crítica

A incubadora atua como hotel de projetos, havendo hoje 3 (três) empresas na fase de incubação, que são
assistidas pela mesma.
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3.2. Indicador socioeconômico
Perfil Socioeconômico da Clientela (PSC)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente

Fonte dos dados

Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Perfil Socioeconômico da Clientela (PSC).
Identificar a renda familiar dos alunos matriculados e auferir o grau de inclusão
social da política governamental por meio do perfil socioeconômico.
Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis.
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 per capta
𝑃𝑆𝐶 =
𝑥100
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
Alunos matriculados por classe de renda familiar per capita: número de estudantes
matriculados em cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema
acadêmico institucional, por faixa de renda familiar, tendo por referências as
faixas de Até 0,5 SM; 0,5 a 1SM; 1 a 1,5SM; 1,5 a 2,5SM; 2,5 a 3SM; e acima
de 3SM (SM = salário mínimo)
Alunos matriculados: número de estudantes matriculados (matrículas ordinárias) em
cursos ofertados pelo IFRN, registrados no sistema acadêmico institucional.
Alunos matriculados por classe de renda familiar per capta:
Maior ou igual a 3 salários mínimos = 1,23%
Entre 2,5 e 3 salários mínimos = 0,00%
Entre 2 e 2.5 salários mínimos = 0,74%
Entre 1.5 e 2 salários mínimos = 1,47%
Entre 1 e 1.5 salários mínimos = 5,64%
Entre 0.5 e 1 salário mínimo = 23,28%
Até 0,5 salário mínimo = 67,65%
Módulo Gestão do SUAP.
Até 0,5 (exclusivo) = 67,65%
Entre 0,5 e 1 (exclusivo) = 23,28%
Entre 1 e 1,5 (exclusivo) = 5,64%
Entre 1,5 e 2 (exclusivo) = 1,47%
Entre 2 e 2,5 (exclusivo) = 0,74%
Entre 2,5 e 3 (exclusivo) = 0,00%
Maior ou igual que 3 = 1,23%
Análise Crítica

O Campus João Câmara do IFRN está situado na microrregião de Baixa-Verde, na mesorregião
Agreste Potiguar, em uma região geoeconômica conhecida pela identidade regional e Mato Grande, onde o
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH médio é considerado baixo pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento - PNUD.
Um dos indicadores que entram na composição do cálculo do IDH Médio é o Produto Interno Bruto –
PIB per capta. Por isso, não obsta observar que a região do Mato Grande apresenta um alto índice de alunos
com renda per capta familiar inferior a um salário mínimo, totalizando 90,93%, tendo relação direta com o
baixo IDH Médio apresentado pelo PNUD, sendo uma de suas causas.
Quando consideramos aqueles alunos com renda per capta familiar inferior meio salário mínimo, o
valor encontrado excede dois terços de todos os discentes matriculados no Campus, totalizando 67,65%. Já os
alunos com renda per capta familiar entre maio e um salário mínimo, representam 23,28%.
Dessa forma, verifica-se a crescente necessidade de investimento na dimensão Assistência ao
Educando, com vistas a possibilitar maiores e melhores condições para que os alunos obtenham êxito no seu
desempenho acadêmico e permaneçam na instituição até a conclusão do curso, evitando a retenção e a evasão.
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3.3. Indicadores de permanência e êxito
Taxa de Conclusão

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Taxa de Conclusão (TC)
Medir o percentual de matrículas finalizadas com êxito em relação ao total de
matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 ê𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑇𝐶 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas finalizadas com êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição após lograr êxito e obteve
diploma/certificado (concluído/egresso).
Matrículas atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.
27,77
Análise Crítica

A taxa de conclusão do Campus João Câmara está em consonância com o previsto para os cursos do
ensino médio integrado. Em relação ao ensino superior considerando o índice de evasão e a reprovação nas
disciplinas, há um número insatisfatório de taxa de conclusão.

Taxa de Evasão

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Taxa de Evasão (TE)
Medir o percentual de matrículas finalizadas sem êxito em relação ao total de
matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚 ê𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑇𝐸 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas finalizadas sem êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito
(Desligados e Transferidos).
Desligados: somatório de todas as matrículas que representam situação final em
que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito porque abandonou o
curso (evadido, jubilado ou cancelado).
Transferidos: somatório de todas as matrículas que representam situação final
em que o estudante saiu do curso sem lograr êxito porque solicitou
transferência (de curso, de campus ou de instituição).
Matrículas atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.
10,76
Análise Crítica

O Campus tem apresentado um aumento no número de evasão motivado por atrasos no calendário
acadêmico em virtude de movimentos paredistas bem como pela certificação do ensino médio emitido pelo
INEP.
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Taxa de Matrícula Ativa Regular

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Medir o percentual de matrículas que ao final de cada período analisado continuam
ativas sem retenção em relação ao total de matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑀𝐴𝑅𝑔 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas ativas regulares: somatório de todas as matrículas que ao final de cada
período analisado continuam ativas e dentro do prazo previsto de conclusão do
curso (sem atrasos).
Matrículas atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.
46,34
Análise Crítica

A taxa de matrícula ativa regular está dentro da média dos Campi, no comparativo com os demais
campi da mesma fase de expansão.

Taxa de Matrícula Ativa Retida

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Medir o percentual de matrículas retidas que ao final de cada período analisado
continuam ativas em relação ao total de matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑀𝐴𝑅𝑡 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas ativas retidas: somatório de todas as matrículas que, ao final de cada
período analisado, continuam ativas mesmo após a data prevista para conclusão
do curso.
Matrículas atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.
15,12
Análise Crítica

Em relação aos índices de matrículas ativas retidas os poucos casos que ocorrem se dão em função dos
alunos concludentes que saem para a universidade e não conseguem integralizar as disciplinas e/ou defender o
TCC. Reitero que em virtude do planejamento de aceleração das atividades em contraturnos, esse número é
considerado pequeno em relação ao universo de concludentes previstos

Índice de Permanência e Êxito

Nome do indicador
Objetivo do indicador

Gestor sistêmico

Dados gerais do indicador
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Medir a permanência e o êxito dos estudantes da instituição a partir do somatório da
Taxa de Conclusão e da Taxa de Matrícula Ativa Regular.
Quanto menor for o número de matrículas finalizadas sem êxito, e menor for o
número de matrículas retidas, mais o resultado desse indicador se aproximará de
100%.
Pró-Reitoria de Ensino.
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Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição
Fonte dos dados
Resultado 2016

Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝐼𝑃𝐸 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠ã𝑜 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Módulo Ensino do SUAP.
74,12
Análise Crítica

O índice de permanência e êxito do aluno na Instituição é objeto de estudo de todos os Campi. Há uma
preocupação em dar a esses índices tratamento subjetivo aos fatores que causam a evasão e/ou retenção.

Índice de Efetividade Acadêmica

Nome do indicador
Objetivo do indicador

Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Medir o percentual de conclusão efetiva em relação à conclusão prevista no início do
curso. Representa o percentual de concluintes dentro do prazo em relação à previsão
de concluintes para o período. Em uma situação hipotética onde todos os alunos
ingressantes de uma instituição concluem o seu curso no prazo previsto, o resultado
desse indicador será 100%.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜
𝐼𝐸𝐴 =
𝑥100
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Concluídos no prazo: número de estudantes que concluíram o curso dentro do prazo
previsto. Não inclui os estudantes que finalizaram as disciplinas (integralizado)
mas não concluíram a prática profissional.
Ingressos correspondentes (previstos): total de ingressantes em cada turma
concluinte no período, relativo ao ano/período de ingresso da turma.Considera
todos os alunos que foram matriculados em turmas com previsão de término
dentro do período analisado, mesmo que um aluno já tenha abandonado o
curso.
Módulo Ensino do SUAP.
61,45
Análise Crítica

Reiterando as colocações apresentadas em outros indicadores a maior dificuldade de conclusão de dá no
ensino superior, em que há alto índice de evasão. Nas turmas de cursos integrados consideramos o percentual
aceitável dadas as questões de incompatibilidade do calendário acadêmico com os de outras instituições de
ensino bem como a saída antecipada para a Universidade.

Taxa de Saída com Êxito

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Dados gerais do indicador
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Medir o percentual de alunos que alcançaram êxito no curso dentre aqueles que
finalizam.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 ê𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑇𝑆𝐸 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Matrículas finalizadas com êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição após lograr êxito e obteve
diploma/certificado (concluído/egresso).
Matrículas finalizadas sem êxito: somatório de todas as matrículas que representam
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Fonte dos dados
Resultado 2016

situação final em que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito
(Desligados e Transferidos).
Desligados: somatório de todas as matrículas que representam situação final em
que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito porque abandonou o
curso (evadido, jubilado ou cancelado).
Transferidos: somatório de todas as matrículas que representam situação final
em que o estudante saiu do curso sem lograr êxito porque solicitou
transferência (de curso, de campus ou de instituição).
Matrículas finalizadas: somatório de todas as matrículas que representam situação
final, com ou sem êxito (Matrículas finalizadas com êxito + Matrículas
finalizadas sem êxito).
Módulo Ensino do SUAP.
72,07
Análise Crítica

Em relação às saídas com êxito, temos que evitar queda em relação aos índices considerando que o
principal fator motivador tem sido a saída para a universidade motivada pela certificação via ENEM. Para isso,
temos feito aceleração do ano letivo dos 4ºs anos, fazendo contraturnos. Contudo, os alunos dos 3ºs anos também
representam um número significativo na composição desses índices.

Taxa de Retenção

Nome do indicador
Objetivo do indicador

Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Taxa de Retenção (TR)
Medir o percentual de alunos retidos em relação ao total de matrículas atendidas. O
resultado desse indicador mostra, do universo total de matrículas atendidas em cada
período, o percentual de alunos que atrasaram a conclusão do seu curso.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑅 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas ativas retidas (retidos): somatório de todas as matrículas que, ao final de
cada período analisado, continuam ativas mesmo após a data prevista para
conclusão do curso.
Matrículas Atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.
9,29
Análise Crítica

O maior índice de retenção apresentado no Campus está concentrado nos cursos de graduação e nas
turmas de 1º ano, considerando a dificuldade de aprendizagem dos alunos ingressantes.

3.4. Outros indicadores
Grau de Envolvimento com Extensão (GEE)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo

Dados gerais do indicador
Grau de Envolvimento com Extensão (GEE).
Indicar a participação dos docentes em projetos de extensão.
Pró-Reitoria de Extensão e Diretoria de Gestão de Pessoas.
𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜
𝐺𝐸𝐸 =
𝑥100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐í𝑐𝑖𝑜
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Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Docentes envolvidos com extensão: número de docentes atuantes em projetos ou
programas de extensão no IFRN, registrados no módulo Projetos de Extensão
do SUAP.
Total de docentes em exercício: número total de docentes em exercício no IFRN.
Docentes envolvidos com extensão = 25
Total de docentes em exercício = 61
Módulo Gestão do SUAP.
40,98
Análise Crítica

O índice "Grau de Envolvimento com Extensão" do Campus João Câmara é de 40,98% e corresponde
à relação entre o número de docentes do campus que fizeram parte de projetos de extensão, que foram 25 (dado
fornecido pela Diretoria de Extensão) e o número efetivo de docentes, que foram 54 efetivos + 7 substitutos
(dado fornecido pela Coordenação de Gestão de Pessoas), sendo no nosso caso o GEE 2016 = 25/61 = 0,4098
ou 40,98%, o que implica que 41% dos servidores em João Câmara estão envolvidos com projetos de extensão.
Esse número foi bem superior ao número apresentado em 2015 (27%) o que demonstra o maior
comprometimentos dos docentes com o servir à comunidade e à região onde estão ofertando educação.

Indicador Acumulado de Publicações dos Docentes (IPubD)

Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Área responsável
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente

Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Indicador Acumulado de Publicações dos Docentes (IPUBD).
Valorar o nível de publicações científicas do corpo docente.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Diretoria de Gestão de Pessoas.
𝑃𝐴 𝑥 𝑛𝑎 + 𝑃𝐿 𝑥 𝑛𝑙 + 𝑃𝑇 𝑥 𝑛𝑡 + 𝑃𝑅 𝑥 𝑛𝑟
𝐼𝑃𝑢𝑏𝐷 =
(𝑃𝐴 + 𝑃𝐿 + 𝑃𝑇 + 𝑃𝑅) 𝑥 𝐷
PA = peso atribuído aos artigos publicados em periódicos científicos indexados =
35.
na = número de artigos publicados em periódicos científicos indexados, pelo corpo
docente da Instituição, nos últimos 3 anos.
PL = peso atribuído aos livros ou capítulos de livros publicados = 35.
nl = número de livros ou capítulos de livros publicados pelo corpo docente da
instituição, nos últimos 3 anos.
PT = peso atribuído aos trabalhos publicados em anais = 20.
nt = nº de trabalhos completos publicados em anais, pelo corpo docente da
Instituição, nos últimos 3 anos.
PR = peso atribuído aos resumos publicados em anais = 10.
nr = número de resumos publicados em anais, pelo corpo docente da Instituição, nos
últimos 3 anos.
D = número total de docentes da Instituição.
NA = 117
NL = 24
NT = 31
NR = 14
D = 60
SUAP e CNPq.
94,91
Análise Crítica

Somados o número de artigos publicados em periódicos científicos indexados, pelo corpo docente do
Campus João Câmara, nos últimos 3 anos; a quantidade de livros ou capítulos de livros publicados pelo corpo
docente da unidade, nos últimos 3 anos; o quantitativo de trabalhos completos publicados em anais, pelo corpo
docente do campus, nos últimos 3 anos e; os resumos publicados em anais, pelo corpo docente da unidade, nos
últimos 3 anos. Atribuídos os respectivos pesos e, feita a relação com o número total de docentes da Instituição,
temos um Indicador Acumulado de Publicações dos Docentes (IPubD), no Campus João Câmara, equivalente a
94,91.
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Relação Alunos/Computador (RA/C)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo
Método de medição

Dados primários para o
exercício corrente
Fonte dos dados
Resultado 2016

Dados gerais do indicador
Relação Alunos/Computador (RA/C).
Mensurar a relação de alunos em função do parque de computadores instalados na
Instituição para fins acadêmicos.
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝐴/𝐶 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑ê𝑚𝑖𝑐𝑜
Computadores uso acadêmico: total de computadores em uso acadêmico no IFRN.
Alunos matriculados: número de estudantes matriculados em cursos (presenciais e
EAD, ofertas ordinárias) ofertados pelo IFRN, registrados no sistema
acadêmico institucional
Alunos matriculados = 1.114
Computadores uso acadêmico = 138
Educacenso/Módulo Gestão do SUAP
8,07
Análise Crítica

O Campus João Câmara do IFRN possui uma relação de 8,07 alunos para cada computador de uso
acadêmico, tendo buscado a ampliação do número de computadores utilizados, com vistas a diminuição desse
índice.
Trata-se de um índice com meta de redução, ou seja, sua melhoria ocorre por meio da redução do
mesmo, que somente é possível mediante a ampliação do parque tecnológico, com a aquisição de computadores
para uso acadêmico.
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4.

DESTAQUES INSTITUCIONAIS

Os destaques aqui apresentados são resultado de ações comunicativas que tem foco
no fortalecimento da transparência dos atos institucionais e dos fluxos comunicacionais com
servidores, estudantes e, sobretudo, com a comunidade externa, objetivando a promoção e
difusão das ações do Campus João Câmara, com relação à oferta de educação profissional,
científica e tecnológica e de transformação das realidades locais e regionais.
A difusão das ações institucionais está em consonância com o Macroprocesso
“Comunicação Externa”, cuja principal meta é ampliar a utilização dos canais de comunicação
externa para informar a sociedade sobre as ações institucionais e melhorar a percepção pública
quanto à atuação e dimensão institucional, onde a sociedade pode visualizar informações que
lhe permitirão conhecer melhor as ações da gestão e dos seus colaboradores, na promoção e
desenvolvimento do campus e da comunidade.
Nesse sentido, foram publicadas no site do Campus João Câmara, no ano 2016,
diversas notícias que sintetizam os principais acontecimentos, premiações e ações de
desenvolvimento tecnológico, artístico, cultural e esportivo envolvendo servidores e
estudantes. Essas notícias, que dão um panorama geral do reconhecimento institucional junto
à sociedade, estão sistematizadas a seguir.
4.1. Institucional
29/01/2016 – Campus João Câmara adere à Campanha de combate ao Mosquito
Aedes.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-adere-acampanha-de-combate-ao-mosquito-aedes)
01/02/2016 – Professor da UnB realiza palestra sobre Programação no Campus João
Câmara.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/professor-da-unb-realiza-palestrano-campus-joao-camara-nesta-quarta-feira-03)
02/02/2016
–
Grêmio
Estudantil
convoca
eleições
para
nova
gestão.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/gremio-estudantil-convoca-eleicoes-paranova-gestao)
03/02/2016
–
Aulas
do
Projeto
Olimpíadas
de
Matemática
têm
início.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/aulas-do-projeto-olimpiadas-de-matematicatem-inicio-hoje-03)
05/02/2016 – Curso de Representante Comercial tem início no Campus João Câmara.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/curso-de-representante-comercial-teminicio-do-campus-joao-camara)
17/02/2016 – Direção-Geral reúne-se com movimentos sociais para discutir nova grade do curso de
Cooperativismo.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/direcao-geral-reune-secom-movimentos-sociais-para-discutir-nova-grade-do-curso-de-cooperativismo)
29/02/2016 – Direção-Geral realiza palestra de conscientização sobre Dengue, Zika e Chikungunya.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/direcao-geral-realiza-palestra-deconscientizacao-sobre-dengue-zika-e-chikungunya)
01/03/2016 – Alunos do Campus João Câmara participam de Mobilização de combate ao mosquito
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Aedes.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/alunos-do-campus-joao-camaraparticipam-do-mobilizacao-de-combate-ao-mosquito-aedes)
09/03/2016 – Campus João Câmara celebra Dia Internacional da
http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-celebra-diainternacional-da-mulher

Mulher.

30/03/2016 – Campus João Câmara participa de campanha regional de combate ao Aedes
Aegypti.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-participa-decampanha-regional-de-combate-ao-aedes-aegypti)
02/05/2016
–
Nova
diretoria
do
GEFA
toma
posse
no
Campus
João
Câmara.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/nova-diretoria-do-gefa-toma-posseno-campus-joao-camara)
30/05/2016 – Campus João Câmara realiza cerimônias de Colação de Grau e Formatura.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-realiza-cerimonias-decolacao-de-grau-e-formatura-nesta-quarta-feira-01)
28/06/2016 – Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação visita campus para apresentar planejamento da
gestão.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/pro-reitor-de-pesquisa-e-inovacaovisita-campus-para-apresentar-planejamento-da-gestao)
04/07/2016
–
COADES
e
GEFA
realizam
Campanha
de
Doação
de
Sangue.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/coades-e-gefa-realizam-campanhade-doacao-de-sangue)
08/07/2016
–
Inscrições
para
o
PROENEM
2016
seguem
até
11
julho.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/inscricoes-para-o-proenem-2016iniciam-nesta-terca-feira-05)

de

12/07/2016 – Cerimônia de Entrega de Certificados do PRONATEC acontece nesta
quarta.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/cerimonia-de-entrega-de-certificadosdo-pronatec-acontece-nesta-quarta-feira-13)
15/07/2016 – Campus João Câmara sedia capacitação sobre saneamento para gestores de
municípios da região.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camarasedia-capacitacao-sobre-saneamento-para-gestores-de-municipios-da-regiao)
15/07/2016 – Tecnólogo em Energias Renováveis compartilha trajetória de sucesso no mercado de
trabalho. (http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/tecnologo-em-energias-renovaveiscompartilha-trajetoria-de-sucesso-no-mercado-de-trabalho)
19/07/2016 – ITEN firma parceria entre miniempresas e alunas formadas no curso de
Representante
Comercial.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/iten-firmaparceria-entre-miniempresas-e-alunas-formadas-no-curso-de-representante-comercial)
03/08/2016 – Professor do Campus João Câmara realiza ação em escola do município de
Parazinho/RN.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/professor-do-campus-joaocamara-realiza-acao-em-escola-do-municipio-de-parazinho-rn)
19/08/2016 – Lançado edital do processo eleitoral para os cargos de gestão do Campus João
Câmara.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/lancado-edital-do-processo-eleitoral-
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para-os-cargos-de-gestao-do-campus-joao-camara)
21/09/2016 – Projeto de extensão do Campus João Câmara consegue arrecadação de 4.500
garrafas PET para a ACAPORD. (http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/projeto-deextensao-do-campus-joao-camara-consegue-arrecadacao-de-4-500-garrafas-pet-para-a-acapord)
23/09/2016
–
Miniempresas
do
Campus
João
Câmara
participam
de
Formatura.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/miniempresas-do-campus-joaocamara-participam-de-formatura)
17/11/2016 – Professor do Campus João Câmara apresenta oficina de vassoura pet na 4ª FEBRAT
em Belo Horizonte.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/professor-do-campusjoao-camara-apresenta-oficina-de-vassoura-de-pet-na-4a-febrat-em-belo-horizonte)

4.2. Prêmios acadêmico-científicos
28/01/2016 – Alunos do Campus João Câmara comemoram aprovação no
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/alunos-do-campus-joao-camaracomemoram-aprovacao-no-enem)

ENEM.

11/02/2016 – 21 alunos do Campus João Câmara são aprovados em concurso do Estado.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/21-alunos-do-campus-joao-camara-saoaprovados-em-concurso-do-estado)
20/05/2016 – Campus João Câmara premia melhores trabalhos na 4ª EXPOTEC-JC
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-premia-melhorestrabalhos-apresentados-na-4a-expotec-jc)
05/08/2016 – Servidor do Campus João Câmara recebe homenagem da Assembleia Legislativa do
RN.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/servidor-do-campus-joao-camararecebe-homenagem-da-assembleia-legislativa-do-rn)
06/12/2016 – Projeto “Olimpíada de Matemática: prazer em aprender” completa 7 anos com
ótimos resultados. (http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/projeto-olimpiada-dematematica-prazer-em-aprender-completa-7-anos-com-otimos-resultados)
20/12/2016 – Professor do Campus João Câmara participará do Projeto Rondon 2017.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/professor-do-campus-joao-camaraparticipara-do-projeto-rondon-2017)
23/12/2016 – Diretora-Geral do Campus João Câmara é credenciada para atuar como docente em
Mestrado da Rede Federal.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/diretora-geral-docampus-joao-camara-e-credenciada-para-atuar-como-docente-em-mestrado-da-rede-federal)
29/12/2016 – Projeto de Professor do Campus João Câmara aborda Comunidade Indígena do
Amarelão.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/professor-do-campus-joaocamara-faz-projeto-sobre-comunidade-indigena-do-amarelao)

4.3. Desenvolvimento tecnológico
20/07/2016 – Campus João Câmara passa a produzir Energia Solar para uso próprio.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-passa-a-utilizar-
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energia-solar)
20/09/2016 – Entra em operação 11º gerador fotovoltaico do IFRN, no Campus João Câmara.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/entra-em-operacao-o-11o-geradorfotovoltaico-do-ifrn-no-campus-joao-camara)
26/12/2016 – ACAPORD ganha site desenvolvido por aluna do Campus João Câmara.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/acapord-ganha-site-feito-por-aluna-docampus-joao-camara)

4.4. Agenda artístico-cultural e desportiva
29/01/2016 – COEX divulga regulamento dos Jogos Internos do Campus João Câmara.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/coex-divulga-regulamento-dos-jogosinternos-do-campus-joao-camara)
19/02/2016 – Tabela dos Jogos Internos do Campus João Câmara já está disponível.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/tabela-dos-jogos-internos-do-campus-joaocamara-ja-esta-disponivel)
08/03/2016 – Campus João Câmara celebra dia Nacional da Poesia no dia 17/03.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-celebra-dia-nacionalda-poesia-no-dia-17-03)
28/04/2016
–
Campus
João
Câmara
promove
Curso
de
Xadrez
para
iniciantes.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-promovecurso-de-xadrez-para-iniciantes)
28/06/2016
–
São
João
da
Melhor
Idade
foi
realizado
no
Campus.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/sao-joao-da-melhor-idade-foi-realizado-nocampus)
13/07/2016 – Campus João Câmara sedia etapa regional dos Jogos Intercampi do
IFRN.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-sedia-etaparegional-dos-jogos-intercampi-do-ifrn)
19/07/2016 – Equipe de Xadrez do Campus João Câmara se destaca na fase regional dos Jogos
Intercampi.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/equipe-de-xadrez-do-campusjoao-camara-se-destaca-na-fase-regional-dos-jogos-intercampi)
16/08/2016 – Atletas do Campus João Câmara têm ótimo desempenho nos Jogos Intercampi.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/atletas-do-campus-joao-camara-tem-otimodesempenho-nos-jogos-intercampi)
07/12/2016
–
Campus
João
Câmara
sedia
Campeonato
Oficial
de
Mágico.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-sediacampeonato-oficial-de-cubo-magico-neste-sabado-10)

Cubo

4.5. Agenda acadêmico-científica nacional
22/02/2016 – Comissões se reúnem para planejamento da EXPOTEC 2016.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/comissoes-se-reunem-para-planejamento-
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da-expotec-2016)
29/03/2016 – Submissão de trabalhos para a EXPOTEC/JC acontece até 08
abril.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/submissao-de-trabalhos-para-aexpotec-jc-acontece-ate-08-de-abril)

de

16/05/2016 – Confira a programação completa da 4ª EXPOTEC do Campus João Câmara.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/confira-a-programacao-completa-da-4aexpotec-do-campus-joao-camara)
16/05/2016 – IV Simpósio de Informática da Região do Mato Grande acontece nos dias 17 e 18 de
maio. (http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/confira-a-programacao-completa-da4a-expotec-do-campus-joao-camara)
12/08/2016 – Projeto InCampus realiza seminário “Diálogos com Paulo Freire” de 24 a 26 de
agosto. (http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/projeto-incampus-realiza-seminariodialogos-com-paulo-freire-de-24-a-26-de-agosto)
20/09/2016 – Alunos do Campus João Câmara têm trabalhos aprovados no CONECTA IF.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/alunos-do-campus-joao-camara-temtrabalhos-aprovados-no-conecta-if)
04/10/2016 – I Mostra da Licenciatura em Física do Campus João Câmara.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/i-mostra-da-licenciatura-em-fisica-docampus-joao-camara)
25/11/2016 – Campus João Câmara sedia evento alusivo ao maior evento sismológico do nordeste
brasileiro.(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-sedia-evento-alusivo-aomaior-evento-sismologico-do-nordeste-brasileiro)

4.6. Agenda acadêmico-científica internacional
08/09/2016 – Campus João Câmara recebe visita de professor de universidade da Alemanha.
(http://portal.ifrn.edu.br/campus/joaocamara/noticias/campus-joao-camara-recebe-visita-deprofessor-de-universidade-da-alemanha)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Campus João Câmara do IFRN tem como função social a oferta de educação
profissional e tecnológica – de qualidade e referenciada socialmente, buscando contribuir para
o desenvolvimento socioeconômico da região, por meio da promoção de ações que se
estendem para além dos muros da escola.
Entre essas ações estão inclusas a pesquisa aplicada, a inovação e a extensão
tecnológica, na perspectiva de que, efetivamente, conhecimento e informação revertam-se em
atitudes transformadoras, conforme pede o novo modelo de sociedade.Por isso, a garantia da
manutenção do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, como pilares da Instituição, com caráter
indissociável, é um marco fundamental da Gestão.
Para que seja assegurada a manutenção desses pilares, a assistência aos educandos,
sobretudo aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, constitui-se na
principal política de inclusão do IFRN, promovendo acesso aos diversos programas
institucionais de assistência estudantil, com o intuito de assegurar-lhes as melhores condições
para a permanência e êxito.
O desenvolvimento desses programas é possível em virtude da alocação de
crescentes recursos orçamentários no planejamento do Campus, cujos resultados podem se
verificar no êxito dos estudantes, mediante a diminuição dos índices de evasão escolar e
retenção.
Ressalte-se que a manutenção de todas as atividades do ensino, da pesquisa e da
extensão se faz mediante o emprego de recursos no funcionamento da unidade, por meio da
execução de serviços essenciais licitados e contratados junto a terceiros, a fim de que sejam
asseguradas as melhores condições de atuação aos servidores docentes e técnicos
administrativos.
Por isso, o Campus João Câmara, não obstante o atual cenário de instabilidade
econômica enfrentado pelo país, conseguiu executar o orçamento corrente acima dos valores
planejados e, os resultados se concretizam na oferta de educação profissional e tecnológica de
qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do município de João Câmara, da região do
Mato Grande e do estado do Rio Grande do Norte.
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ANEXOS
Anexo 01 - Avaliação Geral do InCampus/JC – 2016
InCampus II Ciclo Dialógico: EDUCAÇÃO E TRANSVERSALIDADE - Ampliando a diversidade
no processo formativo
Equipe Responsável:
Joicy Suely Galvão da Costa Fernandes; Eliton de Souza Costa; Francesco de Araújo Lopes.
Apresentação:
O presente relatório do II Ciclo do InCampus/JC - Ciclos Dialógicos 2016, projeto de
extensão do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Campus João Câmara, na sua formatação com encontros mensais abertos à comunidade
externa, em especial à toda a comunidade da Região do Mato Grande e que objetiva o
diálogo entre participantes, colocando em pauta e discutindo assuntos que estão em
destaque nas rodas de conversa, constitui um complemento importante das ações
formativas implementadas no ano de 2016. Ao longo de 2016, a caracterização do projeto
propiciando momentos educativos que permitiram a troca de saberes e experiências entre
aqueles que compõem a comunidade acadêmica do Campus João Câmara e a comunidade
externa (em especial, a Região do Mato Grande), considerando não apenas a função social
do IFRN-Campus João Câmara enquanto instituição pública de ensino e de prestação de
serviços educacionais à comunidade na qual está inserido.
Realizou-se sempre troca de experiências entre todos aqueles que estão envolvidos
nesse processo, sejam eles alunos, servidores, trabalhadores em geral, visando favorecer o
pensamento crítico e “empoderador”, contribuir com a troca de informações acerca dos
temas abordados neste II Ciclo: Diversidade; Pessoa com Deficiência; Etnia e Racismo;
Política e Sociedade; Religião; Mulher; Educação (Dialogando com Paulo Freire).
Ressalta-se ainda, que esse ano a participação dos bolsistas e a participação de
profissionais de outros campi muito contribuiu para os resultados e êxitos obtidos.
A seguir a descrição dos resultados, ações, experiências, dificuldades enfrentadas,
público envolvido, reações, opiniões com a realização do projeto, contribuições de temas
para construção dos ciclos do projeto, outras informações que favoreçam a visualização e o
entendimento sobre do II Ciclo Dialógico/2016, do projeto e seus resultados.
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01 - Organização, Estrutura e conteúdo:

02 - Dialogadores/colaboradores:
Éliton de Souza Costa – SIAPE: 2112147 – IFRN Campus João Câmara
Flavio Rodrigo Freire Ferreira - SIAPE: 1938035 – IFRN Campus Canguaretama
Inez Helena Muniz Garcia - Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ)
José Cleyton Neves Lopes - SIAPE: 2209847 – IFRN Campus Parelhas
José Gllauco Smith A. de Lima - SIAPE: 1935598 – IFRN – Campus São Paulo do Potengi
Márcia Maria Guedes Vasconcelos Fernandes – COEDE/RN
Maria do Socorro Oliveira - Secretaria Estadual de Educação e Cultura do RN
Maria Eugênia Duarte Pacheco Portasio - Campus Canguaretama
Merise Maria Maciel – Secretaria Estadual de Educação e Cultura do RN
Simone Patrícia Soares de Souza – UFRN
Thiago Bruno Rafael de Freitas Oliveira - SIAPE: 1857826 - IFRN Campus João Câmara
Valéria Pereira Fagundes - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
Vitor Silva Meireles - SIAPE: 1861144 – IFRN Campus João Câmara

57

Relatório de Gestão do Exercício de 2016
Campus João Câmara

03- Auto-avaliação:

04- Opinião dos participantes avaliando o II Ciclo Dialógico:
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05 – Acompanhamento do público participante nos encontros:

Diálogos em 2016:
- Ocorreram 06 (seis) eventos ao longo do ano de 2016;
- Número de Participantes – Uma média aproximada de 89 (oitenta e nove) participantes por
evento em 2016;
- No ano de 2015 – Uma média aproximada de 64 (sessenta e quatro) participantes por
evento.
06 – Colaboradores dos encontros/diálogos 2016:
- Ana Karolyna Fernandes Câmara - Bolsista do Projeto InCampus/JC;
- Fernanda Moura Ferreira – IFRN Campus João Câmara;
- José Lucas da Silva Saldanha - Bolsista do Apoio Acadêmico;
- José Maria Bernardo Bezerra – Bolsista do Apoio Acadêmico;
- José Mateus do Nascimento—IFRN – Campus Natal Central;
- Lara Virgínia Gomes Pina - Bolsista do Apoio Acadêmico;
- Mycleison Costa da Silva – Bolsista do Projeto InCampus/JC;
- Nícholas Sebastian Aires de Araújo – IFRN Campus João Câmara;
- Pablo Cruz Spinelli - IFRN Campus Zona Norte;
- Rita Diana de Freitas Gurgel – UFERSA;
- Sivanildo Alves de Melo – IFRN Campus João Câmara;
- Sonia Cristina Ferreira Maia – Campus João Câmara.
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07 – Sugestões de temas para o próximo Ciclo:
01- “A reforma das leis trabalhistas, privatização, atual cenário econômico e política”;
02- “Educação, Saúde, Assistência Social”;

08 – Comentários referentes aos encontros:
– “O evento foi muito bem organizado, com ótima coordenação durante todo o tempo de
sua realização. O IFRN Campus João Câmara, através de sua direção geral, corpo docente,
responsáveis pelo refeitório e demais funcionários acolheu a todas e a todos calorosa,
respeitosa e dialogicamente e todas e todos estão de parabéns pelo trabalho que realizam
com tanta amorosidade e dedicação.”
“Foi muito importante abrir espaço para a escuta atenta e inclusiva das professoras e
professores presentes, desejosos de se manifestarem.”
– “faço a sugestões de outros encontros com esse mesmo tema, ou com relação a ele”;
– “Uma outra sugestão sobre palestra: "As Oportunidades em Tempo de Crise”;
– “Foi muito importante discutir esse tema, principalmente na posição atual do nosso país”.
– “O IFRN fazendo mudanças, capacitando os profissionais da educação da região. Parabéns,
ótimo talento.”
– “esse é o segundo encontro que participo e estou gostando muito. Parabéns pela iniciativa
de convidar a comunidade para participar desses momentos”;
– “Foi muito importante este momento. Adorei, pois tenho uma pessoa com deficiência na
família. Infelizmente não tivemos a oportunidade, coragem ou interesse em levar para uma
escola...”;
– “Sou estudante de serviço social, da cidade de Touros e achei muito interessante e
proveitoso o encontro”.
– “Sugiro que esses eventos aconteçam em outros dias também”;
– “É muito importante este encontro. Pois, esclarece muito algumas situações. Quanto ao
tema foi muito bem escolhido, pois é um tema relevante”;
– “São espaços relevantes de discussão e problematização dos direitos sociais”;
– “Parabenizo a coordenação e todos os envolvidos. O conteúdo foi riquíssimo, fala
pertinente e instigante. Sucesso à todos! Desejo outros eventos similares.”
– “A trajetória de Valéria no filme foi muito interessante. Pois, além de nos mostrar a
realidade da educação no nosso nordeste, com a participação da protagonista na discussão
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nos propôs enxergar que nossa realidade continua a mesma e se não nos organizarmos, vai
piorar.”
– “Parabéns a todos. E como sempre a cada novo encontro estamos sendo surpreendido,
com pessoas maravilhosas.”
– “Parabéns a cada encontro mais aprendizado.”
– “Parabéns a todos os organizadores e envolvidos no geral à cada encontro nos
surpreendendo...
Muito bom mesmo novos conhecimentos adquiridos obrigada por nos receber tão bem!”
– “Feliz pelo sucesso do Ciclo de Diálogos... Amo esse movimento de gente, em prol de
melhorias de pessoas... Estou nessa!!! Visto essa camisa, defendo essa ideia, porque isso é
ser TOP!!! Humanização.”
– “Parabéns pelo brilhante trabalho que vocês estão desenvolvendo na busca continuada
por novos conhecimentos. “
– “Parabéns a organização. Debate riquíssimo para entender a atual conjuntura da
educação.”
– “Um dia memorável... Há quatro anos conheci Valéria a partir de um filme "Pro dia nascer
feliz" e ontem tive a satisfação de conhecê-la. Parabéns pela sua coragem e determinação
em mudar sua cidade Manari/PE.”
– “Realizando um sonho Conhecer a Valeria Fagundes pessoalmente.”
09 – Fotografias
9.1 Fotos dos Diálogos InCampus II Ciclo Dialógico – 2016
I Diálogo - Tema: " Política e Sociedade" - 28 de julho de 2016
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Dialogador: José Cleyton Neves
Lopes – IFRN Campus Parelhas
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9.2 Fotos dos Diálogos InCampus II Ciclo Dialógico – 2016
II Diálogo - Tema: “Diálogos com Paulo Freire na Região do Mato Grande: encontrando
sujeitos, refazendo caminhos” - 24 a 26/08/2016

Dialogadores(as):

Inez Helena Muniz Garcia - Universidade
Federal Fluminense (UFF/RJ)
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José Gllauco Smith A. de Lima
IFRN – Campus São Paulo do
Potengi

Maria do Socorro Oliveira Secretaria Estadual de
Educação e Cultura do RN

Diálogo Prático – Evento Paulo Freire
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9.3 Fotos dos Diálogos InCampus II Ciclo Dialógico – 2016
III Diálogo - Tema: " Pessoas com Deficiência e a Inclusão Social" - 28 de setembro de 2016

Dialogadores(as):

Éliton de Souza Costa
IFRN – Campus João Câmara
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Simone Patrícia Soares de Souza –
UFRN

Márcia Maria Guedes Vasconcelos
Fernandes – COEDE/RN
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9.4 Fotos dos Diálogos Incampus II Ciclo Dialógico – 2016
IV Diálogo - Tema: "PEC 241/2016 e MP 746/2016: as consequências para a população". 26 de outubro de 2016

Dialogadores(as):

Vitor Silva Meireles – IFRN Campus João Câmara
Francesco de Araújo Lopes – IFRN Campus João Câmara
Maria Eugênia Duarte Pacheco Portasio – IFRN Campus Canguaretama
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9.5 Fotos dos Diálogos InCampus II Ciclo Dialógico – 2016
V Diálogo - Tema: "Pro dia nascer feliz: Educação, Juventude e Sociedade" - dia 16 de
novembro de 2016

Dialogadoras:

Merise Maria Maciel – Secretaria Estadual de Educação e Cultura do RN
Valéria Pereira Fagundes - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
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9.6 Fotos dos Diálogos InCampus II Ciclo Dialógico – 2016
VI Diálogo - Tema: “Mitos, ritos e tabus na construção da identidade religiosa” – Dia O7 de
Dezembro de 2016

Dialogador:

Flavio Rodrigo Freire Ferreira
IFRN – Campus Canguaretama
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Anexo 02 - Fotos do Capacitar Multiplicadores Através de Palestras e Oficinas

Professor Antônio Olavo apresenta na IV FEBRAT (Feira Brasileira das Escolas
Técnicas e de Aplicação do Brasil) em Belo Horizonte em Minas Gerais a montagem e o
processamento das vassouras de PET.

Visita do professor Olavo no dia 8/10 a Cooperativa de Catadores de
Resíduos Sólidos de Florianópolis, onde trabalham 70 separadores
de
materiais
apoiados
pela
prefeitura
da
cidade.

77

Relatório de Gestão do Exercício de 2016
Campus João Câmara

Participação do professor Antônio Olavo na SBPC de
Palhoça-SC onde foi apresentado o processamento e
montagem da vassoura de PET para visitantes.

Essências corantes e demais produtos utilizados para
fabricação de sabão, detergentes e desinfetantes, adquiridos
com recursos vindos do IFRN.

Essências corantes e demais produtos utilizados para fabricação de sabão,
detergentes e desinfetantes, adquiridos com recursos vindos do IFRN.
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Professor Olavo, explicando a sequência da formulação das Oficinas
Ambientais Realizada no Centro Social Roger Cunha em Manaus, do dia 12 ao
15 de Dezembro de 2016, para 90 participantes em dois turnos.

Oficina de Desinfetante Realizada no Centro Social Roger Cunha em Manaus
do dia 12 ao 15 de Dezembro de 2016, para 90 participantes em dois turnos.

Oficina de Sabão Realizada no Centro
Social Roger Cunha em Manaus, do dia 12
ao 15 de dezembro de 2016, para 90
participantes
em
dois
turnos.
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Oficina de Desinfetante Realizada no Centro Social Roger Cunha em
Manaus do dia 12 ao 15 de Dezembro de 2016, para 90 participantes em
dois turnos.

Palestra Sobre Coleta e Separação de Resíduos Sólidos no Centro Social
Roger Cunha em Manaus, no dia 12 de Dezembro de 2016, para 90
participantes em dois turnos.

Atividade de Pintura em Parede e Desenhos para Desenvolvimento
da Sociabilidade e da Coordenação Motora dos Alunos Especiais.
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Atividades de Português, Matemática e Leitura Interpretativa realizada em
Sala de Aula por Alunos Especiais da Acapord.

Palestra Ambiental e Orientação aos Alunos Multiplicadores da Escola Estadual
Adão Marcelo de Taipu – RN durante a Oficina Realizada naquela Escola.

Atividade de Coleta, Separação e Contagem de Garrafas PET recebidas pela
Acapord como Doação por Entidades e Escolas do Mato Grande.
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Sabão Ecológico Processado pelos Alunos da
Escola Adão de Oliveira em Taipu-RN.

Foto da Doação de Óleo e Garrafa PET realizadas pelos
Alunos da Escola Estadual Adão Marcelo em Taipu,
devido a Palestra Ambiental e Oficina Realizada naquela
Cidade.

Alunos Bolsistas do IFRN explicando na Escola Adão Marcelo
os Passos Necessários para a Ação de Multiplicação de
Conhecimentos sobre a Realidade Ambiental de cada
Município.
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Professor Olavo explicando para Alunos da Escola Adão
Marcelo em Taipu as etapas do Processamento do
Sabão.

Alunos da Escola Estadual Adão Marcelo da Rocha da
Cida de Taipu-RN aprendendo a preparar um Processo
de Desinfetante.

Processo
de
Engarrafamento
Detergente para Demonstração
Alunos Especiais.

de
aos
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Aluna Bolsista preparando uma Oficina de
Desinfetante para Demonstração aos
Alunos Especiais.

Oficina de Vassouras ministrada por Aluna Bolsista do IFRN.

Desfiar Fios na Máquina: Treinamento de Aluna Especial da
ACAPORD.
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Palestra e Oficina de Sabão Ecológico Ministrada pelo Professor Olavo na
Escola Estadual Professora Isabel Barbosa Vieira em Touros/RN, juntamente
com cinco alunos voluntários do IFRN – 01 de Setembro de 2016.

Alunos participantes da Palestra e Oficina de Sabão Ecológico Ministrada
pelo Professor Olavo na Escola Estadual Professora Isabel Barbosa Vieira em
Touros/RN, juntamente com cinco alunos voluntários do IFRN –01 de
Setembro de 2016.

Aula de Inclusão Digital com orientação de Aluna Bolsista
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Alunos Participantes da Palestra sobre Meio Ambiente e Reciclagem
Ministrada pelo Professor Olavo na Escola Estadual Maria da Conceição
Messias em Jandaíra-RN – 23 de Agosto de 2016.

Palestra sobre Meio Ambiente e Reciclagem
Ministrada pelo Professor Olavo na Escola
Estadual Maria da Conceição Messias em
Jandaíra-RN – 23 de Agosto de 2016.

Aula de Alfabetização com todos os Alunos Especiais da ACAPORD
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Aula Lúdica de Monta Peças - ACAPORD
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Anexo 03 - Fotos do Xadrez na Região do Mato Grande

Final do campeonato Estadual, com a participação de 4
enxadristas do Campus (Alice, Livia, Raissae Annyara)
entre as 10 finalistas.

Aluna medalhista de prata do
juvenil feminino. É a nossa melhor
performance em 6 anos de
participação nas etapas finais dos
JERNS.
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Equipe que participou da etapa final dos JERNS em Natal
nomes de outubro. Tivemos os excelentes resultados da
medalha de prata de Raissa e a 4ª colocação de Annyara uma
atleta iniciante e do1º ano do nosso campus.

Técnicos da etapa regional dos JERNS realizada nas
dependências do IFRN- JC em julho/2016. Vale destacar que,
pela primeira vez, ficamos responsáveis pela arbitragem
desse torneio.

Esse é um grupo de enxadristas de Aracaju. Destaque para o
da direita, Carlos Alberto Viana que doou ao nosso projeto
cerca de 60 livros de xadrez.
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Esta é a foto da premiação do JICS onde o coordenador deste
projeto ficou coma medalha de ouro.

Este é o enxadrista Lucas Ramon da Escola Francisco
Bittencourt, de João Câmara.

Treino da equipe realizado em dezembro na nossa sala.
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Anexo 04 - Fotos da EXPOTEC 2016 – Campus João Câmara

Apresentação de banners na EXPOTEC

"Oficina de Dança: quebrando estereótipos,
investindo na atualidade" na EXPOTEC.

91

Exposição de banners na EXPOTEC João Câmara

Festival de Curtas: Primeiras produções audiovisuais dos
alunos para apresentação na EXPOTEC IFRN João Câmara.
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Anexo 05 – Fotos do PROENEM 2016

Aula de redação com a professora Emiliana.

Aula de Matemática com o professor Neilson.

Turma do Programa de Capacitação para oENEM2016.
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Aula de Geografia com o professor Pablo.

Aula de português com a professora Fernanda.
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Anexo 06 – Fotos do Programa Vida Saudável na Melhor Idade

Festividades juninas
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Excursão
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Atividades físicas e de
relaxamento
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