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1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE DE ATUAÇÃO
1.1 Identificação do IFRN/do Campus
Descrição resumida do Campus
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus João Câmara integra a II Fase do Plano de Expansão
da Rede Federal de Educação Tecnológica do Ministério da Educação, iniciada em 2007. As atividades administrativas tiveram início, no Campus
João Câmara, no dia 13 de maio de 2009 e as atividades de ensino tiveram início no dia 23 de setembro de 2009 com a chegada dos alunos para o
primeiro dia de aula.
A implantação aconteceu com uma parceria entre o IFRN, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC/SETEC, o
Governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura de João Câmara, de modo que 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 seus nove anos de funcionamento, o Campus João Câmara atende aos municípios que compõem a Região do Mato Grande, além de
outras cidades e municípios circunvizinhos, onde 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).
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 de Negócios.
O Campus atua na educação profissional técnica de nível médio e oferta os cursos Técnicos de Nível Médio em Administração, Eletrotécnica
e Informática, nas modalidades Integrado e Subsequente.
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 em Física.
Na pós-graduação são ministrados cursos de especialização, tais como: Especialização em Geografia do Semiárido e EJA e o Curso de
Especialização em Ensino de Ciências.
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1.2 Estrutura Organizacional

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

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 08/2014-CONSUP.
As competências e atribuições de cada setor (órgão) do Campus João Câmara estão expressas no Regimento Interno dos Campi, aprovado pela
Resolução nº 17/2011-CONSUP/IFRN.
A seguir são elencados os órgãos e suas principais atribuições, sendo suas competências relacionadas no supracitado Regimento.
I. Órgãos colegiados:
4
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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 normativo-deliberativas, 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 Político-Pedagógico 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;
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;
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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 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, no âmbito do campus.
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1.3 Ambiente de atuação
Ambiente de atuação: informar no quadro abaixo

Quantidade de matrículas
175
174
178
76
36
40
125
110
30
39

32

AMBIENTE DE ATUAÇÃO
Cursos ofertados
Municípios atendidos
Técnico de Nível médio em
18
Administração, forma integrada
Técnico de Nível médio em
Eletrotécnica, forma integrada
Técnico de Nível médio em
Informática, forma integrada
Técnico de Nível médio em
Administração, forma subsequente
Técnico de Nível médio em
Eletrotécnica, forma subsequente
Técnico de Nível médio em
Informática, forma subsequente
Licenciatura em Física
Tecnologia em Energias
Renováveis
Mulheres Mil - Vendedor
Especialização em Ensino de
Ciências Naturais na Educação
Básica
Especialização em Educação
Ambiental e Geografia do
Semiárido

Quantidade de servidores
118
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FORÇAS





Origem
interna









Laboratórios equipados;
Qualificação dos servidores Técnicos-Administrativos;
Incentivo à participação em atividades esportivas,
artísticas e culturais tanto dos servidores quanto dos
discentes;
Formação especializada da equipe docente;
Fortalecimento da integração entre os setores;
Sistematização das ações do Programa de Saúde e
Qualidade de Vida;

Ampliação da estrutura e do acervo da biblioteca;
Fortalecimento do planejamento participativo;
Fortalecimento das relações dialógicas entre gestão e
comunidade.

FRAQUEZAS



Remanejamentos institucionais que nos colocam sempre em
processo de restart nos projetos;



A permanência dos estudantes nos corredores em horário de
aula;



Desconhecimento do funcionamento de todos os setores bem
como dos trâmites processuais;



Desconhecimento das atribuições dos setores/servidores;



Falta de agenda de eventos do Campus, com vistas a um melhor
planejamento das ações administrativas e acadêmicas;



Ausência de servidores para cursos de capacitação sem retorno
para o Campus.

Origem externa

OPORTUNIDADES



Estabelecimento de parcerias entre a instituição,
prefeituras e empresas, visando tanto a oferta de cursos
que atendam às demandas específicas bem como a
ampliação de ofertas de estágios aos discentes,
estabelecendo relação com o mundo do trabalho;

AMEAÇAS



Dificuldade de famílias com baixa renda para manter os filhos na
Instituição;



Inconsistência no envio dos transportes por parte de algumas
prefeituras, implicando em constantes ausências dos alunos bem como
a ameaça frequente do não envio de transporte;



Alto índice de evasão no ensino superior;
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Aumento da credibilidade da Instituição – junto à
comunidade, em virtude do estreitamento das relações
entre gestão e comunidade local bem como dos
resultados obtidos em processos seletivos como o SISU;







Aumento da procura da comunidade externa para
inserção nas diversas modalidades de cursos;



Demandas para oferta de Cursos de Formação
Inicial e Continuada, tanto para servidores quanto
para a comunidade externa.

Dificuldade de acompanhamento de algumas disciplinas devido
ao déficit na formação de base;
Propaganda negativa por partes das escolas particulares que têm receio
na perda de número considerável dos alunos para o IFRN – Campus
João Câmara.
Ofertas de cursos técnicos por instituições privadas, na região.
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2. GOVERNANÇA
2.1. Formas de participação cidadã em processos decisórios
Formas de participação cidadã em processos decisórios do campus em 2018: informar na tabela a seguir
Nome do evento/ consulta
Discussão sobre oferta de novos cursos na área de
Energias Renováveis com empresas do setor e outras
instituições

Data
27/03/2018

Audiência pública do PDI 2019-2023

15/08/2018

Colégio Gestor

08/02/2018
15/03/2018
02/04/2018
07/05/2018
04/06/2018
06/07/2018
06/08/2018
03/09/2018
01/10/2018
05/11/2018
03/12/2018
02/05/2018
28/08/2018
28/12/2018

Reunião do Colegiado da Diretoria Acadêmica

Objetivo

Forma de participação
cidadã

Discutir a proposta de implementação de novos
cursos dos itinerários formativos em Energias
Renováveis e Eficiência Energética do
Programa EnergIF da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC) do
Ministério da Educação (MEC).
Obter a opinião da sociedade na construção do
Plano de Desenvolvimento Institucional que
será efetivado no período de 2019 a 2023.

Consulta Pública

Debater e consultar os gestores sobre os
demandas institucionais que atinjam a
coletividade.

Colegiado consultivo
com a participação de
gestores do Campus
auxiliando na tomada de
decisões de interesse do
Campus.

Deliberação de temáticas relacionadas ao
ensino.

Participação de todos os
servidores ligados à
Direção Acadêmica do

Consulta Pública
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Reunião dos Conselhos de Classe

11 a 15/06/2018
20 a 22/11/2018

Avaliar tanto o rendimento acadêmico dos
alunos quanto a abordagem metodológica
adotada pelos docentes bem como aspectos
disciplinares que comprometam o desempenho
acadêmico dos discentes.

Campus, podendo haver
participantes ouvintes de
outras Diretorias.
Participação dos docentes,
Coordenadores de Curso,
Etep, representantes de
turma e Direção
Acadêmica.

Comissão de Planejamento (Plano de Ação 2019)

05/11/2018

Sistematizar o plano de ação 2019; debater e
construir o planejamento do Campus e
acompanhar a execução orçamentária,
conforme Portaria nº 301/2018 DG/JC/RE/IFRN.

Participação
de
representantes
dos
professores,
gestores,
técnicos administrativos
e alunos.

Análise das propostas de participação em
eventos de capacitação, pesquisa e extensão
apresentadas pelos servidores do Campus
para o ano de 2018.

Comissão Permanente de Avaliação para
Concessão de Diárias e Passagens (CODIPA)

Reuniões dos Conselhos de Classe
Colegiado dos Cursos Técnicos

28/12/2018 Eletrotécnica

Deliberação de reativação de matrícula e
estabelecimento do prazo para defesa dos
TCCs.

Participação
da
Coordenação de Curso,
Direção
Acadêmica,
ETEP, docentes do NCE
do curso.

Colegiado dos Cursos Técnicos

09/08/2018 Informática

Deliberação de reativação de matrícula e
estabelecimento do prazo para defesa dos
TCCs.

Participação
da
Coordenação de Curso,
Direção
Acadêmica,
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ETEP, docentes do NCE
do curso.
Reuniões Técnico-Administrativas

21/11/2018
25/10/2018

Exposição e análise de demandas coletivas
relacionadas a atividade administrativa do
Campus.

Participação de técnicos
administrativos.
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3. RESULTADOS DA GESTÃO
3.1. Objetivos Estratégicos da dimensão Gestão Estratégica
Macroprocesso: Função Social

Objetivo estratégico: Fortalecer a identidade institucional e promover análise de demandas acadêmicas em
vinculação com o desenvolvimento e os arranjos produtivos, sociais e culturais locais
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 da instituição
1.1.2 Fortalecer as ações de acompanhamento da permanência e do êxito dos estudantes

0,00

0,00

-

1.1.3 Fortalecer a identidade institucional no âmbito da comunidade acadêmica

Macroprocesso: Órgãos colegiados e de
assessoramento

Objetivo estratégico: Garantir o funcionamento, a tomada de decisão e a autonomia dos órgãos colegiados e de
assessoramento
Meta

1.2.1 Fomentar a realização de reuniões dos órgãos colegiados e de assessoramento institucionais

Previsto (1,00 R$)
885,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

280,74

-

Macroprocesso: Transparência e descentralização Objetivo estratégico: Fortalecer a transparência dos atos de gestão e os processos de descentralização institucional
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

0,00

0,00

-

1.3.3 Fortalecer os processos institucionais de autonomia e descentralização

Macroprocesso: Gestão organizacional

Objetivo estratégico: Adequar a estrutura organizacional e documentos institucionais de referência para promover
a função social
Meta

1.4.1 Atualizar os documentos institucionais relativos ao planejamento institucional

Previsto (1,00 R$)
0,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00

-
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1.4.2 Aperfeiçoar a estrutura organizacional de modo a fortalecer a autonomia dos campi

Macroprocesso: Planejamento estratégico

Objetivo estratégico: Sistematizar e acompanhar o planejamento participativo integrado à avaliação institucional
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

1.5.1 Ampliar a participação na elaboração e no acompanhamento do planejamento institucional anual participativo
0,00

0,00

-

1.5.2 Fomentar a produção e divulgação do relatório de gestão sistêmico e dos campi

Macroprocesso: Avaliação institucional

Objetivo estratégico: 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
Meta

1.6.1 Ampliar a participação da comunidade nos processos de autoavaliação institucional

Macroprocesso: Internacionalização

Previsto (1,00 R$)
0,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00

-

Objetivo estratégico: Ampliar as atividades de internacionalização em articulação com as demandas acadêmicas
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

1.7.1 Ampliar o número de acordos de cooperação e parcerias com instituições estrangeiras
0,00

0,00

-

1.7.2. Ampliar o número de estudantes e servidores em mobilidade internacional (enviados e recebidos)
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Análise de resultado – Dimensão Gestão Estratégica
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Causas ou impedimentos para alcance das metas:

Apontamos que a meta 1.2.1 foi atendida através da realização de reuniões
mensais do Comitê Gestor com a participação de todas as coordenações
 Descontinuidade das ações da CIPE, comprometendo o
que compõem a estrutura organizacional do campus; além disso, colegiado
desenvolvimento de uma política fortalecedora que vise o aumento
da Direção Acadêmica se reúne bimestralmente conforme previsto no
do índice de permanência e êxito dos estudantes e, por
Regimento Interno.
conseguinte, da efetividade/eficiência acadêmica.
As metas 1.3.1 e 1.3.2 foram atendidas por meio da publicização dos atos
 Quantidade insuficiente de servidor na secretaria acadêmica,
da gestão em meios oficiais e não oficiais;
impossibilitando uma melhor análise e tratamento dos indicadores
A meta 1.4.1 foi atingida por meio da elaboração do Plano de
acadêmico.
Desenvolvimento Institucional, que teve a participação da comunidade
 Para o atendimento das metas 1.7.1 e 1.7.2 é necessário uma
interna e externa por meio de consulta pública, na qual se fizeram presentes
política sistemática e institucional mais direcionada para atender
agentes envolvidos com os principais;
as questões da internacionalização, bem como um maior aporte de
recursos e amplo esclarecimento das principais dimensões da
A meta 1.5.1 foi atendida mediante a participação da comunidade interna na
internacionalização.
elaboração no planejamento anual, através de reuniões e fóruns de debate;
A meta 1.5.2 foi atendida através de divulgação nos meios institucionais;
A meta 1.6.1 tanto foi atendida por de avaliações nos meios digitais (e-mail)
quanto nos espaços das reuniões do Comitê Gestor e das reuniões
acadêmicas realizadas com esses propósitos;
As metas 1.7.1 3 e 1.7.2 não tiveram ações;
Medidas tomadas para enfrentamento:
Esclarecemos que as metas 1.3.3., 1.4.1, 1.4.2, 1.7.1 e 1.7.2 da dimensão
 Reestruturação da CIPE e dos respectivos grupos de trabalho que
Gestão Estratégica são provenientes de ações sistêmicas promovidas pela
colaboram com a Comissão nos Campus;
Reitoria. A meta 1.2.1 referente ao fomento à realização de reuniões dos

Adoção de mecanismos de controle com vistas ao registro das
órgãos colegiados e de assessoramento institucionais foi a única meta com
atividades, decisões e encaminhamentos da CIPE e dos respectivos
previsão orçamentária destinada a participação em reuniões periódicas
grupos de trabalho, a exemplo de atas, relatórios, listas de frequência,
promovidas pela DIGTI, envolvendo coordenador de CTI, em que foi
dentre outros instrumentos desta natureza.
executado o valor de R$ 280,74.
 Definição de cronograma para execução das ações.
Quanto ao objetivo estratégico de fortalecer a identidade institucional e
 Estímulo ao engajamento dos estudantes em projetos nas áreas de
promover análise de demandas acadêmicas em vinculação com o
ensino, pesquisa e extensão
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desenvolvimento e os arranjos produtivos, sociais e culturais locais, no que
concerne a dimensão do ensino destacamos os seguintes aspectos como
resultados alcançados no exercício de 2018:







Política de valorização do Campus com vistas a criar sentimento de
pertença também na comunidade discente.
Contratação de um estagiário para a SEAC, na impossibilidade de
deslocamento de servidor.

Aumento da parceria com instituições públicas e privadas
Aumento da atuação da Extensão junto às Coordenações de Curso
no fomento a inserção dos estudantes no mundo do trabalho.
Estreitamento das relações entre instituição e comunidade;

Impacto observado:





No tocante aos impactos da meta 1.2.1, constatamos que ela ensejou
a maior participação da comunidade interna nas decisões tomadas
pela direção do campus.
Incentivo à continuidade/conclusão dos cursos;
Incentivo à verticalização formativa motivada pela inserção no
mundo do trabalho.
Aumento da procura por cursos ofertados na instituição pela
comunidade.
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Riscos identificados:


Índice de evasão a ser combatido.

Desafios futuros:


Sistematizar a política de permanência e êxito.

3.2. Objetivos Estratégicos da dimensão Comunicação e Eventos

Macroprocesso: Comunicação interna

Objetivo estratégico: Fortalecer a transparência das ações institucionais e os fluxos comunicacionais com
servidores e estudantes
Meta

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

Macroprocesso: Comunicação externa

Previsto (1,00 R$)
R$ 0,00

Realizado (R$
1,00 $)

R$ 0,00

%
-

Objetivo estratégico: Promover e difundir as ações institucionais de oferta de educação profissional, científica e
tecnológica e de transformação das realidades locais
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$
1,00 $)

%
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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

Macroprocesso: Eventos

R$ 0,00

R$ 0,00

-

Objetivo estratégico: 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
Meta

2.3.1. Melhorar o apoio e a promoção de eventos institucionais de natureza técnico-científica, artístico-cultural e desportiva
que aprimorem a relação com a comunidade interna e sociedade

Previsto (1,00 R$)
R$ 0,00

Realizado (R$
1,00 $)

R$ 0,00

%
-
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Análise de resultado – Dimensão Comunicação e Eventos
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
Causas ou impedimentos para alcance das metas:
Meta 2.1.1: Visando atender esse objetivo, o setor de Comunicação Social e
 Redução no número de publicações em função das regras de
Eventos do Campus João Câmara do IFRN desenvolveu peças de
comunicação durante o período eleitoral 2018;
comunicação que foram veiculadas nos murais do Campus e através do e Diminuição no alcance orgânico de postagens não-pagas no
mail institucional, buscando sempre adequar a linguagem ao público alvo.
Facebook devido a alteração nas regras da plataforma;
Medidas tomadas para enfrentamento:


Contato mais próximo com o Grêmio Estudantil e maior
divulgação através de outros meios mais próximos da comunidade,
como murais e WhatsApp;

Trabalho em conjunto com a Assessoria de Comunicação da Reitoria e
demais Coordenações de Comunicação dos Campi do IFRN;

Exemplo 1: Programas de Assistência Estudantil
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Exemplo 2: Projeto de Qualidade de Vida
Meta 2.2.1: Tendo como norte os princípios da transparência e da
publicidade, o setor de Comunicação Social e Eventos do Campus João
Câmara do IFRN, utilizando-se dos recursos que dispõe (site institucional,
perfis em redes sociais, contato com rádios e blogs locais), realizou a
divulgação das mais diversas ofertas de ensino, projetos de pesquisa e
extensão, bem como de ações de interesse do público externo.
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Exemplo: Publicação referente ao PROENEM 2018 no Facebook
Meta 2.3.1: Durante o ano de 2018 a Coordenação de Comunicação Social
e Eventos trabalhou de forma integrada com a Reitoria na divulgação do
principal evento científico e tecnológico do IFRN - a SECITEX - e em
conjunto com a Coordenação de Extensão para a realização da III Semana
de Arte, Desporto e Cultura do Campus João Câmara.
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Exemplo 1: Publicação sobre a III Semadec do Campus JC

22

Relatório de Gestão do Exercício de 2018
Campus João Câmara - IFRN

Exemplo 2: Publicação sobre a SECITEX 2018 do IFRN
Com a satisfação das metas percebeu-se que os resultados alcançados
foram:



Aumento no número de seguidores da fanpage do Campus no
Facebook de 5.159 para 5.435 durante o ano (crescimento de 5%);
Maior aproximação do público (servidores/alunos) com o setor de
Comunicação Social.

Impacto observado:



Aumento do alcance das publicações no decorrer do ano, apesar das
restrições impostas pelos algoritmos do Facebook;
Percepção de credibilidade maior pela comunidade escolar quando
as informações são divulgadas pela página oficial;
23
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Riscos identificados:


Fácil propagação de boatos e notícias falsas (fake news) através das mídias sociais digitais;

Desafios futuros:


Incrementar a força de trabalho, com aumento na equipe, seja a partir da contratação de estagiários/bolsistas, bem como de servidores no setor,
para alcançar resultados melhores.

3.3. Objetivos Estratégicos da dimensão Governança
Macroprocesso: Governança administrativa

Objetivo estratégico: Fortalecer a política de governança administrativa
Meta

3.1.1. Ampliar o alcance da política e das práticas de governança administrativa

Macroprocesso: Governança em tecnologia da
informação

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

0,00

%

0,00

-

Objetivo estratégico: Fortalecer a política de governança em tecnologia da informação
Meta

3.2.1. Implantar a política e fomentar as práticas de governança em tecnologia da informação

Previsto (1,00 R$)
0,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00

-
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Análise de resultado – Dimensão Governança
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
Causas ou impedimentos para alcance das metas:
Não houve previsão de ações no planejamento deste campus nesta dimensão Não houve previsão de ações no planejamento deste campus nesta
estratégica. Ações realizadas de forma sistêmica pela Reitoria.
dimensão estratégica. Ações realizadas de forma sistêmica pela Reitoria.

Impacto observado:
Medidas tomadas para enfrentamento:
Não houve previsão de ações no planejamento deste campus nesta dimensão Não houve previsão de ações no planejamento deste campus nesta
estratégica. Ações realizadas de forma sistêmica pela Reitoria.
dimensão estratégica. Ações realizadas de forma sistêmica pela Reitoria.
.

Riscos identificados:
Não houve previsão de ações no Planejamento deste Campus nesta dimensão estratégica. Ações realizadas de forma sistêmica pela Reitoria.
Desafios futuros:
Não houve previsão de ações no Planejamento deste Campus nesta dimensão estratégica. Ações realizadas de forma sistêmica pela Reitoria.
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3.4. Objetivos Estratégicos da dimensão Atividades estudantis
Macroprocesso: Assistência social

Objetivo estratégico: Ampliar e fortalecer as ações de assistência social para os estudantes
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, inclusive com necessidades educacionais específicas e transtorno funcional específico

Macroprocesso: Assistência à saúde

R$ 629.529,09

R$ 640.728,01

101,77
%

Objetivo estratégico: Sistematizar atividades de assistência à saúde dos discentes, de maneira a integrar as ações
escolares com as de saúde
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

R$ 0,00

R$ 0,00

4.2.2. Ampliar o número de campanhas de saúde sistêmicas

Macroprocesso: Formação integral

Objetivo estratégico: Fortalecer as ações de apoio à formação integral dos estudantes (eventos e atividades artísticoculturais e esportivas)
Meta

4.3.1. Ampliar o número de discentes com apoio para participação em eventos e para o desenvolvimento de atividades
artístico-culturais e desportivas

Macroprocesso: Representação estudantil

Previsto (1,00 R$)
R$ 24.754,55

Realizado (R$ 1,00 $)
R$ 29.195,00

%
117,93
%

Objetivo estratégico: Estimular a formação e o fortalecimento da organização política dos estudantes, por meio das
representações estudantis
Meta

4.4.1. Fomentar a articulação política das entidades estudantis

Previsto (1,00 R$)
R$ 0,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

R$ 0,00

-
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Análise de resultado – Dimensão Atividades estudantis
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
Quanto as atividades referentes aos profissionais de saúde,
Foram realizados os atendimentos dos diversos profissionais que compõe o
quadro de servidores do setor e as avaliações biomédicas com os discentes,
além das seguintes atividades em grupo no Campus João Câmara, sistêmicas
ou não, em formato de reunião, palestras ou rodas de conversas:
- Apresentação COAES no Seminário de Integração 2018 (112
participantes);
- Reunião do setor (03 participantes);
- Exposição do fluxograma do setor saúde (07 participantes);
- Semana da visibilidade Feminina: Saúde da mulher (100 participantes);
- Esclarecimentos sobre transtornos mentais aos docentes do IFRN campus
João Câmara (40 participantes);
- Exposição sobre os POPs de higienização dos reservatórios de água e
limpeza de bebedouros (08 participantes);
- Exposição do Fluxograma do Setor Saúde aos servidores do Campus João
Câmara (22 participantes);
- Apresentação do projeto QVT 2018 (29 participantes);
- Campanha de Vacinação contra a gripe (61 participantes);
- Palestra sobre o tema “prevenção ao suicídio” na reunião de pais (56
participantes);
- Planejamento da Ação do Setembro Amarelo (06 participantes);
- Cine-debate sobre a valorização da vida (44 participantes);
- Palestra sobre câncer de mama e câncer do colo de útero (55 participantes);

Causas ou impedimentos para alcance das metas:
Quanto aos objetivos referentes aos serviços de saúde,
Houve um grande comprometimento no quantitativo de atendimentos em
virtude do período de reforma no setor de saúde, pelo que os setores foram
deslocados para outras salas e os materiais não puderam ser utilizados, pois
não havia estrutura adequada para proceder com as demandas. Somado a
isso, houve ainda mudança na carga horária de alguns servidores do setor.
Quanto aos objetivos referentes ao Serviço Social,
O público ingressante através do Enem/SISU, por não responder a
caracterização durante inscrição em processo seletivo, precisa responder
pela primeira vez no SUAP, ficando a cargo do próprio aluno esse
preenchimento, provocando redução no número total de alunos que
responderam o formulário.
A escassez de recursos financeiros do Campus implicou na limitação das
compras para o setor.

Medidas tomadas para enfrentamento:
Quanto as atividades referentes aos profissionais de saúde,
A equipe desenvolveu suas atividades, considerando as limitações
espaciais, bem como as condições oferecidas, com os meios/recursos
disponíveis, nos momentos em que estavam presentes, até mesmo em
outro campus, conseguindo alcançar um resultado significativo.

Quanto às atividades referentes ao Serviço Social,
Quanto às atividades referentes ao Serviço Social,
O número de alunos com a caracterização socioeconômica preenchida no
SUAP corresponde quase a totalidade dos alunos matriculados.
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Foram concedidas camisetas de fardamento a todos os alunos ingressantes
no ano letivo 2018 modalidade médio integrado;
O número de alunos atendidos no programa de alimentação foi ampliado.
Devido ao recurso financeiro destinado ao auxílio transporte ter sido
satisfatório foi possível atender todos os alunos inscritos com perfil de
vulnerabilidade social, inclusive com valores mais próximos ao total gasto
com deslocamento.

O Serviço social, por meio de palestras na semana de integração no
Campus, tem feito intensa campanha para que os alunos nessa situação
realizem o preenchimento da caracterização o mais breve possível. Além
disso, os alunos são obrigados a preencherem a caracterização
socioeconômica pois sem essa não conseguem ter acesso aos programas e
refeições diárias.
A gestão pleiteou junto a Reitoria aumento no recurso financeiro para a
Assistência Estudantil no ano de 2018;

Também foi realizada a reforma no setor, reestruturando algumas salas e
efetuada a compra de alguns materiais de consumo e permanente.

Impacto observado:
Quanto as atividades referentes aos profissionais de saúde,
Os alunos foram contemplados com atendimento e orientações advindas das
ações de planejadas e os servidores participaram de ações voltadas à saúde
do servidor;
Quanto às atividades referentes ao Serviço Social,
O número de alunos com a caracterização socioeconômica preenchida no
SUAP corresponde quase a totalidade dos alunos matriculados.
Observa-se maior participação dos alunos nas atividades escolares nos contra
turnos, permanência com qualidade através da alimentação saudável,
possibilitando a esses maior desempenho e êxito na trajetória escolar.
Redução nos índices de evasão advindas das dificuldades de deslocamento
casa/Instituto.
Um novo setor de saúde reformado e novos materiais e medicamentos foram
adquiridos.
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Riscos identificados:
Não atingir o funcionamento normal das atividades no início do ano letivo em razão da impossibilidade de cada profissional retornar às suas respectivas
salas.
As possíveis irregularidade na oferta dos transportes escolares gratuitos por parte das prefeituras da região.
Desafios futuros:
A impossibilidade de retorno às salas recém-reformadas, diante da necessidade de um novo projeto lógico para este setor após finalização da reforma, que
não contemplou os pontos de rede para conexão de internet em computadores e telefones nas salas.
As possíveis irregularidades na oferta dos transportes escolares gratuitos por parte das prefeituras dos municípios da região.

3.5. Objetivos Estratégicos da dimensão Ensino
Macroprocesso: Acesso discente

Objetivo estratégico: Realizar processos seletivos e diversificar as formas de acesso discente para promover a
inclusão social e estender as oportunidades de formação profissional
Meta

5.1.1. Elevar o nível de aceitação e reconhecimento dos cursos, ampliando a demanda global na relação candidatos por vaga

Macroprocesso: Oferta educacional

Previsto (1,00 R$)
1.710,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%
-

0,00

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
Meta

5.2.1. Ampliar a oferta educacional em cursos e programas, de acordo com as condições de pessoal e infraestrutura física e
tecnológica

Previsto (1,00 R$)
10.425,00

Realizado (R$ 1,00 $)
458,49

%
4,39 %

5.2.2. Ampliar as ações de avaliação do currículo
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Macroprocesso: Processo ensino e aprendizagem

Objetivo estratégico: Desenvolver ações de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo do processo ensinoaprendizagem que possibilitem a permanência e o êxito
Meta

5.3.1. Ampliar as taxas de conclusão e diminuir as taxas de retenção e desligamento de estudantes nos cursos

Macroprocesso: Administração acadêmica

Previsto (1,00 R$)
70.050,00

Previsto (1,00 R$)

5.4.1. Ampliar a consistência dos dados de matrículas nos sistemas institucionais e governamentais

0,00

-

Realizado (R$ 1,00 $)

270,00

%

0,00

-

Objetivo estratégico: Fortalecer e consolidar as ações de inclusão de pessoas com deficiência e com necessidades
educacionais específicas e de diversidade social, cultural, de gênero e de raça e cor
Meta

Previsto (1,00 R$)

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)

Macroprocesso: Sistema de bibliotecas

%

Objetivo estratégico: Desenvolver ações de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo da administração
acadêmica
Meta

Macroprocesso: Inclusão e diversidade

Realizado (R$ 1,00 $)

Realizado (R$ 1,00 $)

540,00

%

0,00

-

Objetivos estratégico: Fortalecer a política de expansão e atualização do acervo físico e eletrônico e ampliar a
atuação sistêmica das bibliotecas junto à comunidade
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 todos os níveis e
modalidades de ensino ofertados, em todas as bibliotecas

0,00

32.000,00

-

Macroprocesso: Educação a distância

Objetivos estratégico: Redimensionar, estrutural e academicamente, as ações de educação à distância, ampliando a
atuação sistêmica institucional
Meta

Previsto (1,009 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

5.7.1. Ampliar a utilização de tecnologias educacionais nos cursos presenciais e consolidar a institucionalização da educação a
distância

9.353,88

9.353,88

100%
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Análise de resultado – Dimensão Ensino
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Causas ou impedimentos para alcance das metas:

Dentre as metas colocadas para avaliação neste relatório, explanaremos aqui Muitas das ações propostas são prejudicadas em virtude das inúmeras
sobre as que mais se destacaram no exercício de 2018.
demandas do cotidiano da instituição, principalmente, para quem lida
diretamente com as demandas dos alunos.
Concernente a ação 5.2.1. que trata da ampliação da oferta educacional em Apesar de iniciativas relevantes, nem sempre se consegue dar andamento
cursos e programas, de acordo com as condições de pessoal e infraestrutura aos projetos e isso acaba sendo desmotivante para quem propõe, uma vez
física e tecnológica, houve uma ampliação de oferta na modalidade que ações inconclusas podem levar a um descrédito por parte da
subsequente, com a oferta do curso de informática. Registrou-se também um comunidade e do próprio proponente.
aumento significativo de inscritos no PROITEC, em 2018, foram 328, bem
como no Exame de Seleção Geral, com 1.092 candidatos, ao que Outra consequência é a ausência de capacitação específica para os gestores
consideramos positivo, principalmente, pela limitação na divulgação do (Direção Acadêmica e Coordenações de Curso), no âmbito interno da
processo devido ao período eleitoral.
instituição. Aqui, nos referimos ao aspecto formativo no que tange à
administração pública uma vez que, em sua maioria, por atuarem como
Na ação 5.7.1 - Ampliar a utilização de tecnologias educacionais nos cursos docentes sofrem limitação no que se refere aos ritos da administração
presenciais e consolidar a institucionalização da educação a distância. No que pública.
se refere a essa meta, tivemos uma diversificação na oferta de cursos devido
a oferta de novos cursos de especialização com a vinculação do Campus Essa ausência de visão cerceia em alguns aspectos a possibilidade destes
como polo da EAD.
gestores fazerem análises/estudos mais sistemáticos e consistentes
permitindo assim, que o aprendizado se dê, na maioria das vezes na
Quanto as ações da meta 5.5.1 - Ampliação das ações dos Núcleos de Estudos perspectiva do tateamento ou no método da tentativa e erro.
e Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas - NEABI e dos Núcleos de
Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - Medidas tomadas para enfrentamento:
NAPNE, foi viabilizados aos membros componentes desses núcleos
 Fortalecimento das Coordenações de Curso por meio de reuniões
participarem de todas as ações formativas, visando, em particular, ao
constantes que visem a partilha de experiências bem como, na
aperfeiçoamento e melhoria das condições de acompanhamento dos
medida do possível, a padronização dos procedimentos.
discentes portadores de necessidades educativas especiais.
 Realização de momentos formativos que possibilitem
aproximação da instituição com a comunidade.
Impacto observado:
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A diversificação de processos seletivos tem se configurado como
estratégia importante para uma maior inserção e interação da
comunidade com o Campus.



Ampliação e maior atuação do NEABI e NAPNE no campus, quer
seja através das ações desenvolvidas internamente, quer seja através
da participação nos eventos institucionais.



Estreitamento do Campus com a comunidade, possibilitando ofertas
que atendam aos interesses reais formativos da região, contribuindo
para a diminuição nos índices de evasão, ainda que em pequena
escala.



Fortalecimento das ações de acompanhamento do discente nas
suas diversas dimensões: pedagógica, psicológica, social, de
modo a minimizar o índice de evasão.
Estreitamento das relações com o grêmio estudantil de modo a
fortalecer o protagonismo da entidade junto aos discentes
contribuindo para a realização das ações que estabeleçam o
sentimento de pertença dos discentes com o Campus João
Câmara.

Riscos identificados:




Realização de ações isoladas (grupos).
Pouca diversidade de projetos de pesquisa, ensino e extensão voltados para compreender e/ou contribuir para fragilidades do Campus e/ou da
comunidade na qual estamos inseridos.
Evasão de alguns alunos devido à dificuldade de deslocamento de seu município de origem para a Instituição.

Desafios futuros:




Desenvolver estratégias que promovam o sentimento de pertença dos docentes para com o Campus bem como dar a conhecer a estes as
demandas da comunidade local para que as ofertas de cursos e/ou quaisquer outras ações sejam voltadas para atender as necessidades locais.
Promover maior engajamento dos servidores nas ações do Campus.
Sistematizar e implantar as ações de Plano Estratégico de Permanência e Êxito com vistas a minimizar a evasão, nas diversas modalidades de
cursos.
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Mapear os processos da DIAC de modo a desenvolver estratégias de gerenciamento que facilitem o entendimento procedimental bem como a
sua tramitação. Dessa forma, contribuímos para a celeridade dos processos.

3.6. Objetivos Estratégicos da dimensão Extensão
Macroprocesso: Interação com a sociedade

Objetivo estratégico: Fortalecer os programas e projetos de extensão, para uma maior interação institucional com a
comunidade local e regional
Meta

6.1.1. Ampliar o alcance dos projetos de extensão executados com fomento institucional e o grau de envolvimento dos
servidores

Previsto (1,00 R$)

47.500,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

48.385,20 101,86%

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

Macroprocesso: Diálogo com o mundo do
trabalho

Objetivo estratégico: Fortalecer os mecanismos de interação e encaminhamento institucional de discentes e
egressos, tendo em vista a inserção laboral e o processo ensino-aprendizagem
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00

-

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

0,00

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
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Análise de resultado – Dimensão Extensão
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
Quanto a integração com a sociedade: no período em análise, a Coordenação
buscou ampliar o diálogo com os servidores com fins de ampliar o número
de projetos. Assim, conseguimos submeter projetos a todos os editais
lançados pela Proex, sendo contemplado nos editais Mulheres Mil, NEEP,
NUARTE, Terceira Idade e Fomento. Além desses cinco (5) projetos,
cadastramos outros oito (8) no edital de Fluxo Contínuo (PRO-ENEM 2018;
PRO-REDAÇÃO 2018; Olimpíada de Matemática: prazer em aprender;
NEABI em Ação: Acauã; Solução digital nas Escolas III; Grupo de Dança;
e PRO-IF 2018). Além dos projetos mencionados, também se desenvolveu
diversas ações de extensão, principalmente nos casos do NEABI em Ação e
NEEP/ENERGILAB. Projetos que contaram com o engajamento de diversos
servidores do Campus. A principal meta da Extensão foi ampliar a presença
da Instituição nas comunidades e escolas, nesse sentido, ampliamos
significativamente nossa atuação: alunos do nono ano (120) e com o ensino
médio concluso (150), todos da rede pública de ensino, fizeram preparação
nas dependências do Campus; escolas da rede pública tiveram seus
computares consertados e a comunidade quilombola de Acauã recebeu
diversas ações, como a doação de um laboratório de informática, com dez
máquinas instaladas, a recuperação da infraestrutura elétrica da associação
de moradores e cursos de qualificação para mulheres e produtores de
mandioca.
Quanto ao diálogo com o mundo do trabalho: nesse ponto tivemos um
significativo avanço, principalmente com a implantação do programa Jovem
Aprendiz. No final de 2017, o programa não contava com um único aprendiz,
ao fim de 2018, este número atingiu dez (dez). Assinamos convênio com as
prefeituras de João Câmara e Touros para aproveitamento de estagiários.
Conforme diálogo com algumas empresas locais, identificamos a
necessidade de implantação de cursos de línguas, diante da demanda,
iniciamos conversa com a FUNCERN, e a partir de 2019 deveremos abrir

Causas ou impedimentos para alcance das metas:
1. Apesar dos esforços, ainda não foi observada a submissão de
projetos com fomento externo. Dentre as causas destacamos a
pouca divulgação de editais no Campus e a sobrecarga de trabalho
da Coordenação, fato que dificultou o levantamento e a divulgação
de editais desta natureza.
2. Embora os orientadores tenham realizado a maior parte de suas
visitas de supervisão, ainda não conseguimos sincronizar tais visitas
com as destinadas a captação de novos estágios;

Medidas tomadas para enfrentamento:
A principal medida foi a criação de uma equipe de extensão, onde as
atribuições passam a ser divididas entre três servidores (um Coordenador e
dois de apoio) e mais um estagiário. Com tal medida, esperamos ampliar o
número de visitas de captação de estágio e captação de recursos externos
por meio de editais. Uma outra medida foi a busca por demandas de ações
que passaram a ser apresentadas aos servidores; a terceira medida adotada
foi a concentração de ações em uma localidade, gerando um maior impacto
no local.
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duas turmas; Também realizamos convênio com a empresa CONSUTEC,
tanto para estágio quanto para uso das dependência do campus para cursos,
tendo como contrapartida um percentual de vagas para os servidores; 17
alunos iniciaram estágio em empresas da região.
Impacto observado:
As ações desenvolvidas aproximaram o Campus e os seus servidores da
comunidade, se inicialmente buscávamos parcerias e comunidades para
atuarmos, agora passamos a ser procurados. As comunidades, prefeitura e
empresas começaram a observar que o Instituto é mais que um local de
ensino de qualidade, também pode prestar serviços e colaborar com o
desenvolvimento local.

Riscos identificados:
Grande parte das ações não dependem diretamente da Coordenação e sim do engajamento dos servidores nas demandas da sociedade. Sem tal
engajamento o Instituto não evoluirá na dimensão Extensão.

Desafios futuros:
Descentralização da Coordenação de Extensão, que passa a partir de 2019 a funcionar como um grupo; ampliar e consolidar o programa Jovem
Aprendiz; Ampliar os recursos do próprio campus para financiamento de projetos;
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3.7. Objetivos Estratégicos da dimensão Pesquisa e Inovação
Macroprocesso: Desenvolvimento científico e
tecnológico

Objetivo estratégico: Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada à inovação tecnológica e
voltados à transferência de tecnologias para a sociedade
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00

R$ 10.929,92

-

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 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

Macroprocesso: Publicações acadêmicocientíficas

Objetivo estratégico: Fortalecer a produção e a publicação de artigos científicos em periódicos e em anais de
eventos e de livros impressos e em formato digital
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

0,00

7.2.3. Elevar a quantidade de livros publicados pela Editora do IFRN

0,00

-

7.2.4. Elevar a quantidade de títulos acadêmicos-científicos cadastrados no repositório institucional

Macroprocesso: Empreendedorismo inovador

Objetivo estratégico: Expandir e fortalecer o programa de incubação de empresas
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

0,00

0,00
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Análise de resultado – Dimensão Pesquisa e Inovação
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Causas ou impedimentos para alcance das metas:

7.1.1 - No cenário de 2018, tivemos 10 projetos de pesquisa selecionados e
executados em nosso campus, a saber, Edital 01/2018 - (1ª chamada) Francinaide de Lima – 2 projetos contemplados; Sâmya Lorena – 1 projeto
contemplado; Leonardo Araújo - 1 projeto contemplado; Edital 10/2018 CNPQ/PIBIC - Francinaide de Lima - 1 projeto contemplado; Edital 07/2018
(Professores de Licenciatura) - Francinaide de Lima – 1 projeto
contemplado; Edital 12/2018 - (PIBIC_EM/CNPQ) -Francinaide de Lima;
Edital 09/2018 - (Pós-Graduação) - Francinaide de Lima – 3 projetos
cadastrados. Destacamos também que apesar de o Edital 01/2018,
inicialmente, fornecer apenas uma bolsa para docente e outra para discente,
o nosso campus conseguiu destinar mais duas bolsas para discentes, os quais
foram contemplados pelos projetos da professora Sâmya Lorena e Leonardo
Araújo, conforme descrição anterior.
Muitos desses projetos foram apresentados em diversos eventos científicos,
tais como, SECITEX, CIENTEC, EXPOTEC, CONNEPI, entre outros.
Neste ano de 2019, pretendemos aumentar o número de pesquisadores
participantes dos editais publicados pela PROPI/IFRN, através da
divulgação e da importância da prática da pesquisa tanto para o docente
quanto para o discente e a instituição. Tentaremos incentivar a busca por
fomentos através de editais não institucionais, direcionando a uma formação
mais ampla de nosso pesquisador.

7.1.1 - Percebemos que a impossibilidade de obter êxito no aumento de
pesquisadores de nosso campus se daria pelo processo burocrático (alguns
acham) para a implementação/execução/finalização dos projetos em nosso
sistema SUAP, bem como o pequeno número de docentes com o perfil de
pesquisador e a pouca quantidade de bolsas para os docentes
desenvolverem seus projetos. Este último tem sido sempre recorrente
quando somos abordados e questionados sobre a possibilidade de o docente
possuir bolsa em determinado Edital.

Medidas tomadas para enfrentamento:
Divulgação dos Editais, destacando a necessidade de desenvolvimento de
projetos de pesquisa no Campus tanto para o docente quanto para o
discente e seu cadastramento no SUAP.
Participação de algumas RPs para divulgação e esclarecimentos sobre os
Editais.

7.3.1 e 7.3.2
A Incubadora Tecnológica de Energias e Negócios (ITEN) realizou ao longo
do ano eventos de sensibilização, ofereceu suporte à participação de
membros da comunidade interna e externa em premiações ligadas ao
empreendedorismo, e capacitou empresas através do hotel de projetos.
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Na palestra de abertura, sobre motivação organizacional, participaram cerca
de
150
pessoas,
no
auditório
do
IFRN.
Alunos integrantes das empresas pré-incubadas participaram da Maratona
Sebrae de Negócios de Impacto social, promovida através de uma parceria
entre o SEBRAE e a ITEN que reuniu cerca de 200 alunos no ginásio do
IFRN João Câmara.
Também participaram da Maratona professores dos cursos técnicos em
Administração,
Informática
e
Eletrotécnica,
como
tutores.
A equipe vencedora, composta por 05 alunos do curso Técnico em
Administração do campus participou da etapa estadual da Maratona.
Além disso, a ITEN também deu suporte a 11 alunos dos cursos de
Administração, Informática, Energias Renováveis e Eletrotécnica que
participaram do III Prêmio de Empreendedorismo Inovador, que aconteceu
em Natal, durante a Secitex.
O hotel de projetos promoveu 8 turmas de capacitação, conforme a seguir:
- Planejamento Estratégico: 09 empreendedores capacitados
- Análise de Mercado: 19 empreendedores capacitados
- Análise de Negócios: 11 empreendedores capacitados
- Como a Internet pode alavancar o seu negócio: 11 empreendedores
capacitados
- Como validar modelos de negócio: 9 empreendedores impactados
- Elaboração de projetos para captação de recursos: 14 empreendedores
capacitados
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- Formalização para começar bem: 06 empreendedores capacitados
- Oficina de Pitch: 05 empreendedores capacitados
Dessa forma, a Iten se consolidou como incentivadora do
empreendedorismo na Região do Mato Grande
Impacto observado:
Melhora dos índices de projetos de pesquisa de nosso Campus;
Fortalece a vocação de alguns discentes;
Fortalecimento das incubadoras;

Riscos identificados:
Não houve risco identificado
Desafios futuros:
Promover ações para que, mesmo os professores que se sintam não preparados para atuarem na pesquisa sejam quais forem os motivos, possam rever
isso a ponto de se identificarem como pesquisador. A parti de então, facilitar o engajamento destes servidores incentivando-os na construção e execução
de seus projetos de pesquisa.
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3.8. Objetivos Estratégicos da dimensão Gestão de Pessoal
Macroprocesso: Seleção e mobilidade de pessoal

Objetivo estratégico: Aprimorar os processos de seleção e contratação e de mobilidade funcional dos servidores
Meta

Previsto (1,00 R$)

8.1.1. Ampliar a satisfação em relação aos concursos públicos para contratação de quadro efetivo de servidores docentes e
técnico-administrativos

Realizado (R$ 1,00 $)

0,00

%

0,00

-

8.1.2. Ampliar a satisfação em relação aos processos de remanejamento de servidores docentes e técnico-administrativos

Macroprocesso: Titulação de servidores

Objetivo estratégico: Fomentar 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
Meta

Previsto (1,00 R$)

8.2.1. Elevar o percentual de docentes e técnicos-administrativos com titulação máxima em pós-graduação

Realizado (R$ 1,00 $)

0,00

%

0,00

-

8.2.2. Elevar o percentual de técnicos-administrativos com titulação mínima em graduação

Macroprocesso: Desenvolvimento de equipes

Objetivo estratégico: Fortalecer e ampliar as ações de formação continuada e de integração das equipes técnicas
em articulação com as demandas acadêmicas e administrativas
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

8.3.1. Fomentar ações de formação continuada alinhadas à área de atuação dos servidores
8.3.2. Fomentar as ações de integração e formação de equipes e coletivos das diversas dimensões institucionais

60.293,35

62.024,35

8.3.3. Garantir a participação dos novos servidores no programa de integração institucional

102,87%

8.3.4. Ampliar a qualificação de servidores por meio da participação em eventos técnicos e científicos

Macroprocesso: Carreira dos servidores

Objetivo estratégico: Promover ações de avaliação e desenvolvimento de servidores na carreira
Meta

8.4.1. Ampliar o alcance das ações de desenvolvimento na carreira

Previsto (1,00 R$)
0,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00

-
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Macroprocesso: Segurança, saúde e qualidade de
Objetivo estratégico: Ampliar as ações de promoção à segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho
vida no trabalho
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

13.000,00

9.086,75

69,89%

8.5.1. Ampliar o percentual de unidades (campi e Reitoria) com projetos locais de promoção à saúde e/ou 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

Macroprocesso: Gestão funcional de servidores

Objetivo estratégico: Garantir a realização de procedimentos administrativos e funcionais de pessoal
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

34.000,00

0,00
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Análise de resultado – Dimensão Gestão de Pessoal
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
Causas ou impedimentos para alcance das metas:
Metas 8.1 - O campus João Câmara recebeu 6 servidores docentes e 1
1. Tanto o recrutamento, quanto a seleção de servidores são
técnico-administrativo de convocação de edital próprio (2017) para admissão
procedimentos sistêmicos. O mesmo vale para os processos de
e 2 técnicos-administrativos aproveitados de concursos de outros órgãos.
remanejamento entre os campi.
Destes, 7 participaram de uma semana de integração na reitoria do IFRN e 2
2. Quanto às progressões, licenças e afastamentos, ainda há muitos
chegaram posteriormente, sendo acolhidos todos no campus João Câmara
questionamentos por parte dos servidores, o que demanda bastante
pela COGPE, a qual apresentou os ambientes do campus, prestou as
tempo de atendimento no setor.
informações necessárias e orientou os servidores quanto à abertura de
3. Para aumentar a titulação dos servidores, há editais de afastamento
processos e uso do Sistema Único de Administração de Pessoal (SUAP).
docente e também parcerias entre o IFRN e instituições de ensino.
Entretanto, não há possibilidade de contratação de técnicoadministrativo substituto.
Metas 8.2 - Foram concedidos 7 afastamentos para licença capacitação (Art.
4.
Fatores externos contribuíram para a não realização do curso para
87 da Lei 8.112/1990), 2 afastamentos totais para pós-graduação de docentes
gestores de contrato, previsto para 2018.
e 1 afastamento parcial para pós-graduação de técnico-administrativo (Art.
96A da Lei 8.112/1990). O campus contou com um edital para afastamento
docente, no qual 2 docentes foram contemplados. Entretanto, atualmente, 7
docentes encontram-se afastados para pós-graduação no âmbito do campus
João Câmara.
Medidas tomadas para enfrentamento:
1. Fica à cargo da gestão de pessoas operacionalizar os procedimentos
Metas 8.3 - Houveram 3 editais para participação em eventos de
e orientar os servidores quanto aos procedimentos a serem
capacitação promovidos pela comissão de diárias e passagem (CODIPA),
adotados, especialmente quanto ao remanejamento docente.
no qual foram contemplados 20 servidores durante o ano, sendo 7 docentes
2. Uma medida de mitigação deste é a disponibilização do Manual do
e 13 técnicos-administrativos. Ademais, foram concedidos pela
Administração vários afastamentos para participação em eventos de
Servidor no site do campus, porém há necessidade de uma
capacitação promovidos pelo próprio IFRN, como o grupo de
divulgação mais abrangente.
enfrentamento à ansiedade, o Encontro de Gestão de Pessoal do IFRN, o
1. Uma medida para diminuir o efeito disto foi a concessão de
treinamento para promoção da qualidade de vida, para citar alguns.
afastamento parcial para os técnico-administrativos.
2. O valor disponibilizado para realização do curso foi alocado para
Com relação aos valores disponibilizados, dos R$ 62.024,35 realizados, R$
capacitação dos servidores via Edital extraordinário da CODIPA.
12.159,64 foram investidos em diárias a servidores para participação de
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eventos, R$ 25.995,00 com a inscrição de tais servidores e a quantia de R$
23.869,71 empenhado em passagens aéreas.
Metas 8.4 - Durante o ano de 2018, foram abertos pela Coordenação de
Gestão de Pessoas (COGPE/JC) 92 processos de promoção e progressão de
servidores, cujas avaliações foram posteriormente analisadas. O setor
mantém, ainda, uma planilha, atualizada mensalmente, de acordo com a
demanda, para abertura dos processos de progressão dos servidores, com
vistas a não haver prejuízo para o servidor devido à perda de prazos.
Meta 8.5. - Apesar da previsão de R$ 13.000,00, foi descentralizado o valor
de R$ 9.100,00, com a execução do valor quase em sua completude,
totalizando a execução de R$ 9086,75.
Para as ações de QVT foram feitos programas como: Trilha ecológica, aulas
de Ginástica laboral e Pilates e Palestra sobre saúde mental e trabalho (item
4.2), além da disponibilização do uso de ambientes como a academia e a sala
dos servidores para lazer e promoção de QVT. Para ampliar o alcance e a
adesão ao programa, houve, também divulgação das atividades promovidas
através da Comunicação Social do campus.
Metas 8.6 - A coordenação de gestão de pessoas do Campus João Câmara
realizou procedimentos concernentes a 641 processos de pessoal, além de
diversos atendimentos presenciais (não quantificados) ao público interno, a
saber: Docentes, Técnicos Administrativos e Estagiários. Houve a
contratação de 3 estagiários, admissão de 6 Docentes e 3 TécnicoAdministrativos. Houve, durante o ano, atendimentos concernentes ao
cadastro e implantação de dados na folha de pagamento, além de prestação
de informações tanto aos ingressantes quanto aos servidores já pertencentes
ao quadro, em diferentes momentos da carreira e acerca de diferentes tópicos,
tais como: adicional de periculosidade (5 processos), afastamento para
capacitação (4 processos), afastamentos para pós graduação (20 processos),
alteração de jornada de trabalho (2 processos), contratação de substitutos (34
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processos), atendimento de demandas relacionadas à contratação de
estagiários (16 processos), movimentação de servidores (31 processos),
progressão e promoção (92 processos), auxílio transporte (80 processos),
entre outros atendimentos presenciais e à demandas externas.
Apesar de ser um orçamento pertencente ao campus, ele não foi
descentralizado à unidade pela própria Reitoria, a qual providencia a
execução dos valores correspondentes, cabendo à PRODES especificar os
valores destinados a esse fim durante o exercício.
Impacto observado:
As contratações, avaliações e progressões dos servidores foram feitas,
excetuando-se motivos de força maior, feitas tempestivamente, não
havendo prejuízos aos servidores, nem à Administração.
As capacitações foram realizadas à contento, excetuando-se o planejamento
do curso para capacitação de gestores de contrato in loco, o qual não foi
realizado.
Vários servidores usufruíram de período para gozo de licença capacitação,
orientados para tal pela COGPE.
As ações de QVT proporcionaram momentos para interação e estreitamento
de relações interpessoais que influenciam positivamente no ambiente de
trabalho.
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Riscos identificados:
Não há previsão de substituto para o Técnico Administrativo, o que acarreta a dificuldade para afastamento total do servidor. O afastamento docente
sendo dificultado pelo aumento no rigor, desde março de 2018, quanto à contratação de servidores temporários com vínculo anterior com a
Administração há menos de 24 meses.
Quantitativo de servidores, por vezes, insuficiente frente à demanda do setor, uma vez que há atendimentos presenciais (além de telefônicos e via email), solicitações de subsídios para responder a processos judiciais, resposta a auditorias, além dos procedimentos administrativos (processos
administrativos referentes à folha de pagamento, boletins de serviço, controle de evolução funcional dos 107 servidores pertencentes ao quadro do
campus, contratações de estagiários e servidores temporários, para citar alguns). O risco torna-se iminente quando há uma demanda para diferentes
procedimentos em conjunto com o atendimento presencial, ou mesmo quando há necessita de um dos dois servidores do setor afastarem-se das
atividades laborais.
As renovações contratuais, as quais devem ser provocadas por outros setores podem ser atrasadas, ocasionando perdas para a Administração, caso não
sejam efetivadas dentro do prazo (parágrafo 1supra). Para mitigar este risco, uma planilha de acompanhamento de contratos de estagiários e de
professores substitutos foi criada.
Não há instrumentos para auferir a satisfação do público usuário do serviço.
O planejamento de cursos de capacitação in loco, como o de Capacitação para gestores de contrato depende de fatores externos, os quais podem chegar
a obstaculizar a realização do evento, como foi o caso este ano.
Desafios futuros:
Manutenção dos equipamentos da academia do campus, com sinais de desgaste devido à natural degradação;
Aumento da demanda do setor, com o crescimento da força de trabalho e do corpo discente;
Extinção dos cargos de nível C (Auxiliar em administração), sem contrapartida, podendo, com o tempo sucatear a força de trabalho, caso não haja
reposição daqueles por outros quando da efetivação das aposentadorias dos servidores pertencentes a esse quadro;
Dificuldade de contratação de professores substitutos para um curto período, devido à impossibilidade de serem recontratados pela Administração antes
do prazo decadencial de 24 meses, obstaculizando o afastamento de docentes e/ou sobrecarregando os demais da mesma área de conhecimento.
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3.9. Objetivos Estratégicos da dimensão Gestão Administrativa
Macroprocesso: Processos administrativos

Objetivo estratégico: Desenvolver a implementação de gestão de processos e melhoria de fluxos institucionais
Meta

9.1.1. Fomentar a manualização de fluxos e rotinas dos setores sistêmicos

Macroprocesso: Gestão orçamentário-financeira

9.2.1. Aperfeiçoar a metodologia de planejamento e acompanhamento dos gastos correntes e outros custeios, com pessoal e
com investimentos e inversões financeiras

$)

%

R$ 6.380,00

-

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00
$)

R$ 0,00

%

R$ 0,00

-

Objetivo estratégico: Garantir o funcionamento e a manutenção acadêmico-administrativo das unidades
Meta

9.3.1. Garantir a manutenção das unidades e aperfeiçoar o acompanhamento e a contratação de serviços

Macroprocesso: Gestão de materiais e compras

R$ 0,00

Realizado (R$ 1,00

Objetivo estratégico: 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
Meta

Macroprocesso: Funcionamento institucional

Previsto (1,00 R$)

Previsto (1,00 R$)
R$ 1.565.422,00

Realizado (R$ 1,00
$)

R$ 1.787.512,92

%
114,18%

Objetivo estratégico: Promover o planejamento, adequação e atualização material e tecnológica para atividades
acadêmicas e administrativas
Meta

9.4.1. Aperfeiçoar o acompanhamento patrimonial e a aquisição de materiais das unidades

Previsto (1,00 R$)
R$ 293.000,00

Realizado (R$ 1,00
$)

R$ 420.678,22

%
143,58%
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Análise de resultado – Dimensão Gestão Administrativa
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
Quanto à meta 9.1.1, correspondente ao fomento à manualização de fluxos e
rotinas dos setores sistêmicos, a qual tem como objetivo estratégico o
desenvolvimento da implementação de gestão de processos e melhoria de
fluxos institucionais, não houve no planejamento previsão inicial para
destinar recursos financeiros para esse fim.
Destaca-se que, no Plano de Ação Participativo da Direção
Geral desse campus para os anos 2017.2 a 2020, foi previsto, na meta 6, que
trata das ações relacionadas às atividades administrativas, a melhoria do
fluxo dos processos nos setores mediante a criação de manual de rotina
administrativas.
Dessa forma, foram realizadas reuniões do grupo gestor para
explanação e determinação de encaminhamentos pra atingir a referida meta.
Assim, foram criados alguns documentos relacionados à manualização dos
processos administrativos de alguns setores.
Atualmente há setores que possuem alguns documentos com
procedimentos e fluxogramas de processos. Cabe ressaltar que as demandas
da auditoria interna do IFRN contribuíram para o desenvolvimento de
processos mais consistentes e padronizados, facilitando o desenvolvimento
dessa meta.
Contudo, apesar de não ter sido previsto recurso para esse
fim no planejamento inicial, o campus custeou a capacitação de duas
servidoras para participação no curso de Gestão e Mapeamento de Processos
aplicados ao Setor Público com o objetivo de promover a melhoria dos
processos por meio da modelagem, implementação, padronização e
monitoramento de fluxos e rotinas do campus. O referido curso proporcionou
conhecimentos e práticas necessários para a utilização do Business Process
Management-BPM, afim de gerar ações eficientes, eficazes e efetivas ao
serviço público, tendo como foco o atendimento harmônico e integrado das
necessidades, afim de agregar valor aos resultados organizacionais.

Causas ou impedimentos para alcance das metas:
É relevante fazer menção a necessidade de aperfeiçoar os
fluxos de processos a nível de campus, com o devido alinhamento com os
demais campi, no que couber, para uniformização de procedimentos a nível
de Instituto, respeitando-se evidentemente as particularidades de cada
unidade.
Esse processo de padronização fica um pouco comprometido
em decorrência de fatores como a equipe reduzida em alguns setores, as
atribuições dos servidores que por vezes acumulam funções, e pelas tarefas
rotineiras submetidas a estes, muitas vezes exigindo priorização, o que leva
a preterição das definições, dos aperfeiçoamentos e das implementações de
novos fluxos/rotinas.
Tanto a falta de qualificações periódicas a servidores chaves
a nível de Instituição, de maneira que tenha área de atuação em todas as
unidades, como também a inexistência de setor específico com atuação
sistêmica e localizada para assessoramento, treinamento e implementação
dos fluxos de processos (realizando uma constante e efetiva gestão de
processos na Instituição), dificultam o alcance de resultados mais
significativos.
Apesar do curso de capacitação Gestão e Mapeamento de
Processos aplicados ao Setor Público ter sido realizado por duas servidoras
do campus, o fato ocorreu no decorrer do segundo semestre. Deve salientar
ainda que, concomitante a isso, deve existir ações sistêmicas para viabilizar
melhores resultados.
Medidas tomadas para enfrentamento:
Este campus adotou algumas medidas, tais como: Divulgação
do Plano de Ação Participativo da Gestão do Campus para os anos 2017.2
a 2020 que aborda a necessidade de melhoria do fluxo dos processos nos
setores mediante a criação do manual de rotina administrativas; Realização
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de reuniões do grupo gestor para explanação e determinação de
encaminhamentos pra atingir a referida meta; Criação de documentos
Impacto observado:
Existência de setores com alguns documentos padronizados, relacionados à manualização dos processos administrativos de alguns
se fazendo necessário ainda o mapeamento das lacunas existentes quanto a setores; Capacitação de duas servidoras para participação no curso de
essa padronização e a devida normatização, instrução e divulgação entre seus Gestão e Mapeamento de Processos aplicados ao Setor Público com o
objetivo de promover a melhoria dos processos por meio da modelagem,
usuários.
implementação, padronização e monitoramento de fluxos e rotinas do
campus.

Riscos identificados:
Se não houver o mapeamento dos processos a nível institucional, com a implementação da gestão desses processos e a melhoria de fluxos institucionais,
divulgando e capacitando servidores para devido uso dos fluxos, haverá dificuldade na uniformização de procedimentos.
Desafios futuros:
Implementar de forma efetiva a gestão de processos e melhoria de fluxos institucionais em todo o IFRN, inclusive no campus João Câmara,
de forma que contemple todas as coordenações, diretorias e Pró-Reitorias da Instituição. Possibilitar a uniformização de procedimentos, respeitando as
particularidades dos campi, dos setores, das funções e dos cargos.
Discussão sistêmica quanto a existência de setor de gestão de processos, o qual ficaria responsável por mapear, instruir, definir os fluxos
dos processos, as lacunas existentes e promover a padronização necessária para a otimização no desempenho administrativo da instituição, com a frequente
identificação dos possíveis ajustes a serem promovidos e constante observação e aperfeiçoamento do recurso humano disponível e tempestivo treinamento
de servidores recém ingressados em diversas coordenações e diretorias das unidades. Sendo assim, a Gestão de Processos requer que a Gestão de
Competência seja efetivada pela Instituição para melhor uso do recurso humano disponível nas unidades.

Análise de resultado – Dimensão Gestão Administrativa
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Causas ou impedimentos para alcance das metas:
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A meta 9.2.1 correspondente ao aperfeiçoamento da metodologia de
planejamento e acompanhamento dos gastos correntes e outros custeios,
com pessoal, com investimentos e inversões financeiras. Esta meta não
demandou recursos financeiros ao planejamento do campus João Câmara
neste exercício.
O planejamento do campus João Câmara foi elaborado com participação
de setores administrativos, acadêmicos, comunidade e representantes
estudantis, por meio do qual se buscou a eficácia e eficiência no uso das
dotações alocadas para o desenvolvimento das atividades da unidade.
Considerando a relevância em elaborar tal planejamento e manter
controle dos gastos durante o exercício, a administração mantem
planilhas que são alimentadas periodicamente para acompanhamento da
execução dos contratos e dos demais gastos correntes, além dos
dispêndios com investimento. O adequado acompanhamento desses
gastos, viabilizando a avaliação da execução do planejamento, permite a
revisão de metas ao alcance de maior eficiência.
Impacto observado:

A alimentação das planilhas, apesar de ser feita periodicamente para
acompanhamento da execução dos contratos e dos demais gastos correntes,
além dos dispêndios com investimento, é dificultada por ser realizada de
maneira manual, através de acesso a alguns sistemas de uso por parte dos campi
deste Instituto, como por exemplo o SIAFI e o SUAP. Há margem para
aprimoramento, devendo ser ofertados cursos ao Tesouro Gerencial e de Excel
Aplicado, além de implementação no SUAP de ferramenta capaz de gerar tais
relatórios, com opções de filtros para adequação às necessidades de
informações que surgirem.

Medidas tomadas para enfrentamento:
Aprimoramento das planilhas para um melhor acompanhamento do
planejamento e execução financeira e orçamentária. Realização de reuniões
para explanação das planilhas e de seu uso mais otimizado, objetivando a
padronização de procedimentos, facilitando uma melhor análise para tomada
de decisões.

As compras e os contratos passaram a ser melhores controlados, gerando
um impacto positivo no controle dos gastos.
Riscos identificados:
Alguns riscos identificáveis são a alimentação equivocada das planilhas
para acompanhamento da execução financeira e orçamentária; a
mensuração de demandas pelos setores de acordo com suas percepções e
metodologias cujas informações equivocadas ou mudanças de cenários
ou insuficiência de dados repassados impactem em resultados futuros
imprevistos ou erroneamente mensurados; as compras desnecessárias ou
em quantidades insuficientes ou com quantitativo acima do adequado.
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Desafios futuros:
Presume-se como relevante viabilizar a implementação, no SUAP, de
ferramentas para gerar relatórios a partir de informações extraídas do
tesouro gerencial (dados oriundos do SIAFI) e do SCDP, por exemplo,
de maneira que relatórios gerenciais e de prestações de contas possam
ser emitidos para o adequado planejamento, controle e acompanhamento
das fases de execução da despesa pública.
A oferta e efetiva realização de cursos de capacitação que
abranja a realidade do campus e que permita o entendimento e adequado
uso das ferramentas do dia a dia Institucional, como parte da rotina
cotidiana, inclusive por servidores que ficam com a incumbência de gerir
verbas disponibilizadas por Pró-Reitorias/Diretorias, a exemplo de
cursos sobre o tesouro gerencial e de orçamento público.
Por existir mais de uma origem de dotação e diversas
dimensões especificadas no planejamento Institucional, é salutar que as
Direções e Coordenações que recebem durante o exercício dotação
orçamentária, que mantenham planilhas próprias de acompanhamento de
suas solicitações, para que assim disponham de informações úteis a
tomada de decisões quanto à aprovação e destinação das solicitações. A
participação desses servidores em cursos, como os acima citados, é
interessante para o atingimento satisfatório desta meta. Devendo
inclusive ação sistêmica para uniformização das planilhas de controle
para facilitar a alimentação e extração de informações.

Análise de resultado – Dimensão Gestão Administrativa
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Causas ou impedimentos para alcance das metas:

No que se refere a meta 9.3.1. que trata da garantia da manutenção das
Limitações e congelamentos dessa natureza, em um cenário onde há
unidades e aperfeiçoamento do acompanhamento e da contratação de reajustes e reequilíbrios dos valores contratuais previstos inicialmente, por
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serviços, infere-se que o valor previsto inicialmente para o exercício
corrente teve uma execução de 112,33% (cento e doze e trinta e três
centavos), dos quais em sua maioria trata-se de recurso do
funcionamento, e o restante refere-se a recurso próprio com cerca de
0,30% ou do Ensino com cerca de 0,20%. Do montante do
funcionamento, com cerca de 91% foi executado para assegurar a
manutenção dos contratos continuados com e sem locação de mão de
obra, com menos de 1% (um ponto porcentual) destinado ao custeio de
diárias e passagens. A execução para atender a prestação de serviços
diversos e contratos não continuados representou cerca de 7% desse total.
É pertinente detalhar que do total de recurso previsto para
a manutenção das unidades e aperfeiçoamento do acompanhamento e da
contratação de serviços, 65,58% refere-se a utilização em contratação
com locação de mão de obra, por meio do qual é disponibilizado ao
campus o posto de vigilância armada, além de postos de serviço de
direção veicular, auxiliar de saúde bucal, limpeza e diversos postos de
manutenção (como eletricista, pedreiro, piscineiro, jardineiro e técnico
de refrigeração).
A execução acima citada assegurou a manutenção
adequada das atividades da unidade com nível de serviço similar ao que
estava sendo prestado. Após tudo que fora exposto, diante dessa
execução de 115,36% do inicialmente previsto (representando acréscimo
de R$ 240.561,44), cabe frisar que desse total cerca de R$ 185.000,00
foi descentralizado no final do exercício pela Pró-Reitoria de
Administração, sem que estivesse inicialmente previsto no planejamento
inicial dessa unidade gestora, sendo repassado a orientação para que tal
recurso fosse prontamente executado, tendo em vista que o valor
correspondente seria provavelmente descentralizado a menor no
exercício seguinte. Com isso, houve elevação significativa na execução
contratual em 2018, com impacto no montante inscrito em Restos a
Pagar.

força de termos contratuais, Convenções Coletivas de Trabalho e normativas
trabalhistas, além de novas licitações que apresentam comumente valores mais
elevados do que os apresentados em contratos que venceram entre os
exercícios, mas que por imposição legal não poderiam ser submetidos
novamente a prorrogação, levam ao replanejamento das ações e priorizações,
com a dificuldade na manutenção de serviços essenciais e/ou importantes que
foram contratados ou necessitam ser empenhados/contratados.
Além das dificuldades orçamentárias, há também mudanças
recorrentes nas legislações e reduzido quadro de pessoal disponível e
qualificado para viabilizar as contratações e aquisições.
Apesar desses impedimentos, a execução foi satisfatória, atendendo
ao esperado para o exercício.
Medidas tomadas para enfrentamento:
A limitação de despesa em decorrência de congelamento já citado,
conduziu a situação de priorização, por exemplo, na tentativa em redução ou
manutenção de gastos com contratos de locação de equipamentos (ilhas de
impressão) e no direcionamento de recurso primeiramente para despesas
essenciais ao desenvolvimento das atividades da instituição, como água,
energia elétrica, conectividade de dados e contratos com cessão de mão de obra,
em detrimento por exemplo aos desembolsos com diárias e passagens.
Alguns contratos foram reajustados e repactuados durante o
transcorrer do exercício social, com alguns outros em vias de repactuação.
Contemplaram-se nesta meta os contratos de serviços continuados com cessão
de mão-de-obra, como vigilância armada, limpeza e conservação de bens
móveis e imóveis, direção veicular, e apoio técnico e operacional. Assim como,
os contratos que se referem a serviços sem dedicação exclusiva de mão-deobra, como serviços de correspondência, manutenção de frota e fornecimento
de combustíveis, fornecimento de água, energia e conectividade de dados,
locação de equipamentos de impressão, publicações na imprensa oficial, e
coleta de resíduos hospitalares e laboratoriais.
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Impacto observado:
É salutar esclarecer que no ano de 2017, houve a
publicação de Portaria Interministerial (Portaria 28/2017 do MPDG, com
a imposição de limitações de gastos em onze grupos de despesas) e os
cortes de orçamento apresentados pelo Governo Federal ao Instituto,
repassados pela Pró-Reitoria de Administração no início do citado
exercício. Contudo, ao final do ano após transcorridos cerca de 9 meses
do exercício social foi desfeito o contingenciamento através de portaria
interministerial restabelecendo o valor previsto no orçamento para
execução.
Porém no que se refere ao ano de 2018, apesar de existência
de expectativa, não se efetivou qualquer tipo de contingenciamento. No
entanto, o valor previsto no orçamento para 2018, em termos absolutos,
manteve-se o mesmo que foi previsto para o IFRN campus João Câmara
desde o ano de 2016. Isso infere em termos relativos a uma redução no
que fora disponível para execução das atividades dessa unidade gestora,
diante dos efeitos inflacionários que corroem a capacidade de compra e
dos recorrentes reequilíbrios contratuais que causam a majoração nos
valores inicialmente previstos, diminuindo o poder de compra ou de
contratação de serviços por parte dessa unidade.

Infere-se que a maior parte do orçamento foi destinado aos
contratos por os mesmos serem necessários a manutenção das atividades do
campus. Quanto a forma de contratação, os contratos são firmados por meio de
processo licitatório, com a participação da Diretoria de Licitação e respaldo da
Procuradoria Jurídica. Em relação às prorrogações contratuais, ocorrem
observando os ditames legais, inclusive quanto ao prazo permitido para
viabilizar tal procedimento.
Cabe frisar ainda, há necessidade de dispor de pessoal
qualificado envolvido com atividades de planejamento de compras. Para tanto,
buscou-se instruir servidor por meio de curso de capacitação para esse
propósito, apesar de se presumir a necessidade de mudanças estruturais a nível
sistêmico principalmente quanto às compras e contratações.

Riscos identificados:
Possíveis riscos inerentes a esse tópico tratam-se de gestão ineficiente
dos contratos ou mal acompanhamento das contratações dos serviços,
podendo ocasionar um impacto financeiro, com possível
comprometimento no uso de recurso de funcionamento da unidade; A
imposição de limitações de gastos ou cortes de orçamento pelo Governo
Federal ao Instituto, o que geraria contingenciamento para recursos de
origem funcionamento (considerando o valor total destinado para custear
a manutenção dos campi), repercutindo provavelmente na necessidade
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de redução, por exemplo, em gastos com contratações e ou materiais de
consumo e com diárias e passagens.
Desafios futuros:
Manter a gestão eficiente dos contratos e o bom acompanhamento das
contratações dos serviços para que os possíveis reajustes, repactuações
ou limitações de despesas não comprometam o funcionamento e a
manutenção acadêmico-administrativo do campus. Viabilizar a
disponibilização de qualificações à equipe de trabalho para que o
planejamento de contratações e aquisições e seus respectivos controle e
gestão sejam efetivados a contento. Ação à nível sistêmico para
reorganização da estrutura organizacional para consecução das
contratações e aquisições, diante de realidade de uma instituição com
diversos campi dispostos em todo o estado, para assim especializar
servidores e garantir economia de escala nas contratações/compras
efetivadas.

Análise de resultado – Dimensão Gestão Administrativa
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Causas ou impedimentos para alcance das metas:

Em relação à meta 9.4.1, que trata do aperfeiçoamento,
acompanhamento patrimonial e a aquisição de materiais das unidades,
infere-se que o valor previsto inicialmente do recurso do funcionamento
foi de R$ 293.000,00 para atender exclusivamente a aquisição de
material de consumo do IFRN campus João Câmara, visando promover
o planejamento, adequação e buscando dotar os diversos setores
administrativos e pedagógicos com os materiais necessários e
imprescindíveis à prática de suas atividades, assim como, para manter os
estoques de material em níveis que proporcione o adequado

No que se refere as causas ou impedimentos para alcance das metas,
esclarecemos a dificuldade na tramitação normal devido planejamento e tempo
relativamente alto para definição e tramitação de processos licitatórios para
essas aquisições quanto em virtude de congelamento de recursos por parte do
Governo Federal, conforme informação repassada pela Pró-Reitoria de
Administração, impactando na necessidade de priorizar, por exemplo, a
execução de contratos existentes.
Cabe salientar que o valor correspondente ao remanejamento de dotação do
funcionamento inicialmente previsto para grupo de natureza de despesa de
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desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas dessa
unidade. Cabe ressaltar, a impossibilidade de previsão inicial no
planejamento 2018 de dotação de capital para atender as demandas para
aquisição de material permanente ao campus João Câmara, por
orientação sistêmica.
No entanto, no decorrer do ano de 2018 foi disponibilizada, conforme
orientação emanada pela PRODES/ IFRN por meio do Memo Circular
04/2018-PRODES/IFRN, a possibilidade de remanejamento de dotação
do funcionamento inicialmente previsto para grupo de natureza de
despesa de custeio para ser descentralizado como capital, com o limite
de até 7% do valor do recurso de funcionamento correspondente ao
custeio.
Além disso, houve a descentralização de dotação orçamentária
referente à Emenda Parlamentar para aquisição de materiais permanentes
para atender a demandas de Laboratórios de Energias Renováveis, o qual
não estava prevista a disponibilização da referida dotação no início do
exercício.
No que se refere ao orçamento de custeio da unidade, executou-se o
valor de R$ 163.239,00, dos quais R$ 147.697,65 (PI: L20RLP01FUN|)
com orçamento de custeio do funcionamento; R$ 5.708,43 (PI:
L20RLP60GMN) referente a um recurso sistêmico para aquisição de
materiais farmacológicos aos campi do IFRN; R$ 8.834,92 (PI:
L20RLP21EXN) referente ao Delta da extensão e R$ 998,00 (PI:
L20RLP99QVN) para aquisição de material de consumo do Projeto de
Promoção a Saúde e Qualidade de Vida do Servidor (QVT).
Já em relação ao recurso de capital, foi executado o valor total de R$
257.439,22, dos quais R$ 122.201,58 (PI: L20RGP15EPN) trata-se de
descentralização de dotação orçamentária referente à Emenda
Parlamentar para aquisição de materiais permanentes para atender a
demandas de Laboratórios de Energias Renováveis. O valor de R$
103.237,64 (PI: L20RLP01FUN) referente a recurso de capital que foi
remanejamento da dotação do funcionamento que estava inicialmente

custeio para ser descentralizado como capital, apesar de atender a demandas
deste campus, previstas no planejamento interno de compras, impactou de
forma negativa na execução orçamentária de custeio da unidade, tendo em vista
que se trata de permuta, deixando assim de dispor de valor correspondente para
aquisição de materiais de consumo, prestação de serviço e/ou contratos
administrativos.
No decorrer do exercício houve a ciência da disponibilização do recurso da
emenda e diante da necessidade de aquisição dos itens buscou-se meios de
efetivar as aquisições pertinentes, implicando em reduzido decurso de tempo
para executar o orçamento que estava disponível. Além da ratificação dos itens
a serem adquiridos por parte de integrante do corpo docente do setor finalístico,
buscou-se efetivar adesões à pregões já existentes tendo em vista que não tinha
tempo hábil para a realização de licitação própria.

Medidas tomadas para enfrentamento:
O remanejamento de dotação do funcionamento inicialmente previsto para
grupo de natureza de despesa de custeio para ser descentralizado como capital
foi resultante da impossibilidade de previsão inicial no planejamento 2018 de
dotação de capital para atender as demandas dessa natureza, ensejando na
necessidade de adoção de tal medida para assistir, ao menos parcialmente, às
necessidades de capital da unidade.
Certames licitatórios em andamento ou conclusos no final do exercício 2018,
viabilizarão aquisições de itens dessa natureza no decorrer do exercício
seguinte, conforme demandas institucionais.
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previsto para grupo de natureza de despesa de custeio para ser
descentralizado como capital. Por fim, R$ 32.000,00, (PI:
L20RLP19ENN) também proveniente de recurso extra que foi
descentralizado no decorrer no ano de 2018, para aquisição de acervo
bibliográfico.
Contudo, ao final do exercício de 2018, é possível verificar,
considerando as aquisições de material de consumo e de materiais
permanentes, uma execução correspondente a 143,58% (acréscimo de
R$ 127.678,22) do inicialmente previsto. Isso em decorrência dos
montantes, inicialmente não previstos, mas descentralizados devido
emenda parlamentar para aquisição de equipamentos para laboratório, os
montantes destinados para aquisição de livros e a aquisição de
medicamentos também não previstos por verba específica para isso (mas
disponibilizada posteriormente) e os recursos dos Deltas cujo uso foi
para tais fins, seguindo demandas das respectivas coordenações.
Outra observação pertinente que pode ser feita é que, caso não tivessem
sido disponibilizados os recursos de emenda parlamentar e dos Deltas,
conforme citado acima, provavelmente as aquisições teria sido
viabilizadas com recurso do funcionamento do campus até o montante
do que fora previsto, deixando de empenhar em livros e de adquirir
grande parte dos itens destinados ao laboratório de energias.
Cabe salientar que ao final de 2018 haviam certames licitatórios em
andamento e outros conclusos que viabilizarão aquisições de itens dessas
naturezas de despesas durante o exercício seguinte.
Impacto observado:
Apesar do orçamento do campus em 2018 ser em termos absolutos igual
ao do exercício 2016, representando uma defasagem considerável no
poder de compra de materiais ao se observar a elevação do poder
aquisitivo no período, o fato de ter sido disponibilizado no decorrer do
exercício uma dotação maior não prevista na fase inicial de
planejamento, além de ter sido flexibilizado o remanejamento de recurso
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de custeio para capital, possibilitaram a aquisição de materiais de
consumo e também de diversos materiais permanentes (estes
inicialmente não previstos), atendendo assim diversos setores de maneira
satisfatória.
Riscos identificados:
Falha no manuseio das informações, acarretando na mensuração de
forma incorreta, além de mal planejamento das necessidades do campus,
o que podem ocasionar a execução orçamentária inadequada que afeta
diretamente a aquisição de materiais das unidades; Mudanças recorrentes
nas legislações com representativo decurso de tempo na instrução da
equipe; Mudanças quantitativas e qualitativas nos recursos humanos
envolvidos com as demandas dessa natureza, impactando em dificuldade
para planejar e executar as demandas de aquisições.
Desafios futuros:
Desafio em se buscar manter o mesmo nível de atendimento aos setores
administrativos e acadêmicos, além da efetivação do serviços necessários
e imprescindíveis à prática de suas atividades, considerando que o
campus João Câmara dispõe da mesma infraestrutura e compromissos
com o público-alvo diante de congelamento de recursos postos;
Necessidade em se promover a nível sistêmico reestruturação das
práticas de compras, de forma que equipes se especializem em
determinadas aquisições e que tais aquisições ocorram para toda a
Instituição com periodicidade previamente definida e adequadamente
planejada, com vistas a economicidade e eficiência.
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3.10. Objetivos Estratégicos da dimensão Engenharia e Infraestrutura
Macroprocesso: Gestão de obras civis

Objetivo estratégico: Promover o planejamento, a execução e o controle de construções e reformas para ampliação
e manutenção da infraestrutura física
Meta

10.1.1. Aperfeiçoar o planejamento e o acompanhamento de obras para ampliação e manutenção da infraestrutura física

Macroprocesso: Sustentabilidade socioambiental

Previsto (1,00 R$)
0,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00

-

Objetivo estratégico: 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
Meta

Previsto (1,00 R$)

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

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00
0,00

-

10.2.3. Implantar programa de eficiência energética nas unidades

Macroprocesso: Acessibilidade arquitetônica

Objetivo estratégico: Estabelecer as diretrizes gerais para atendimento da legislação relacionada à acessibilidade
arquitetônica
Meta

10.3.1. Planejar e executar plano de acessibilidade arquitetônica nas unidades

Previsto (1,00 R$)
0,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

0,00

-
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Análise de resultado – Dimensão Engenharia e Infraestrutura
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
Causas ou impedimentos para alcance das metas:
Adequação parcial do Campus às necessidades estruturais e acessibilidade
No macroprocesso de Gestão de obras civis, todas as obras foram
de alunos e servidores, como também a reforma de danos e sinistros causados concluídas no ano corrente, e por conseguintes as metas alcançadas;
por fatores naturais (abalos sísmicos).
No macroprocesso sustentabilidade ambiental, faltou maior
1. Adequação da cozinha e do salão do refeitório às normas e envolvimento dos demais servidores do Campus para que estas pudessem
condicionantes sanitárias, possibilitado saúde e conforto durante as ser realizadas;
refeições;
No macroprocesso Acessibilidade arquitetônica, faltou recurso
2. Reforma e ampliação da biblioteca do Campus com adequação de
suficiente que possibilitasse toda a complementação das adequações
acessibilidade e melhoria das estruturas internas para seus usuários e
visuais de acessibilidade aos usuários do Campus.
servidores;
3. Reforma e ampliação do setor de saúde com adequação dos espaços
para os servidores, atendendo aos padrões sanitários e condicionantes
de segurança biológica para todos os usuários;
4. Reforma e adequação dos ambientes externos, passeios e calçadas,
bem como a eliminação e correção de trincas e rachaduras em todas
as edificações e muros relacionados aos abalos sísmicos naturalmente Medidas tomadas para enfrentamento:
No macroprocesso de Gestão de obras civis, não foi necessária
existentes na região;
5. Ampliação do setor de manutenção do Campus, possibilitando a nenhuma medida de enfrentamento;
adequação de espaços para depósitos e utilização de seus servidores;
No macroprocesso sustentabilidade ambiental, nenhuma medida foi
e,
tomada pela engenharia nem pela Administração.
6. Pintura de todas as edificações do Campus.
No macroprocesso Acessibilidade arquitetônica, o recurso foi
Para tanto, utilizou-se de investimentos de restos a pagar empenhados em planejado para o ano seguinte.
2017, através de três contratos de Engenharia que foram executados em
2018. Totalizando um aporte de investimento próximo a R$ 1.500.000,00 em
obras e serviços de engenharia.
Impacto observado:
 Melhoria da utilização do espaço do refeitório,
 Melhoria do espaço da biblioteca, possibilitando o atendimento por
um maior número de alunos.
58

Relatório de Gestão do Exercício de 2018
Campus João Câmara - IFRN



Otimização dos espaços, possibilitando o bem-estar dos servidores
em seu ambiente de trabalho.

Riscos identificados:
O IF- João Câmara não atender às demandas de estrutura física para adequar os alunos e servidores para todas as turmas e cursos oferecidos;
Inexistência de controle e monitoramento de segurança, bem como a prestação do serviço público devido à falta de estruturação lógica (rede) nas
edificações adequadas, ampliadas e modernizadas;
Queda, afundamento ou desabamento de alvenarias, pisos e outros sistemas construtivos devido a naturalidade sísmica da região de João Câmara
que continuamente afeta a estrutura física das edificações do Campus;
Necessidade de manutenção e reparo nas estruturas metálicas do Campus: Marquise de entrada, área de vivência e cobertura do ginásio de esportes
que estão naturalmente deterioradas pelas intempéries.
Desafios futuros:
Pleitear, junto a Reitoria, ações sistêmicas e recursos direcionados a implantação de projetos de engenharia que viabilizem:
1. A adequação de toda a rede lógica e sistema de monitoramento interno do Campus que apresenta sua infraestrutura física modificada, ampliada e
modernizada desde a implantação dos projetos originais há 09 anos);
2. Reparo e manutenção das estruturas metálicas do Campus como a Marquise de entrada, a área de vivência e o ginásio de esportes;
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3. A construção de laboratórios e núcleos de pesquisas e estudos em Energias Renováveis, que possibilitem a criação de cursos especializados para
o desenvolvimento dos discentes da Instituição e a possibilidade de ofertar cursos à comunidade externa;
4. A continuação da adequação de acessibilidade (rampas, pisos táteis de alerta e direcionamento, e identificações visuais) e segurança (guardacorpos, corrimãos, prevenção e combate a incêndios) dos ambientes;
5. A promoção de ações de sustentabilidade ambiental e eficiência energética, como: construção da casa de resíduos corretamente segmentada; a
implantação de sistema de coleta e reuso de água dos aparelhos de ar-condicionado; a ampliação do sistema de coleta, reserva e reutilização de
águas pluviais nas edificações; a ampliação do sistema de energia solar fotovoltaica; o desenvolvimento de sistema inteligente de economia de
energia elétrica, entre outras ações.

3.11. Objetivos Estratégicos da dimensão Tecnologia da Informação
Macroprocesso: Infraestrutura lógica e redes

Objetivo estratégico: Promover a ampliação e a atualização material e lógica das tecnologias da informação
Meta

Previsto (1,00 R$)

11.1.1. Melhorar a infraestrutura de tecnologia de informação das unidades

Realizado (R$
1,00 $)

%

R$ 116.862,15 39.152,42 %
R$ 298,48

Macroprocesso: Sistemas de informação

Objetivo estratégico: Contribuir para a informatização dos processos administrativos e acadêmicos da instituição,
mediante o aperfeiçoamento do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)
Meta

11.2.1. Ampliar o desenvolvimento do SUAP e reduzir a utilização de softwares de terceiros

Previsto (1,00 R$)
0,00

Realizado (R$
1,00 $)

0,00

%
-
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Análise de resultado – Dimensão Tecnologia da Informação
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
A previsão orçamentária previu um valor de R$298,48 para diárias e
passagens com intuito de custear a presença de um representante do
Campus nas reuniões promovidas pelo Diretor da TI. Visto a não previsão
de valores para adquirir materiais foi necessário utilizar recursos de outras
fontes em um total de R$42.218,08 para adquirir equipamentos de
informática e assim ser possível: reorganizar os laboratórios de informática
ao fixar os computadores nas bancada através de cabos de aço; Repor o
quadro de ferramentas utilizadas para manutenção de informática;
Substituir nobreaks antigos e em mal funcionamento de 600Va utilizados
no backbone por um de 10KVa. Ainda foi disponibilizado um total de
R$74.644,07 para manter os contratos de impressão e transporte de dados.
Destacando a adesão de novas impressoras prevista em contrato e a
substituição da prestadora de serviços de transporte de dados por uma de
valor menor (de R$ R$ 59.160,00 para R$22.800,00) e de maior capacidade
de dados para download (de 50Mbps para 100Mbps).
O desenvolvimento do SUAP é executado pela Reitoria e por isso essa
meta não há previsão e nem execução pelo campus.

Causas ou impedimentos para alcance das metas:
Imprevistos provocados pela ampliação estrutural do campus e o não
planejamento dos setores responsáveis com a TI provocaram falhas,
transtornos e atrasos na organização da rede lógica de dados das novas
salas.

Medidas tomadas para enfrentamento:
Uma vez conhecido os detalhes da ampliação e a sua dimensão foi visto
junto com a Reitoria a possibilidade de utilizar a empresa terceirizada sob
contrato para efetuar tal serviço.

Impacto observado:
Maior segurança aos computadores dos laboratórios, melhoria no serviço
de manutenção de computadores, maior disponibilidade dos serviços de
rede em eventuais quedas de energia, melhor gerenciamento no serviço de
impressão, menos reclamações quanto a lentidão de internet em picos de
uso.
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Riscos identificados:
A falta de recursos previsto e disponibilizados para o setor impõe dificuldades desde o planejamento a manutenção da qualidade dos serviços. A
comunicação entre setores também foi um fator de risco visto que setores necessários não foram inclusos na tomada de decisões.
Desafios futuros:
Manter equipamentos atualizados e a qualidade dos serviços diante de novo quadro orçamentário visto o constante crescimento do campus.

4.12. Análise integrada dos indicadores de desempenho
Painel 1A – Indicadores do Termo de Acordo de Metas MEC/Setec e IFRN
Índice de Eficiência da Instituição = Taxa de Ocupação de Vagas (IEnI)
Objetivo: Quantificar a taxa de ocupação das vagas.
Fórmula de cálculo: 𝐼𝐸𝑛𝐼 (𝑀𝐸𝐶) =

𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐴𝑀_𝑂𝑅)
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝐴𝐼𝐶𝑂𝑅_𝑂𝑅)

𝑥100

Índice de Eficácia da Instituição (IEcI)
Objetivo: Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição (percentual de concluintes por ingressantes no curso).
Fórmula de cálculo: 𝐼𝐸𝑐𝐼 (𝑀𝐸𝐶) =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠 (𝐴𝐶_𝑂𝑅)
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝐴𝐼𝐶_𝑂𝑅)

𝑥100
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Resultados

Gráfico
Resultado 2018

Meta IFRN 2018

IEnI

92,11%

90%

IEcI

56,89%

80%

Fonte:
Análise de desempenho dos indicadores
IEnI foi superior ao esperado, conforme dados da tabela acima, comprovando que as
ações executadas de divulgação e promoção do IFRN/Campus João Câmara têm
surtido efeito.
Quanto ao IEcl foi abaixo do previsto devido ao fato de alguns alunos apresentarem
pendências na apresentação e entrega do TCC.

Painel 1B – Indicadores do Termo de Acordo de Metas MEC/Setec e IFRN
Percentual de matrículas em cursos técnicos (PVTec)
Objetivo: Quantificar o percentual de matrículas em cursos técnicos, de acordo com o previsto no art. 8º da Lei nº 11.892/2008.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝑉𝑇𝑒𝑐 (𝑀𝐸𝐶) =

(𝐴𝐸𝑄_𝑇𝐸𝐶𝑁𝐼𝐶𝑂)
(𝐴𝐸𝑄)

𝑥100

Percentual de matrículas em cursos de formação de professores-licenciatura (PVFor)
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Objetivo: Quantificar o percentual de matrículas em cursos de licenciatura enquanto formação de professores, de acordo com o previsto no art. 8º da Lei nº 11.892/2008.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝑉𝐹𝑜𝑟 (𝑀𝐸𝐶) =

(𝐴𝐸𝑄_𝐷𝑂𝐶𝐸𝑁𝑇𝐸)
(𝐴𝐸𝑄)

𝑥100

Percentual de matrículas PROEJA (PVEja)
Objetivo: Quantificar o percentual de matrículas para o PROEJA FIC e Técnico Integrado EJA, de acordo com o previsto no art. 2º do Decreto nº 5.840/2006.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝑉𝐸𝑗𝑎 (𝑀𝐸𝐶) =

(𝐴𝐸𝑄_𝑃𝑅𝑂𝐽𝐴)
(𝐴𝐸𝑄)

𝑥100

Resultados

Gráfico
Resultado 2018

Meta IFRN 2018

PVTec

76,44%

60%

PVFor

8,95%

20%

PVEja

0%

15%

Fonte:
Análise de desempenho dos indicadores:
Os cursos técnicos integrados correspondem as ofertas com as quais mais obtemos
êxito em termos de acesso, permanência e conclusão. Temos, entre as nossas ofertas
formativas, três cursos, a saber: Administração, Eletrotécnica e Informática. Temos
atendendo ao previsto que foi planejado do PDI.
No que concerne as ofertas na modalidade de ensino superior, registramos um índice
muito abaixo do planejado, decorrente do elevado número de evasões motivadas pela
não afinidade com o curso bem como posterior aprovação em outros cursos, em outras
instituições.
Contudo, reconhecemos que a implantação de projetos como o Energilab que agrega
tanto alunos dos cursos integrados como do tecnólogo em Energias Renováveis bem
como o PIBID, que atende aos alunos da Licenciatura em Física, têm contribuído para
a permanência de alguns alunos, assim como, contribuído para uma melhor
qualificação destes.
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Quanto aos cursos na modalidade EJA, temos suscitado a discussão coletiva das ofertas
e aguardando diretrizes institucionais a serem estabelecidas quando da revisão de oferta
desta modalidade pela instituição.

Painel 2 – Indicadores de Permanência e Êxito
Taxa de Conclusão
Objetivo: Este indicador mede o percentual de matrículas finalizadas com êxito em
relação ao total de matrículas atendidas.
Fórmula de cálculo: 𝑇𝐶 =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

Fórmula de cálculo: 𝑇𝑀𝐴𝑅𝑔 =

𝑥100

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑥100

Taxa de Matrícula Ativa Retida

Taxa de Evasão
Objetivo: Este indicador mede o percentual de matrículas finalizadas evadidas em
relação ao total de matrículas atendidas.
Fórmula de cálculo: 𝑇𝐸 =

Objetivo: Este indicador mede o percentual de matrículas que ao final de cada
período analisado continuam ativas, sem retenção em relação ao total de matrículas
atendidas.

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑥100

Objetivo: Este indicador mede o percentual de matrículas retidas que ao final de
cada período analisado continuam ativas em relação ao total de matrículas
atendidas.
Fórmula de cálculo: 𝑇𝑀𝐶𝑅𝑡 =

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑥100

Taxa de Matrícula Ativa Regular
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Resultados

Gráfico
Resultado 2018

Meta PEPE Campus 2018
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Fonte:

40

Análise de desempenho dos indicadores
(Observação: os 4 indicadores somam 100% das matrículas atendidas no
ano)
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15,17
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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.
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Diferentemente do exercício anterior, o índice de evasão ocorreu em situações
pontuais e voluntárias. De modo geral, deu-se pela possibilidade de matrícula em
outras instituições, muitas das vezes motivadas pela necessidade de conclusão
mais rápida do ensino médio para inserção no mercado de trabalho. Outra
motivação foi a inserção em cursos superiores.
A taxa de matrícula ativa regular está dentro da média dos Campi e acima do
estabelecido institucionalmente. Esse aumento deve-se ao acompanhamento
constante dos alunos por parte da Equipe Técnica-Pedagógica e das Coordenações
de Curso.
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
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virtude da equalização do Calendário Acadêmico, esse número é considerado
pequeno em relação ao universo de concludentes previstos.

Painel 3 – Outros Indicadores
Quantidade de projetos de ação social (PAS)
Objetivo: Quantificar o número de projetos de ações inclusivas e de tecnologias sociais, preferencialmente para populações e comunidades em situação de risco, incluindo
serviços tecnológicos e projetos de extensão.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝐴𝑆 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎çã𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
Quantidade de escolas apoiadas em programas de melhoria da qualidade da educação básica (PMEBas)
Objetivo: Quantificar o alcance da ação institucional em programas de melhoria da qualidade da educação básica pública, com a efetiva ações de melhoria da qualidade da
educação básica, direcionadas a gestores, professores e/ou alunos.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝑀𝐸𝐵𝑎𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
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Resultados

Gráfico
Resultado 2018

Meta IFRN 2018
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Fonte:
Em relação aos projetos de atendimento às escolas da região temos tido um maior
alcance por meio de programas como o PIBID que tem proporcionado a inserção
dos alunos da licenciatura em física nas escolas da educação básica. Outra forma
de benefício tem sido a oferta das Especializações em Ciências da Natureza e
Geografia do Semiárido que atendem diretamente professores em exercício.
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4. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
Para onde o campus deseja ir e como ela pretende chegar lá?
4.1. Gestão orçamentária e financeira
Execução física e financeira das principais ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade do campus: informar valores na tabela
abaixo.
Ação

Despesa
Liquidada

20RL

Despesa
Empenhada
2.146.972,16

RP Processados

RP Não
Processados

Descrição da meta física

1.299.699,21

Despesa
Paga
1.136.631,85

163.067,36

847.272,95

Estudante matriculado

2994
4572

744.166,20

477.526,67

476.844,47

682,20

266.639,53

Benefício concedido

62.024,35

38.793,95

33.813,95

4.980,00

23.230,40

Servidor capacitado

-

-

Projeto viabilizado

20RG*
*Descriminado na parte de destaque orçamentário - Ação 20 RG

Valor físico
Realizado
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Execução física e financeira de ações da Lei Orçamentária Anual para as quais houve destaque orçamentário recebidos pelo IFRN e
provisionado ao campus.
Ação 00PI
Identificação da Ação
Código

00PI

Descrição

APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do
subtítulo/
Localizador

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

26298

FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

Empenhada

Liquidada

Paga

R$ 44.560,40

680,80

0

Processados

Não Processados

680,80

43.879,60

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Nº do
subtítulo/
Localizador
0001 Nacional

Execução Orçamentária e Financeira
Unidade Orçamentária Responsável
Valor em 1º de janeiro
26298

FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

R$ 45.084,38

Valor Liquidado

R$ 30.385,63

Valor Cancelado

0,00

Análise Crítica
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Para esta ação, houve a descentralização e correspondente emissão de empenho do valor de R$ 44.560,40, para atender demandas com
gêneros alimentícios, relacionadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o qual foi inscrito em Restos a Pagar processados, o valor de
R$ 680,80 e o valor de R$ 43.879,60 referente aos restos a pagar não processados. Quanto aos empenhos reinscritos em Restos a Pagar, esses
apresentavam o valor de R$ 45.084,38, com liquidação de R$ 30.385,63, com reinscrição do saldo residual em restos a pagar.

Fonte: Tesouro Gerencial

Ação 210T
Identificação da Ação
Código

210T

Descrição

PROMOCAO DA EDUCACAO DO CAMPO
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

20201

INSTIT.NAC.DE COLONIZ.E
REF.AGRARIA - INCRA

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

R$ 118.683,33

9.600,00

9.600,00
0,00

Não Processados

109.083,33

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do
subtítulo/
Localizador
-

Unidade Orçamentária Responsável
Valor em 1º de janeiro
-

-

Valor Liquidado
0,00

Valor Cancelado
0,00

0,00

Análise Crítica
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Para esta ação, houve a emissão de empenho do valor de R$ 118.683,33, para atender demandas do Curso de Licenciatura em Geografia
no âmbito do PRONERA que será promovido por este IFRN campus João Câmara a partir do ano 2019, cujo programa propõe e apoia projetos
de educação voltados para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária, no qual tem como público alvo jovens e adultos dos projetos de
assentamento criados e reconhecidos pelo INCRA, quilombolas e trabalhadores acampados cadastrados na autarquia, e beneficiários do
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNFC).
Fonte: Tesouro Gerencial

Ação 6380
Identificação da Ação
Código

6380

Descrição

Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador
0001 Nacional

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

26101

Ministério da Educação

Empenhada

Liquidada

Paga

0,00

0,00

0,00

Processados

0,00

Não Processados

0,00

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do
subtítulo/
Localizador
-

Unidade Orçamentária Responsável
Valor em 1º de janeiro
-

-

R$ 1.013.465,98

Valor Liquidado
R$ 1.013.465,44

Valor Cancelado
0,00

Análise Crítica
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Para esta ação, existia no início do exercício saldo em empenho inscrito em Restos a Pagar não processados, no montante de R$
1.013.465,98, com o montante empenho sendo inscrito para este exercício social, o qual se refere a contrato de engenharia civil para recuperação
de instalações do campus João Câmara, o qual foi liquidado durante o ano praticamente em sua totalidade, ficando saldo residual de R$ 0,54.
Por meio deste empenho, diversos setores do campus foram submetidos a recuperação sob a fiscalização de engenheiro civil da unidade,
devidamente designado para fiscalização das atividades executadas pela empresa contratada, através de certame licitatório.

Fonte: Tesouro Gerencial

Ação 20 RG
Identificação da Ação
Código

20RG

Descrição

Reestruturação e Modernização de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador
0001 Nacional

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

26435

Instituto Federal do Rio Grande
do Norte

Empenhada

Liquidada

122.201,58

104.543,70

Paga

Processados

33.584,13
70.959,57

Não Processados

17.657,88

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do
subtítulo/
Localizador
-

Unidade Orçamentária Responsável
Valor em 1º de janeiro
-

-

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Cancelado
R$ 0,00

R$ 0,00
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Análise Crítica

Para esta ação, houve a emissão de empenho do valor de R$ 122.201,58, em decorrência de descentralização de dotação orçamentária
referente à Emenda Parlamentar para aquisição de materiais permanentes para atender a demandas de Laboratórios de Energias Renováveis.
Desse valor total empenhado, R$ 104.543,70 foi liquidado e pago a quantia de R$ 33.584,13. Já no que se refere aos restos a pagar, foi
inscrito o valor de R$ 70.959,57 em processado e R$ 17.657,88 não processados. Por fim, não houve inscrição em restos a pagar não
processados de exercícios anteriores.

Fonte: Tesouro Gerencial
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4.2. Gestão de Pessoas
Força de trabalho: informar no quadro abaixo
Nº total de servidores por
sexo
Masculino
Feminino
43
13
24
18

Tipologia

Nº de ocupantes de
FG/CD/FCC por sexo
Masculino
Feminino
8
2
6
5

Servidor docente efetivo
Servidor técnico-administrativo efetivo
Servidor em exercício provisório/cooperação técnica/colaboração*
Professor substituto
5
3
Estagiário de nível superior
3
3
Estagiário de nível médio
1
Terceirizado
*3 docentes encontram-se em cooperação técnica total em outros campi / 4 técnico-administrativos encontram-se em cooperação técnica parcial em outros campi / 2 técnicoadministrativos encontram-se cedidos ao TRE

Afastamentos por motivo de saúde: informar no quadro abaixo

Servidor docente efetivo
Servidor técnico-administrativo efetivo

Nº de dias de afastamento no ano
144
374

Nº de servidores afastados
18
31
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Projetos e ações do programa QVT: informar no quadro abaixo
Ações empreendidas
(atividades físicas, palestras, campanhas de saúde, etc.)
Apresentação do diagnóstico e ações do projeto QVT 2018 aos
servidores (técnicos e docentes) na reunião Pedagógica.
Ginástica Laboral
Trilha ecológica
Pilates
Academia
Palestra: saúde mental e trabalho

Nº de servidores/estagiários/terceirizados participantes
34
337
15
35
62
46

Eventos de capacitação: informar no quadro abaixo
Evento

Carga horária (horas)
-

Não houve.

Número de participantes
-

Capacitação externa com fomento do campus: informar no quadro abaixo
Servidor capacitado

Cargo

Nome do curso

Raimundo Nonato de Medeiros Júnior

Docente

Thiago Bruno Rafael de Freitas Oliveira

Docente

Challenges for Education in Physics in High
School
Desafios para a educação em Física no Ensino
Médio

Carga horária
(horas)

30 horas
30 horas
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José Tarcísio de Andrade Lima Junior

Francine Geyzielle dos Santos

Contador

Assistente em
Administração

Treinamento DL (Desenvolvimento e
Liderança)
EAD - Curso de Gestão e Fiscalização de
Contratos Administrativos

34 horas

Curso de Excelência no atendimento ao
cliente interno e externo com foco na
felicidade

21 horas

Gestão e Mapeamento de Processos
Aplicados ao Serviço Público
Etienne Andrade de Medeiros Dantas

Psicóloga

José Horlando Assis de Oliveira

28 horas

XIV Colóquio Internacional de Psicologia e
Educação
V Congresso Brasileiro de Orientação para
Aposentadoria

Francinaide de Lima Silva Nascimento

21 horas

Docente

21º COLE – Congresso de Leitura do Brasil*

18 horas e 15
minutos
-

Auxiliar em
Administração

Gestão de Conflitos na Administração Pública

24 horas

Gestão de Riscos
24 horas
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Victor Rafael Rodrigues de Oliveira

Gilmara Freire Azevedo
Kézia Arachelli de Lira Silva Cruz

Priscila Gomes de Souza

Assistente em
Administração

III Congresso Internacional de Educação
Inclusiva e III Jornada Chilena Brasileira de
Educação Inclusiva e Diretos Humanos

30 horas

Docente

Gestão e Mapeamento De Processos
Aplicados Ao Serviço Público
Gestão do Patrimônio Público

28 horas

CONEDU - Congresso Nacional de Educação

40 horas

XII CONNEPI – Congresso Norte-Nordeste
de Pesquisa e Inovação

2 horas

Assistente em
Administração
Docente

21 horas

Thiago Bruno Rafael de Freitas Oliveira
Emanuel Ivo Bento Silva de Melo

Docente
Auxiliar em
Administração

Curso de Capacitação em Gestão de
Patrimônio Público

21 horas

Nicholas Sebastian Aires de Araújo

Assistente em
Administração

III CONAPESC - Congresso Nacional de
Pesquisa e Ensino em Ciências

30 horas

*No certificado do Evento não consta carga horária (realização de 10 a 13/07/2018).
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4.3. Gestão de contratos
Principais contratos de funcionamento, continuados e não-continuados (exclui contratações diretas): informar no quadro abaixo

Número do contrato
23/2015

Finalidade
Prestação de serviços de postagem e malote.

Valor gasto em 2018 (R$)
8.500,00

50/2018
45/2016
25/2017
88/2016
90/2018
132/2016
42/2015
74/2016
78/2014

Serviço de conectividade e interligação de dados.
Serviço de abastecimento de energia elétrica
Serviço de publicação oficial na Imprensa Nacional
Serviço de gerenciamento de combustível e manutenção de frota.
Serviço de gerenciamento de combustível e manutenção de frota.
Locação de máquinas copiadoras.
Serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto.
Serviço de limpeza e manutenção das instalações prediais.
Serviço de vigilância armada.
Contratações diretas: informar no quadro abaixo
Número do contrato

Finalidade

EMPENHO
2018NE800231;
2018NE800230.

Aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural para os alunos do IFRN
Campus João Câmara com recurso Programa
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

Valor gasto em
2018 (R$)
44.560,40

38.029,17
157.502,96
7.000,00
33.154,29
93.298,08
38.814,90
99.690,96
1.003.540,00
180.831,68

Justificativa para contratação direta
(especificar as causas)
Em decorrência do recurso descentralizado pelo
FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, e a realização da Chamada Pública n°
2/2018 do IFRN, conforme processo n°
23421.002658.2018-38, para aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural. Esse recurso é
para atendimento ao Programa Nacional de

79

Relatório de Gestão do Exercício de 2018
Campus João Câmara - IFRN

EMPENHO
2018NE800229

Aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar rural aos alunos deste
IFRN Campus João Câmara, através do
Programa de Aquisição de Alimento (PAA).

EMPENHO
2018NE800260

Serviço de transporte de 01 pá eólica GE XLE 4.000,00
para o IFRN Campus João Câmara/RN.

R$ 20.638,80

Alimentação Escolar/PNAE aos alunos do
Campus João Câmara em favor da
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES
RURAIS DA AGROVILA N. P. A. ROSÁRIO,
CNPJ 03.364.553/0001-11, e da
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES
LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUEIRÃO,
CNPJ 08.345.105/0001-94 através de dispensa
de licitação.
Em decorrência da conclusão da chamada
pública 01/2018 do IFRN, conforme processo
2342002659.2018-82, que tem por objeto a
aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar rural, foi feita uma dispensa
de licitação, conforme Lei 12.512, no valor
total de R$ 20.638,80 (vinte mil, seiscentos e
trinta e oito reais e oitenta centavos), para
complementação ao Programa de Aquisição de
Alimento (PAA) para os alunos do Campus
João Câmara.
Considerando que a empresa Contour Global,
CNPJ: 11.681.456/0002-61, localizada no
Município de João Câmara as margens da BR
406, fez a doação de uma Pá Eólica, medindo 36
metros e pesando aproximadamente 7 toneladas,
para o IFRN Campus João Câmara - função
deste apresentar o curso de energias renováveis
- também localizado as margens da BR 406 e no
município de João Câmara.
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Considerando que a referida empresa não se
responsabiliza pelo transporte do equipamento
até o seu destino final, ficando este a cargo do
IFRN Campus João Câmara, e que este tipo de
transporte exige uma empresa especializada e
habilitada para realização do serviço.
Considerando a relevância e o caráter de
urgência da contratação imediata e efetivação
com máximo tempestividade do referido serviço
de transporte da pá eólica por todos os motivos
acima elencados e também em função do prazo
exíguo estabelecido pela empresa doadora
(Contour Global) para retirada do equipamento
de suas instalações,
Assim, foi efetuada uma contratação direta, por
meio de dispensa de licitação, em decorrência da
urgência do serviço para se evitar prejuízos de
caráter material e acadêmico, e por ser de
pequeno valor que se enquadra no artigo 24,
inciso II, da lei federal 8.666/93.
EMPENHO
2018NE800274

Serviço de movimentação de içamento e
descarga de pá eólica (Blade GE XLE).

5.100,00

Considerando o recebimento por parte deste
IFRN Campus João Câmara de uma Blade (Pá
Eólica) GE XLE, medindo 36 metros e pesando
aproximadamente 7 toneladas, doada pela
empresa Contour Global, CNPJ:
11.681.456/0002-61, localizada no Município
de João Câmara às margens da BR 406, em
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virtude da presença do curso de Energias
Renováveis em nosso Campus;
Considerando a necessidade de contratação do
serviço de carregamento e descarga do objeto de
alto risco, visando a mobilização da carga no
parque da empresa doadora com utilização de
equipamentos específicos como guindastes para
içamento da pá sobre a carreta transportadora e
posterior desmobilização do objeto para ser
instalado no lugar adequado em seu destino
dentro do Campus João Câmara;
Considerando a relevância desta serviço
complementar à finalidade da doação recebida e
a precisão da contratação imediata para
efetivação com máxima tempestividade do
referido serviço de içamento da carga e posterior
descarregamento,
pelos
motivos acima
elencados;
Considerando o prazo exíguo estabelecido pela
empresa doadora (Contour Global) para retirada
do equipamento de suas instalações;
Assim, foi realizada uma contratação direta, por
meio de dispensa de licitação, em decorrência do
caráter urgente do serviço para se evitar
prejuízos de caráter material e acadêmico, e por
ser de pequeno valor que se enquadra no artigo
24, inciso II, da lei federal 8.666/93.
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Principais desafios e ações futuras:
Principais desafios:
 Manter a fiscalização dos contratos de forma eficiente em
virtude do baixo número de servidores disponíveis para
atuar como fiscais;
 Aprimorar os controles e monitoramento de execução dos
contratos;
 Controlar o consumo de energia no Campus;
 Realizar Liquidações/Pagamentos/Repactuações em tempo
hábil sem prejuízo para o órgão ou contratado
 Planejar contratações sob a tutela de novas legislações
 Adaptar as contratações em função do planejamento ou de
equívocos no planejamento de compras em virtude de
desconhecimento de outros servidores.

Ações futuras:
 Capacitar os servidores envolvidos no gerenciamento e
fiscalização de contratos quanto às legislações e suas
principais atividades como fiscais;
 Realizar uma revisão das cláusulas estabelecidas nos contratos
analisando a execução eficiente ou não dos contratados;
 Analisar as demandas do setor de saúde quanto à contratação
de empresa prestadora de serviços de manutenção de
equipamentos;
 Conscientizar servidores e discentes quanto à utilização da
energia elétrica no Campus.
 Capacitar os servidores quanto à importância do planejamento
e sua execução.
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4.4. Gestão patrimonial e infraestrutura
Principais investimentos de capital: informar no quadro abaixo, na forma de tópicos

Tipo de investimento

Descrição

Obra

Conclusão de três contratos de obras e
serviços de engenharia em aberto:
140/2017 - Reforma e adequação do
refeitório e construção da casa de gás;
170/2017 - Reforma e ampliação da
Biblioteca do Campus; e,
018/2018 - Reforma e recuperação de vários
sistemas construtivos

Equipamentos

L20RLP01FUN; L20RGP15EPN

Valor investido em
2018 (R$)
R$ 0,00
(OBS.: Os valores
investidos
nesses
contratos
–
R$
1.489.793,99 – foram
empenhados em 2017
e utilizados como
Restos a pagar em
2018).

R$ 225.439,22

Benefício esperado
Adequação da cozinha e do salão do
refeitório às normas e condicionantes
sanitárias, possibilitado saúde e conforto
durante as refeições;
Reforma e ampliação da biblioteca do
Campus com adequação de acessibilidade e
melhoria das estruturas internas para seus
usuários e servidores;
Reforma e adequação dos ambientes
externos, passeios e calçadas, bem como a
eliminação e correção de trincas e rachaduras
em todas as edificações e muros relacionados
aos abalos sísmicos naturalmente existentes na
região;
Restruturação do laboratório de
energias renováveis com a compra de materiais
permanentes sendo
fundamental
para
aprimorar o aprendizado dos estudantes. A
compra desses equipamentos busca além do
fomento à pesquisa e extensão, a melhoria da
qualidade do ensino e formação dos alunos.
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Por termos uma deficiência e até
ausência de alguns instrumentos musicais
almeja-se com a estruturação do laboratório de
artes/música, o aperfeiçoamento das práticas
pedagógicas de ensino na disciplina de
Arte/Música, assim como o atendimento aos
eventos e atividades artístico culturais. Por
fim, a utilização em projetos de extensão do
Núcleo de Arte do Campus João Câmara.
Em relação à compra de mobiliários,
objetivou-se melhorar a qualidade de vida dos
servidores, além da otimização do espaço
físico com a instalação de móveis e
equipamentos específicos que propiciam o
adequado funcionamento dos setores, dentro
das condições exigidas de conforto, segurança
e higiene.
Acrescenta-se a compra de materiais
permanentes para a Coordenação de
Comunicação Social e Eventos, como a
compra de microfones, câmera digital
fotográfica, micro filmadora e púlpito,
materiais que melhoram a cobertura dos
eventos institucionais, além da qualidade dos
materiais divulgados.
Por fim a compra de materiais permanentes
diversos atendendo a necessidade de setores e
laboratórios
desse
Campus
buscando
proporcionar o adequado desenvolvimento das
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atividades acadêmicas e administrativas do
campus.
Veículos
Outros

BAIXA PATRIMONIAL DA HILUX e
PERMUTA COM A REITORIA.
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

R$ 0,00
R$ 32.000,00

A aquisição de acervo bibliográfico contribui
para o crescimento racional e equilibrado das
diferentes áreas do acervo as quais servem de
apoio informacional às atividades de ensino,
pesquisa e extensão, em consonância com os
programas das disciplinas de formação básica
e profissional dos currículos dos cursos de
Ensino Técnico – Integrado e Subseqüente,
cursos de Graduação e Pós-graduação,
programas de pesquisa e extensão do IFRN Campus João Câmara, bem como obras de
referência em áreas de assuntos específicos,
gerais ou afins.

Principais desafios e ações futuras:
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Principais desafios:
 Dispor de dotação orçamentária para assegurar a aquisição
de equipamentos essenciais e importantes ao
desenvolvimento das atividades da unidade, assim como
para permitir a efetivação de obra de engenharia para
adequação dos espaços de maneira a comportar os serviços
educacionais requisitados e seus usuários (a exemplo de
possível contraturno)
OBRA:
 Dispor de dotação orçamentária que permitisse a realização
de obras e serviços de engenharia que adequassem o
Campus às necessidades estruturais de alunos e servidores,
como também possibilitassem a reforma de danos e sinistros
causados por fatores naturais (abalos sísmicos), necessários
também à adequação de acessibilidade de todos os
ambientes existentes.
 Para tanto, utilizando-se de restos a pagar empenhados em
2017, três contratos de Engenharia foram executados em
2018. Um aporte de investimento próximo a R$
1.500.000,00, do qual pode-se:
 Adequar a cozinha e o salão do refeitório às normas e
condicionantes sanitárias, possibilitado saúde e conforto
durante as refeições;
 Reforma e ampliação da biblioteca do Campus com
adequação de acessibilidade e melhoria das estruturas
internas para seus usuários e servidores;

Ações futuras:
 Pleitear junto à Reitoria ações sistêmicas para viabilizar
destaque orçamentário ao Instituto com destinação final ao
campus João Câmara, visando atender a execução de projetos
de Infraestrutura e ao planejamento de compras para aquisição
de materiais permanentes, seguindo planejamento de compras
e observando medidas governamentais e a nível do órgão.
Além de ações sistêmicas e recursos direcionados a implantação
de projetos de engenharia que viabilizem:
 A adequação de toda a rede lógica e sistema de monitoramento
interno do Campus que apresenta sua infraestrutura física
modificada, ampliada e modernizada desde a implantação dos
projetos originais há 09 anos);
 A construção de laboratórios e núcleos de pesquisas e estudos
em Energias Renováveis, que possibilitem a criação de cursos
especializados para o desenvolvimento dos discentes da
Instituição e a possibilidade de ofertar cursos à comunidade
externa;
 A continuação da adequação de acessibilidade (rampas, pisos
táteis de alerta e direcionamento, e identificações visuais) e
segurança (guarda-corpos, corrimãos, prevenção e combate a
incêndios) dos ambientes;
 A promoção de ações de sustentabilidade ambiental e
eficiência energética, como: a implantação de sistema de
coleta e reuso de água dos aparelhos de ar-condicionado; a
ampliação do sistema de coleta, reserva e reutilização de águas
pluviais nas edificações; a ampliação do sistema de energia
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Reforma e ampliação do setor de saúde com adequação
dos espaços para os servidores, atendendo aos padrões
sanitários e condicionantes de segurança biológica para
todos os usuários;
Reforma e adequação dos ambientes externos, passeios e
calçadas, bem como a eliminação e correção de trincas e
rachaduras em todas as edificações e muros relacionados
aos abalos sísmicos naturalmente existentes na região;
Ampliação do setor de manutenção do Campus,
possibilitando a adequação de espaços para depósitos e
utilização de seus servidores; e,
Pintura de todas as edificações do Campus.



solar fotovoltaica; o desenvolvimento de sistema inteligente de
economia de energia elétrica, entre outras ações.
Destaca-se a necessidade de recursos destinados ao
planejamento de compras para aquisição de materiais
permanentes, manutenção e modernização dos equipamentos
observando as diretrizes do Órgão e medidas governamentais.

VEÍCULO:
 Houve uma baixa patrimonial do veículo institucional tipo
Hilux, de placa QGA 4187, cuja a carga patrimonial
pertencia ao campus João Câmara, em virtude de sinistro
(67.310.17.90) ocorrido ao fim do ano de 2017, o qual
resultou em perda total conforme laudo elaborado pela
seguradora SEGUROS SURA – CNPJ: 33.065.699/000208. Diante da morosidade existente nesse procedimento
tornou inviável a espera deste Campus para a compra de
um novo veículo, diante das demandas inerentes à
instituição, que necessitam do mesmo para transporte.
Dessa forma, foi feita uma permuta entre um veículo tipo
Hilux pertencente a frota da Reitoria - IFRN, e o valor a
ser recebido a título de seguro, o qual foi repassado logo
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quando do seu recebimento por este IFRN Campus João
Câmara.
EQUIPAMENTOS:
 Ressalta-se, a impossibilidade de previsão inicial no
planejamento 2018 de dotação de capital para atender as
demandas para aquisição de material permanente ao campus
João Câmara, por orientação sistêmica. No entanto, no decorrer
do ano de 2018 foi disponibilizada, conforme orientação
emanada pela PRODES/ IFRN por meio do Memo Circular
04/2018-PRODES/IFRN, a possibilidade de remanejamento de
dotação do funcionamento inicialmente previsto para grupo de
natureza de despesa de custeio para ser descentralizado como
capital, com o limite de até 7% do valor do recurso de
funcionamento correspondente ao custeio. Além disso, houve a
descentralização de dotação orçamentária referente à Emenda
Parlamentar para aquisição de materiais permanentes para
atender a demandas de Laboratórios de Energias Renováveis, o
qual não estava prevista a disponibilização da referida dotação
no início do exercício.
Equipamentos TOTAL: R$ 225.439,22
FUNCIONAMENTO (L20RLP01FUN): R$ 103.237,64
Destaque orçamento - EMENDA (L20RGP15EPN): R$
122.201,58
OUTROS:
 A aquisição do acervo bibliográfico, que se deu pela
necessidade de garantir a formação de coleções de acordo com
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os objetivos da Instituição e disponibilidade dos recursos
financeiros, permitindo um processo de desenvolvimento
sistematizado e consistente da coleção.
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4.5. Sustentabilidade ambiental

Ações para redução do consumo de recursos naturais: informar no quadro abaixo, na forma de tópicos

Ação empreendida
 Adoção do uso de garrafas squeezes para ingestão de água, bem
como a utilização de copos e canecas permanentes por servidores
e alunos do campus.

Resultados obtidos (economia gerada/resultados alcançados)
 Redução no consumo de copos descartáveis, o que proporciona
tanto a otimização do uso de recursos naturais, quanto a economia
nos recursos orçamentário-financeiros.





Redução no consumo de água potáveis para fins não nobres.




Redução do consumo de papel
Redução do consumo de papel




Captação, armazenamento e reuso de água proveniente dos
aparelhos de ar-condicionado para agoar plantas e lavagem de
pisos
Controle de cópias por parte da COAPAC (papel);
Implementação dos processos eletrônicos no âmbito do IF como
um todo (papel)

Redução de resíduos poluentes: informar no quadro abaixo, na forma de tópicos
Resíduo poluente
 Captação de pilhas e baterias (ecopontos) não recarregáveis e
coleta seletiva de resíduos sólidos, assim como a captação de
materiais específicos como garrafas pets e óleos de cozinha para
doação à Acapord - Associação de Pessoas com Deficiência do
Município de João Câmara

Resultados obtidos (redução alcançada/economia gerada)
 Os resíduos deixam de ser descartados diretamente no meio
ambiente para serem reutilizados de forma consciente e
sustentável.
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Coleta de gesso e outros materiais de construção por empresas
habilitadas através de caçambas apropriadas, com destinação
correta.



Substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas do tipo
LED



Os resíduos químicos gerados nas atividades práticas nos
laboratórios de Química e Biologia são identificados, separados e
armazenados em galões de 5 litros, em seguida, é realizada uma
mistura com pó de serragem e armazenados em baldes com
tampas. Feito isso, os resíduos químicos são encaminhados para o
abrigo de resíduos para que uma empresa especializada realize a
coleta, o transporte e o tratamento, atendendo os requisitos legais.



Os resíduos deixam de ser descartados diretamente no meio
ambiente.



Diminuição no consumo de energia elétrica



A construção do abrigo de resíduos trouxe benefícios para os
laboratórios de Química e Biologia, pois evita que os resíduos
químicos fiquem armazenados no interior dos laboratórios. Essa
medida possibilita mais segurança tanto para comunidade do
IFRN-JC quanto para os profissionais da empresa terceirizada
responsável pela coleta.

Outras ações de sustentabilidade ambiental:
•

Retomada da comissão Campus Verde.

•

Incentivo da arborização do campus prioritariamente com espécies nativas.
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5. CONSIDERAÇÕES DA GESTÃO SOBRE OS RESULTADOS
O presente relatório apresenta dados que atestam o compromisso da gestão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus João
Câmara, com a missão de oferecer educação profissional e tecnológica de qualidade, tanto do ponto de vista de ensino quanto em termos de
infraestrutura física e de recursos humanos, primando também por uma formação humana, pautada em um projeto político-pedagógico que articula
ciência, cultura, trabalho e tecnologia, com exercício da cidadania e com a produção e socialização do conhecimento, visando, especialmente, a
transformação da realidade em que estão inseridos os educandos.
No intuito de atender as demandas locais balizamos o nosso trabalho na busca pela excelência formativa que permeia todos os níveis de
ensino, desde a formação inicial e continuada de trabalhadores, por meio de programas como o Mulheres Mil, assim como oferta da formação de
profissionais técnicos de nível médio e os de nível superior ofertados, além da oferta de pós-graduação, que tem contribuido para a formação
continuada de professores que atuam na educação básica. Outro aspecto que merece destaque por parte da gestão foi a vinculação do Campus João
Câmara como polo da Universidade Aberta do Brasil – UAB, ampliando o acesso à educação de mais sujeitos aos cursos de especialização e de
graduação. Dessa forma, todas essas ações conjuntas contribuíram para que a taxa de ocupação de vaga atingisse a meta estabelecida para 2018.
A realização de eventos acadêmicos-desportivos-culturais, como a SEMADEC e a SECITEX garantiram maior visibilidade do Campus
para a comunidade externa bem como o fortalecimento do sentimento de pertença dos estudantes o que contribui para o estreitamento do vínculo
com o curso e, consequentemente com o Campus, contribuindo de tal maneira para o aumento do índice de permanência e êxito.
No que concerne à políticas voltadas aos servidores, destacamos, a importância concedida a temas relacionados a saúde mental física dos
sujeitos. Tais ações foram mobilizadas pela comissão de qualidade de vida do servidor e pelo setor de saúde, sempre tratando de temas de interesse
coletivo e que estão na ordem do dia.
Com relação a estrutura física do Campus João Câmara, destaca-se nesse ano de 2018 a ampla reforma das instalações físicas, passando
pela reestruturação de várias salas/setores, sobretudo, em função de melhorias na estrutura que estava comprometida, devido à intensa atividade
sísmica existente na região. Porquanto, foram realizados vários serviços e obras infraestruturais, garantindo a segurança do público e melhor
utilização dos espações físicos, que também passaram por readequação na sua distribuição.
No tocante ao atingimento de metas, ressaltamos que muitas metas foram executadas de forma independente de recursos financeiros
previstos para o Campus, sendo detalhadas as formas de alcance as metas no item referente a análise de resultado.
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Temos ainda a readequação da lotação de servidores, uma vez que foi revisada a distribuição de pessoal nos diversos setores em busca da
melhoria no atendimento à comunidade acadêmica e ao público externo.
Por fim, destacamos que há por parte da comunidade interna um reconhecimento da dinamização das ações do Campus. Reiteramos que
todo o trabalho desenvolvido pela gestão e por seus colaboradores (servidores, estagiários e terceirizados) reflete-se na busca da comunidade pelos
serviços ofertados pelo Campus João Câmara, trazendo como resultado o aumento da demanda de candidatos em nossos processos seletivos para
ingresso nos cursos das diversas modalidades de ensino e nas parcerias desenvolvidas para garantir aos nossos discentes a oportunidade de estagiar,
assim como, envolver-se em projetos de pesquisa e extensão. Todas essas ações mostram que o Campus João Câmara vem cumprido seu
planejamento e atingido os objetivos previstos, contribuindo para a transformação da realidade local por meio da mudança na vida dos estudantes
que passam pelo Campus ganhando reconhecimento e credibilidade diante da comunidade local.
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