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INTRODUÇÃO
O presente documento, trata do Relatório de Gestão do Campus Mossoró para o
exercício 2017, por meio do qual se apresenta à sociedade como a Instituição empregou os recursos
públicos aportados no seu orçamento na consecução das suas ações de ensino, pesquisa e extensão,
assim como os resultados alcançados, os avanços conseguidos e, também, as dificuldades
encontradas para atingir os objetivos planejados para o ano em análise.
Para tanto, o Relatório, que está dividido em quatro capítulos, descreve as atividades
de maior relevância que foram desenvolvidas no exercício de 2017. Ao todo, de uma dotação
planejada de R$ 4.116.535, 97 (inicial mais descentralizações), foram executados R$ 4.999.960,64
(121,46%). Por conseguinte, as informações contidas neste documento apresentam os seguintes
destaques:
Na dimensão de Administração: a aplicação do orçamento ocorreu de forma
satisfatória, uma vez que foram executados 100% dos recursos destinados ao Campus, inclusive
totalmente empenhados no exercício de 2017. A referida execução foi realizada de forma
satisfatória, uma vez que foram atingidos os objetivos acadêmicos proposto para o ano letivo de
2017.
Na Dimensão de Atividades estudantis: deve ser considerado o fato de que as
metas para o Campus Mossoró foram constituídas levando-se em conta o número de alunos
efetivamente atendidos ao longo do ano nos programas de assistência estudantil e nas atividades
acadêmicas, como na participação de aulas externas, visitas técnicas e eventos. Merece destaque
o total de alunos atendidos nos programas de Alimentação, Iniciação Profissional, AuxílioTransporte, Tutoria de Aprendizagem em Laboratório, Extensão e Iniciação Científica. Destaquese também o atendimento de alunos com visitas técnicas, aulas de campo e jogos Inter campi.
Na dimensão do ensino: foram atingidas as metas para os processos seletivos de
ingresso de alunos em cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação. Foram
investidos recursos para acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto político pedagógico
institucional e melhorar a qualidade da ação educacional e sistemas de gestão educacional.
Realizou-se ainda investimentos em reuniões e integração de servidores vinculados ao ensino e
em supervisão e regulação de ensino e em capacitação para os pedagogos e coordenadores de curso
no Acadêmico Edu/Suap. Também se investiu os recursos planejados no acervo bibliográfico e
para aquisição de livros, coleções, vídeos e softwares educativos e assinaturas de periódicos e
revistas. Portanto, há de se destacar os indicadores acadêmicos como um exemplo de consolidação
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do Campus nos seus 22 (vinte e dois) anos de atuação. Registre-se a realização da Semadec que
integrou alunos e servidores e a implementação dos núcleos Napne e Neabi no Campus Mossoró.
Na dimensão de Pesquisa: registramos o apoio à participação de servidores e
alunos em vários editais de pesquisa, nos eventos científicos e o apoio à incubação tecnológica.
Espera-se que, a partir deste documento, o leitor possa avaliar a execução dos vários programas e
ações constantes do Plano de Ação 2017, concernentes ao Campus Mossoró. Registre-se o apoio
a participação de alunos e servidores do Campus na Secitex no Campus Caicó.
Na dimensão Extensão: De forma geral as ações planejadas para o
desenvolvimento de projetos, eventos e interação com a comunidade foram executadas quase que
totalmente. Destaque para consolidação do Nuarte e implantação do NEEP/Edificações. Ressaltese a articulação com o mundo do trabalho através de encaminhamento e acompanhamento de
alunos em estágios e a participação de alunos e servidores na organização de eventos tais como
seminários e semana de gestão ambiental.
Na dimensão de Gestão de Pessoas: No que se refere a capacitação, o IFRN
Campus Mossoró, se destacou no desenvolvimento e aprimoramento de seus servidores,
especialmente no afastamento e liberação de Professores e Técnicos Administrativos em PósGraduação, para isso houve otimização dos recursos orçamentários para participação de servidores
em eventos e cursos no Brasil e no exterior. Destaque também as ações desenvolvidas pelo Campus
visando a melhoria da qualidade de vida de seus servidores, incentivando a participação destes em
atividades físicas e outros que visem a melhoria da saúde física e das relações humanas.
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE
1.1. Identificação e breve histórico da unidade
No ano de 1990, os anseios da população de Mossoró e de municípios circunvizinhos
uniram-se às intenções dos gestores da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN),
culminando com a liberação de recursos federais para dar início à construção da Unidade
Descentralizada de Ensino (ETFRN/UNED-Mossoró). Quatro anos depois, em 29 de dezembro de
1994, foi inaugurada a ETFRN/UNED/Mossoró. Fincada em um terreno de 97.200 m², a Unidade
contava, já na inauguração, com infraestrutura física, organizacional e humana necessárias para prestar
serviços de excelência à Região Oeste do estado do Rio Grande do Norte e municípios vizinhos do
estado do Ceará. A UNED iniciou suas atividades letivas em fevereiro de 1995, com 200 alunos do
curso técnico em Eletromecânica.
No ano de 1996, foi implantado o curso de Construção Civil, e em 1997 foram implantados
os cursos de Informática Industrial e Segurança do Trabalho. No ano de 1999, a ETFRN foi
transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RN), ampliando sua participação
na formação dos jovens do estado. Nesse contexto, a UNED-Mossoró trabalhou sempre na perspectiva
de proporcionar a seus alunos e a toda a comunidade atendida, um nível de excelência na prestação de
seus serviços educacionais, contando com o elevado grau de compromisso de seus servidores docentes
e técnicos-administrativos, além de toda a equipe terceirizada de apoio, a fim de permitir aos educandos
uma formação integral. Prestes a completar 15 anos de atividades, a instituição foi, mais uma vez,
reconfigurada, com a transformação do CEFET-RN em Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), passando à condição de Campus, decorrente da Lei nº
11.892, de 29 de dezembro de 2008.
Em 2017, o IFRN – Campus Mossoró ofereceu educação profissional nos eixos
tecnológicos de controle e processos industriais, produção industrial, infraestrutura, informação e
comunicação e, ambiente e saúde, além de cursos superiores de Licenciatura em Matemática e
Tecnologia em Gestão Ambiental e pós-graduação lato sensu presencial e à distância, bem como os
Mestrados, stricto sensu, do Programa pós-ensino, em Associação com a UERN e a UFERSA e
mestrado profissional do Programa ProfEPT. Ao todo, mais de 1800 alunos foram matriculados nessas
diversas modalidades de ensino. O Campus Mossoró também é polo de educação à distância,
constituindo-se em referência para a região. O trinômio ensino, pesquisa e extensão tem sido prática
indissociável de alunos e de servidores do IFRN-Campus Mossoró em consonância com o
desenvolvimento socioeconômico local, cujas principais riquezas são o sal, o calcário, o petróleo e a
agroindústria.
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1.2. Organograma
O organograma funcional do Campus Mossoró 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.
A Figura 01 descreve a estrutura administrativa do Campus Mossoró.

Figura 01
.

6

Relatório de Gestão do Exercício de 2017- Final
Campus Mossoró

2. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
O Quadro 01 sistematiza os recursos financeiros planejados e executados pelo Campus
Mossoró por dimensão estratégica e por origem de recurso. Esta seção se refere aos recursos
provenientes da LOA.
Quadro 01 – Recursos financeiros planejados e executados pelo Campus Mossoró por dimensão e por origem
de recurso em 2017.
DIMENSÃO
ESTRATÉGICA

GESTÃO
ESTRATÉGICA

COMUNICAÇÃO E
EVENTOS
GOVERNANÇA
ATIVIDADES
ESTUDANTIS
ENSINO
EXTENSÃO
PESQUISA E
INOVAÇÃO

ORIGEM DE
RECURSOS (SUAP)*

PL.20RL.108938
E1.20RG.130384
E3.20RG.119210
E4.20RG.119210
E2.20RG.130385
IN.20RL.108938
CM.20RL.108938
GO.20RL.108938
AE.20RL.108938
AE.2994.108939
AE.2994.108941
EN.20RL.108938
EX.20RL.108938
PI.20RL.108938

GF.00M1.088703
GF.2011.088705
GF.2012.088706
GF.0181.088702
GF.09HB.088699
GF.20TP.088701
GESTÃO DE
PESSOAS
DP.20RL.108938
DE.4572.088710
QV.20RL.108938
GF.20RL.108938
GF.2004.088708
GF.2010.088704
RP.20RL.108938
FU.00PW.108940
GESTÃO
ADMINISTRATIVA FU.20RL.108938
GM.20RL.108938
OB.20RG.108942
ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA OB.20RL.108938
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Subtotal
TOTAL

TI.20RL.108938

PLANEJADO
Capital
Custeio
140.000,00
-

350.004,00
430.619,00
52.619,00
25.200,00
98.730,00
15.000,00
-

295.392,00
-

2.658.526,00
-

40.000,00

10.433,00

475.392,00
3.641.144,00
4.116.535,97

REALIZADO
Capital
Custeio
301.066,00
307.995,00
340,00
0,00
81.890,00
157.235,00
19.931,00
-

79,00
366.979,00
491.836,00
51.060,00
37.200,00
41.236,00
77.208,00
15.000,00
87.741,00
2.423.330,00
539.34,00
433,00

567.441,00
4.432.520,00
4.999.960,64

Fonte: SUAP e Tesouro Gerencial
* Conforme estrutura apresentada no Quadro 5 do Plano de Ação do exercício de 2017 do IFRN.
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2.1.

Gestão Estratégica

Macroprocesso: Função Social
Fortalecer a identidade institucional e promover análise de demandas acadêmicas em
vinculação com o desenvolvimento e os arranjos produtivos, sociais e culturais locais
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
1.1.1 Fomentar a elaboração de relatórios das demandas
de ofertas educacionais, pesquisa e inovação e extensão
0,00
0,00 0,00
existentes e emergentes nos territórios de abrangência
das instituição
1.1.2 Fortalecer as ações de acompanhamento da
0,00
0,00 0,00
permanência e do êxito dos estudantes
1.1.3 Fortalecer a identidade institucional no âmbito da
0,00
0,00 0,00
comunidade acadêmica
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Na execução do presente macroprocesso foi estabelecido o diálogo entre os coordenadores de ensino, pesquisa e
extensão de forma a promover um acompanhamento mais acurado dos estudantes do IFRN Campus Mossoró. Para
atingir este objetivo foram realizadas reuniões de forma a estabelecer um melhor acompanhamento dos estudantes
no âmbito da instituição.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Órgãos colegiados e de assessoramento
Garantir o funcionamento, a tomada de decisão e a autonomia dos órgãos colegiados e de
assessoramento
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
1.2.1 Fomentar a realização de reuniões dos órgãos
2.948,00
17.761,00 602,46
colegiados e de assessoramento institucionais
Total
2.948,00
17.761,00 602,46
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

As reuniões do Colégio Gestor são reuniões administrativas nas quais participam todos os gestores do Campus
independentemente da quantidade de gestores previstos no artigo 11 do Regimento dos Campi. Foram planejadas
12(doze) reuniões, sendo realizadas 11(onze) reuniões em 2017.
O colégio gestor se reuniu debateu e deliberou temas de acordo com suas competências (Art. 12):
I. acompanhar as ações previstas nos planos de ação e em projetos e programas do Campus;
II. atuar na definição e execução das políticas de planejamento do Campus;
III. elaborar estudos e avaliar propostas submetidas pela Direção-Geral;
IV. estruturar-se como espaço coletivo de construção das políticas do Campus;
V. opinar nas políticas de gestão de pessoas do Campus;
VI. promover a socialização e o desenvolvimento de ações integradas entre as diversas áreas sistêmicas de atuação
no Campus;
VII. subsidiar a Direção-Geral no processo de execução orçamentária anual no âmbito do Campus.
VIII. avaliar pedido de cessão de servidores do Campus para outros órgãos da administração pública federal,
estadual e municipal, analisando os motivos, conveniência e oportunidade, observada a legislação vigente;
As reuniões do Conselho Escolar ocorreram conforme prevê o Regimento Geral (art.5°) , duas reuniões ordinárias
durante o ano, sendo debatidos e deliberados, temas de acordo com suas competências (art. 7°):
I. deliberar sobre assuntos de caráter administrativo, de ensino, de pesquisa e de extensão;
II. avaliar as diretrizes e metas de atuação do Campus e zelar pela execução de sua política educacional;
III. aprovar o calendário acadêmico do Campus a partir do calendário de referência da Instituição;
IV. colaborar com a Direção-Geral do Campus na divulgação das atividades da Instituição junto à sociedade;
V. decidir sobre questões submetidas à sua apreciação, em matéria de sua competência, embora não especificadas
neste artigo.
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Macroprocesso: Transparência e descentralização
Fortalecer a transparência dos atos de gestão e os processos de descentralização
institucional
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
1.3.1 Fortalecer a transparência e a agilidade de
0,00
0,00 0,00
publicização dos atos dos colegiados superiores
1.3.2 Fortalecer a transparência dos atos de gestão
0,00
0,00 0,00
1.3.3 Fortalecer os processos institucionais de
0,00
0,00 0,00
autonomia e descentralização
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
A fim de fortalecer a transparência e a agilidade de publicização dos atos dos colegiados superiores, as reuniões
dos colegiados: Colegiado da Diretoria Acadêmica, Colégio Gestor e Conselho Escolar são realizadas mediante o
registro em Atas que são publiciczadas para toda comunidade.
Objetivo estratégico

A fim de fortalecer a transparência dos atos de gestão, são realizadas a publicação de Portarias em Boletins de
serviço, publicação de editais e a publicização de Atas, Notas e comunicados à comunidade.
Para fortalecer os processos institucionais de autonomia e descentralização, são delegadas às Diretorias e
Coordenações a emissão de documentos próprios bem como a elaboração de pareceres relativos a temas pertinente
a área de atuação do setor.

Macroprocesso: Gestão organizacional
Adequar a estrutura organizacional e documentos institucionais de referência para
promover a função social
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
1.4.1 Atualizar os documentos institucionais relativos
0,00
0,00 0,00
ao planejamento institucional
1.4.2 Aperfeiçoar a estrutura organizacional de modo a
0,00
0,00 0,00
fortalecer a autonomia dos campi
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

A gestão no Campus Mossoró foi trabalhada através do planejamento de todas as ações a serem executadas pelos
diversas diretorias e coordenações o que contribuiu para o pleno funcionamento do IFRN Campus Mossoró no
exercício de 2017. O referido modelo de trabalho foi orientado por uma política de valores dentro da própria
instituição de forma a planejar ações, gerir recursos, bem como estabelecer processos disciplinares e incentivos
voltados a servidores e alunos.

9

Relatório de Gestão do Exercício de 2017- Final
Campus Mossoró

Macroprocesso: Planejamento estratégico
Sistematizar e acompanhar o planejamento participativo integrado à avaliação institucional
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
1.5.1 Ampliar a participação na elaboração e no
acompanhamento do planejamento institucional anual
0,00
0,00 0,00
participativo
1.5.2 Fomentar a produção e divulgação do relatório de
0,00
0,00 0,00
gestão sistêmico e dos campi
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Neste macroprocesso o IFRN Campus Mossoró convocou toda a sua gestão de forma a participar do planejamento
estratégico, bem como promoveu ações para a divulgação do relatório de gestão sistêmico e dos campi.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Avaliação institucional
Acompanhar e avaliar, de forma sistêmica e sistematizada, os indicadores institucionais
para subsidiar o planejamento e a qualidade dos atendimentos dos setores para identificar
o nível de satisfação dos usuários
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
1.6.1 Ampliar a participação da comunidade nos
0,00
0,00 0,00
processos de autoavaliação institucional
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
No exercício de 2017 o IFRN Campus Mossoró enveredou esforços para divulgar a sua autoavaliação institucional
de forma a incentivar a participação de toda a comunidade da instituição. Os resultados obtidos podem ser
observados no relatório específico da autoavaliação.
Objetivo estratégico

10

Relatório de Gestão do Exercício de 2017- Final
Campus Mossoró

Macroprocesso: Internacionalização
Ampliar as atividades de internacionalização em articulação com as demandas acadêmicas
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
1.7.1 Ampliar o número de acordos de cooperação e
0,00
0,00 0,00
parcerias com instituições estrangeiras
1.7.2. Ampliar o número de estudantes e servidores em
0,00
0,00 0,00
mobilidade internacional (enviados e recebidos)
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Nesta dimensão não foram aplicados recursos de forma que a situação não se aplica a este campus. Entretanto foram
dispendidos recursos sob a orientação da reitoria que forneceu incentivos para o envio de alunos ao exterior.
Objetivo estratégico

2.2. Comunicação e eventos
Macroprocesso: Comunicação interna
Fortalecer a transparência das ações institucionais e os fluxos comunicacionais com
servidores e estudantes
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
2.1.1. Estimular a interação de servidores e estudantes
com as gestões da Reitoria e dos campi através dos
0,00
0,00 0,00
diferentes meios de comunicação interna
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Embora não exista valores a serem apresentados, ocorreram diversas interações dos estudantes do Campus Mossoró
com a Reitoria através de visitas do gabinete itinerante.
Objetivo estratégico
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Macroprocesso: Comunicação externa
Promover e difundir as ações institucionais de oferta de educação profissional, científica e
tecnológica e de transformação das realidades locais
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
2.2.1. Ampliar a utilização dos canais de comunicação
externa para informar a sociedade sobre as ações
0,00
0,00 0,00
institucionais e melhorar a percepção pública quanto à
atuação e dimensão institucional
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Este macroprocesso reitera os esforços da instituição no intuito de promover e divulgar as ações do IFRN Campus
Mossoró para a sociedade Mossoroense.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Eventos
Promover a aproximação física de servidores, alunos e da população em geral com a
Instituição por meio da promoção de eventos, em articulação com as demandas acadêmicas
e administrativas
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
2.3.1. Melhorar o apoio e a promoção de eventos
institucionais de natureza técnico-científica, artístico0,00
0,00 0,00
cultural e desportiva que aprimorem a relação com a
comunidade interna e sociedade
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Foram realizados diversos eventos institucionais de natureza técnico-científica, artístico-cultural e desportiva,
contudo os dispêndios específicos com vinculação de empenho para este fim foram alocados da dimensão de gestão
administrativa, fazendo uso de materiais do almoxarifado e firmando parcerias junto a empresas.
Objetivo estratégico
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2.3.

Governança

Macroprocesso: Governança administrativa
Fortalecer a política de governança administrativa
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
3.1.1. Ampliar o alcance da política e das práticas de
0,00
0,00 0,00
governança administrativa
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivando aprimorar o desempenho da gestão, a gestão do IFRN Campus Mossoró vem trabalhando na adoção
de práticas administrativas que possam maximizar os resultados. Sendo assim diversos procedimentos de
governança foram implantados no Campus Mossoró, de forma a obter maior eficiência e efetividade em seus
resultados. Estes resultados veem sendo alcançados, com a definição de processos e de objetivos, responsabilidades
e áreas de atuação de cada gestor.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Governança em tecnologia da informação
Fortalecer a política de governança em tecnologia da informação
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
3.2.1. Implantar a política e fomentar as práticas de
0,00
0,00 0,00
governança em tecnologia da informação
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
As políticas de Governança em TI é prerrogativa exclusiva da Diretoria de Tecnologia da Informação localizada
na Reitoria do IFRN. Desta forma o Campus Mossoró não arca com valores orçamentários ou financeiros, não se
aplicando este Macroprocesso a realidade deste Campus.
Objetivo estratégico
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2.4. Atividades estudantis
Macroprocesso: Assistência social
Ampliar e fortalecer as ações de assistência social para os estudantes
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
4.1.1. Ampliar o número de estudantes com
0,00
0,00 0,00
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,
632.615,00
697.225,00 110,21
inclusive com necessidades educacionais específicas e
transtorno funcional específico
Total
632.615,00
697.225,00 110,21
Execução Física e Análise Situacional
No âmbito da assistência estudantil é possível visualizar através deste quadro os esforços do IFRN Campus
Mossoró no intuito de promover a permanência do estudante em seu respectivo curso.
Acompanhando o seu desenvolvimento acadêmico e social apoiando os estudantes identificados em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como auxiliando aqueles com necessidades educacionais e
transtorno funcional específico. Através dos valores aplicados fica evidente o compromisso do Campus com seus
estudantes.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Assistência à saúde
Sistematizar atividades de assistência à saúde dos discentes, de maneira a integrar as ações
escolares com as de saúde
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
4.2.1. Ampliar o número de exames biomédicos em
0,00
0,00 0,00
estudantes ingressantes dos cursos técnicos integrados
4.2.2. Ampliar o número de campanhas de saúde
0,00
0,00 0,00
sistêmicas
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Durante o exercício social de 2017, foram realizadas diversas atividades objetivando melhor assistir os
estudantes ingressantes dos cursos técnicos integrados. Foram ainda ampliados o número de campanhas de saúde
sistêmicas aos alunos do IFRN Campus Mossoró.
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Macroprocesso: Formação integral
Fortalecer as ações de apoio à formação integral dos estudantes (eventos e atividades
artístico-culturais e esportivas)
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
4.3.1. Ampliar o número de discentes com apoio para
participação em eventos e para o desenvolvimento de
46.511,00
161.930,00 348,16
atividades artístico-culturais e desportivas
Total
46.511,00
161.930,00 348,16
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Em 2017 o campus adotou medidas de forma ampliar a participação do número de alunos em eventos como
SEMADEC e também foram enveredados esforços para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais e
desportivas, principalmente no âmbito de eventos esportivos intercampi.

Macroprocesso: Representação estudantil
Estimular a formação e o fortalecimento da organização política dos estudantes, por meio
das representações estudantis
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
4.4.1. Fomentar a articulação política das entidades
0,00
0,00 0,00
estudantis
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

As entidades estudantis do IFRN Campus Mossoró obtiveram apoio da gestão para que estas pudessem se
articular e promover a conscientização política do grêmio Valdemar dos Pássaros com os estudantes do Campus
Mossoró.
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Quadro 02 – Número de estudantes atendidos em ações e programas de assistência estudantil em 2017.
AÇÕES E PROGRAMA
Bolsa de Iniciação Profissional
Bolsa de Auxílio-transporte
Bolsa de Alimentação
Bolsa de Fomento Proeja
Bolsa TAL
Bolsa de Iniciação Científica
Bolsa de Extensão
Auxílio para Aulas de Campo
Auxílio para participação em eventos
Atendimentos por equipe multiprofissional
TOTAL

QUANTIDADE
DE ESTUDANTES
ATENDIDOS
38
52
317
74
18
10
28
1320
26
1883

Fonte: SUAP 2017.

2.5. Ensino
Macroprocesso: Acesso discente
Realizar processos seletivos e diversificar as formas de acesso discente para promover a
inclusão social e estender as oportunidades de formação profissional
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
5.1.1. Elevar o nível de aceitação e reconhecimento dos
cursos, ampliando a demanda global na relação
139.410,00
0,00 0,00
candidatos por vaga
Total
139.410,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
O Acesso Discente congrega todas as ações que envolvem a realização dos processos seletivos para ingressos de
estudantes nos diversos cursos ofertados pelo Campus Mossoró. Em 2017, houve a oferta de um total de 18.412 novas
vagas nos diversos cursos de atuação do campus. Das vagas ofertadas, 15.942 foram em cursos fomentados com o
orçamento do IFRN e 2.470 vagas em cursos financiados com recursos originários de descentralizações (Rede e-TEC).
Se inscreveram nos processos seletivos para esse conjunto de vagas um universo de 90.851 candidatos, obtendo-se uma
relação geral candidato/vaga de 4,93, conforme sistematizado nos quadros 13 e 14. Nos dois semestres do ano de 2017
foram planejados e realizados um total de 33 processos seletivos nos diversos segmentos atendidos pelo campus. Os
recursos necessários foram aplicados considerando o processo e sua infraestrutura, bem como todo o desenvolvimento
de segurança e de sistemas informatizados que garantam o processo. Os recursos previstos para aquisição de material de
consumo para a execução dos processos seletivos, da ordem de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais),
foram contemplados nas ações da dimensão de Administração na meta de Manutenção de Serviços Administrativos.
Foram realizados processos seletivos no campus para os cursos: PROITEC (01), Técnico Integrado (01), Técnico
Subsequente (02), Técnico PROEJA (2), Especialização (2), Graduação SiSU (2), Cursos Superiores de Tecnologia (2),
Licenciaturas (2) e Mestrado (2).
Objetivo estratégico
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Macroprocesso: Oferta educacional
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
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
5.2.1. Ampliar a oferta educacional em cursos e
programas, de acordo com as condições de pessoal e
2.610,00
0,00 0,00
infraestrutura física e tecnológica
5.2.2. Ampliar as ações de avaliação do currículo
5.310,00
0,00 0,00
Total
7.920,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
A Oferta Educacional contempla o desenvolvimento das matrículas em cursos ofertados pelo IFRN, inclusive aquelas
ofertadas com recursos extraordinários advindos da Rede e-TEC Brasil, UAB e Pronatec/Bolsa-Formação. Assim, são
consolidadas as ofertas de cursos FIC (PROEJA), técnicos (integrado, integrado EJA, subsequente), de graduação
(Tecnologia e Licenciatura), de pós-graduação lato sensu (Aperfeiçoamento e Especialização) e de pós-graduação stricto
sensu (Mestrado) e, ainda, a oferta de programas de certificação profissional. Os quadros 15 e 16 apresentam o total de
matrículas em cursos ofertados pelo IFRN em 2016, incluindo aquelas ofertadas por intermédio da Rede e-TEC Brasil e
do Pronatec/Bolsa-Formação. Ao todo o IFRN alcançou 30.320 matrículas atendidas nos diversos cursos ofertados, sendo
28.856 matrículas ordinárias (desenvolvidas com recursos oriundos orçamento do IFRN) e 1.464 matrículas
extraordinárias (desenvolvidas com recursos oriundos de descentralizações). Dentre as ações para fortalecimento das
ofertas educacionais, destacam-se as ações nos programas PET/CAPES, nas licenciaturas de Física, nos quais foram
atendidos, em 2016, 24 estudantes bolsistas, sendo 12 no Campus João Câmara e 12 no Campus Natal-Central. Ainda
foram homologados/autorizados os pagamentos de Bolsa Permanência para os alunos dos cursos que se enquadram às
regras do programa (cursos Tecnologia em Construção de Edifícios, Tecnologia em Energias Renováveis, Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas), atendendo a 90 estudantes. Para o desenvolvimento de atividades externas
(aulas de campo e visitas técnicas), foram disponibilizados recursos de assistência estudantil. As atividades de aulas
externas são programadas no ambiente do próprio campus e são relevantes nas práticas acadêmicas das disciplinas dos
cursos. Associado às atividades de aula de campo, está o contrato de seguro para alunos e professores. Em 2016, foram
analisados tecnicamente e encaminhados para o processo de aprovação no CONSEPEX e no CONSUP os seguintes
cursos: 1) Cursos de Graduação: Licenciatura em Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional e
Tecnológica 2) Cursos de Pós-graduação: Especialização em Educação e Contemporaneidade; Aperfeiçoamento em
Educação e Contemporaneidade. Os Núcleos Centrais Estruturantes estão em fase de reestruturação com a realização de
eleições para recomposição dos seus membros representativos. Novos núcleos deverão ser criados, tendo em vista as
diferentes áreas de conhecimento que embora convergentes, requerem discussões mais aprofundadas de modo a atender
peculiaridades das novas ofertas dos últimos anos. Seminário dos Coordenadores de Cursos: foi realizado o seminário de
coordenadores dos cursos técnicos, dos cursos de licenciatura, dos cursos superiores de tecnologia, e do curso de
bacharelado. Em pauta, o processo de gestão acadêmica dos cursos, os processos de avaliação interna e externa, legislação
da educação básica e superior, visando assim clarificar a compreensão das necessidades de organização e funcionamento
dos cursos nos campi. Visitas técnicas da Diretoria de Avaliação e Regulação: foram realizadas três visitas técnicas, junto
aos Campi de Mossoró, Apodi e Ipanguaçu. As visitas constaram de reuniões com o comitê gestor de cada campus para
apresentação sobre as avaliações de cursos e a avaliação institucional. Em relação às avaliações externas, foi realizada a
avaliação para fins de recredenciamento institucional do IFRN Campus Natal Central.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Processo ensino e aprendizagem
Desenvolver ações de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo do processo ensinoaprendizagem que possibilitem a permanência e o êxito
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
5.3.1. Ampliar as taxas de conclusão e diminuir as taxas
115.090,00
0,00 0,00
de retenção e desligamento de estudantes nos cursos
Total
115.090,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
A meta prevista se tratava de descentralização de recursos para fomentar a participação dos alunos nas olimpíadas de
conhecimento, através da concessão de uma premiação aos melhores alunos, porém nenhum campus solicitou o recurso.
Objetivo estratégico
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Macroprocesso: Administração acadêmica
Desenvolver ações de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo da administração
acadêmica
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
5.4.1. Ampliar a consistência dos dados de matrículas
270,00
0,00 0,00
nos sistemas institucionais e governamentais
Total
270,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Visitas da equipe de Diretoria Administração Acadêmica: foram realizadas visitas às diretorias acadêmicas em que houve
orientação sobre como realizar o registro dos dados acadêmicos nos sistemas do MEC e SUAP-Edu. Realizou-se, ainda,
capacitação dos coordenadores de pedagogia e o encontro dos secretários acadêmicos.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Inclusão e diversidade
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
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
5.5.1. Ampliar a ações dos Núcleos de Estudos e
Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e dos
540,00
540,00 100
Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE)
Total
540,00
540,00 100
Execução Física e Análise Situacional
Face a importância a temática dos Afro-brasileiros e Indígenas bem como dos Núcleos de Atendimento
às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), o IFRN Campus Mossoró no exercício de
2017 desenvolveu diversas atividades e exposições objetivando a valorização de estudos e pesquisas neste
âmbito.
Objetivo estratégico
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Macroprocesso: Sistema de bibliotecas
Fortalecer a política de expansão e atualização do acervo físico e eletrônico e ampliar a
atuação sistêmica das bibliotecas junto à comunidade
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
5.6.1. Aumentar a relação de exemplares por título da
bibliografia básica e da bibliografia complementar, em
140.000,00
35.337,00 25,27
todos os níveis e modalidades de ensino ofertados, em
todas as bibliotecas
Total
140.000,00
35.337,00 25,27
Execução Física e Análise Situacional
Durante o exercício de 2017, foram adquiridos 1.699 exemplares para a biblioteca do IFRN Campus Mossoró.
Pode-se destacar a aquisição de livros para os cursos de Edificações, Mecânica, Informática, Gestão Ambiental,
Petróleo e Gás, Licenciatura em Matemática, etc.
Objetivo estratégico

Fonte: SUAP – Módulo Patrimônio

Macroprocesso: Educação a distância
Redimensionar, estrutural e academicamente, as ações de educação à distância, ampliando
a atuação sistêmica institucional
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
5.7.1. Ampliar a utilização de tecnologias educacionais
nos cursos presenciais e consolidar a institucionalização
25.724,00
0,00 0,00
da educação a distância
Total
25.724,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Ao que se refere a presente meta relativa a utilização de tecnologias educacionais nos cursos presenciais e
consolidar a institucionalização da educação a distância informamos que não ocorreram despesas neste âmbito. É
importante salientar que as ações inerentes à educação a distância são trabalhadas sob a gestão do IFRN Campus
EAD de forma que não ocorreram ações que incorressem gastos financeiros pelo IFRN Campus Mossoró.
Objetivo estratégico
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Quadro 03 – Número de vagas e inscritos em processos seletivos de estudantes no campus em 2017.
VAGAS ORDINÁRIAS*
MODALIDADE
Mestrado
Especialização
Aperfeiçoamento
Graduação
Técnico
Integrado
Integrado EJA
Subsequente
FIC
TOTAL

Vagas
ofertadas
51
40

Inscritos
confirmados
736
249

80

844

144
40
320

2097
90
1619

675

5635

VAGAS
EXTRAORDINÁRIAS**
Vagas
Inscritos
ofertadas
confirmados
50
95

193

145

193

TOTAL (SOMA)
Vagas
ofertadas
51
90
0
175
0
144
40
320
0
820

Inscritos
confirmados
736
249
0
1037
0
2097
90
1619
0
5828

Fonte: Secretaria Acadêmica do Campus Mossoró.
Quadro 04 – Número de matrículas atendidas pelo campus em 2017.
NÍVEL/FORMA

MODALIDADE

Mestrado
Especialização
Aperfeiçoamento
Licenciatura
Graduação
Tecnologia
Técnico
Técnico Integrado
Técnico (nível médio)
Técnico Integrado EJA
Técnico Subsequente
FIC
FIC Integrado EJA
FIC
FIC
TOTAL
Pós-graduação

MATRÍCULAS
ORDINÁRIAS
ATENDIDAS*
119
78

MATRÍCULAS
EXTRAORDINÁRIAS
ATENDIDAS**

TOTAL (SOMA)
119
78

137
138

137
138

641
135
843

641
135
843

2091

559
63

559
2650

Fonte: Módulo Gestão do SUAP - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
* Matrículas atendidas com recursos oriundos do orçamento do IFRN.
** Matrículas atendidas com recursos extraordinários descentralizados para o IFRN (Rede e-TEC Brasil, UAB e Pronatec/Bolsa-Formação).
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2.6. Extensão
Macroprocesso: Interação com a sociedade
Fortalecer os programas e projetos de extensão, para uma maior interação institucional com
a comunidade local e regional
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
6.1.1. Ampliar o alcance dos projetos de extensão
executados com fomento institucional e o grau de
37.200,00
31.200,00 83,87
envolvimento dos servidores
6.1.2. Ampliar o número de submissões de programas
e/ou projetos com recursos em editais externos e em
0,00
0,00 0,00
convênios
6.1.3 Ampliar o número de serviços tecnológicos
0,00
0,00 0,00
desenvolvidos
Total
37.200,00
31.200,00 83,87
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico
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O Campus Mossoró no exercício de 2017, contou com um aumento de 62,5% na proposição de projetos
em relação ao ano de 2016, pois em 2016, tivemos 15 projetos submetidos e em 2017 foram 24. Entretanto o
percentual de projetos aprovados não teve grande expressividade, pois em 2016 aprovamos 13 projetos e em 2017,
aprovamos 15, um aumento de 15.38%.
Em 2017 tivemos projetos em execução conforme tabela abaixo:
EDITAL

Proposições

Aprovações

Fluxo
continuo
Edital
01/2017
PROEX
Edital
02/2017
PROEX
Edital
04/2017
–
PROEX
NUARTE
Edital
05/2017PROEX
–
Fomento
externo
Edital
08/2017
–
PROEXAPOIO
A
TERCEIRA
IDADE
Edital
09/2017
–
PROEXNEEP
Total

6

6

%
d
aprovações
100%

e

R$ bolsas

Custeio

Concluídos

Não há

Pelo
Campus

2

Pelo
Campus
12000,00
Pela
PROEX
3000,00

1

___________

__________

0

14

5

35,71%

21000,00

1

1

100%

4200,00

1

1

100%

0

1

1

100%

1800,00

Pelo
Campus

0

1

1

100%

4200,00

Pela
PROEX
3000,00

0

24

15

31200,00

18000,00

3

Fonte: SUAP- IFRN

Considerando-se o quadro geral de servidores no Campus, que conforme dados do SUAP são 162, temos
destes 56 envolvidos com projetos de extensão, sendo 5 técnicos administrativos e 51 docentes.
ENVOLVIMENTO COM A EXTENSÃO
Servidores no Campus
162
56
34,56%
Docentes envolvidos
101
51*
50,49%
Técnicos administrativos
61
5*
8,19%
Discentes
72*
Total de participantes
128*
Fonte: SUAP- IFRN.

Analisando as informações acima, o que tem se verificado é um percentual pequeno quanto a participação
dos técnicos administrativos com os projetos de extensão. Mas tivemos ganhos na participação em relação a 2016,
saltamos de 35 para 56 participantes em 2017.
Quanto as temáticas, conforme dados do SUAP, as maiores submissões foram nas áreas de educação,
cultura e meio ambiente, com uma aprovação de cem por cento das proposições em educação
(https://suap.ifrn.edu.br/projetos/relatorio_dimensao_extensao/?ano=2017&relatoriodimensaoextensao_form),
mas o que se tem percebido é um decréscimo significativo no limite de projetos a serem selecionados por campus
no editais de Seleção Pública para Apoio a Projetos de Extensão, considerando que em 2015 tivemos 9(nove)
projetos com bolsas, em 2016 somente 6 ( seis) e 2017 somente 5(cinco), com previsão de somente 3(três) em 2018.
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Por outro lado, é notório o salto de qualidade e abrangência da relação com a comunidade com a criação
através de Editais, do Núcleos de Arte – NUARTES e Núcleos de Extensão e Práticas Profissionais – NEEPs, o
que tem compensado de forma significativa a limitação de projetos em outro edital com bolsas.
Também, Campus Mossoró juntamente com o Campus Central Natal e em parceria com a FUNCER,
executa através do Edital 05/2017 – PROEX/IFRN, com fomento externo o Projeto Mulheres e Jovens: Economia
Solidária como alternativa para ampliação do trabalho e renda. Neste Projeto, são atendidos 30 grupos ligados
a economia solidária em Mossoró e municípios vizinhos, a dinâmica na relação com os grupos envolvidos é bem
diferenciada dos demais projetos, onde os objetivos estão além da capacitação para comercialização, produção e
renda, mas principalmente de diagnosticar potencialidades e fraquezas, capacidade de colaboração e
fortalecimentos dos grupos, sua importância e empoderamento no contexto em que se encontram inseridos.
A grande novidade em 2017, foi o lançamento do Edital 08/2017 – PROEX, voltado exclusivamente para o
público da terceira idade, de fundamental importância para este público, promovendo a integração, aprimorando a
relação de identidade com a instituição e resgatando a autoestima dos participantes.
Dentre os projetos aprovados em 2017, temos ainda 11 (onze) em situação de execução, sendo que destes
7(sete) encontram-se em situação de metas em atraso, isto em virtude da ausências de atualização dos registros por
parte dos coordenadores.
Quanto as metas dos projetos, podemos afirmar que as mesmas foram atingidas, e os resultados no geral
são satisfatórios, apesar das dificuldades para liberação dos recursos destinados ao custeios dos mesmo, pois muitas
das necessidades dos projetos(matérias) não se encontram nos almoxarifados do campus, a aquisição dos mesmo
dentro prazo hábil para atender as metas dos projeto não é possível em algumas situações, o que tem gerado conflito
e frustações nos interesses.
Temos que lançar mão de novas estratégias no que diz respeito a dinamizar/flexibilizar as formas de
liberação formal dos recursos destinados ao custeio dos projetos, pois há relatos de coordenadores que fazer uso de
recursos próprios, frente a necessidade de atendimento no prazo das metas propostas nos projetos, entretanto tais
atitudes muitas vezes por questões de formalidades não permitem o ressarcimento, nem a devida prestação de
contas.
Com um olhar mais amplo, a sensação que temos é que a nível de extensão ainda somos uma ilha, temos
que nos aproximar mais das comunidades, disponibilizar canais de interação e acesso, de forma que se dialogue
com os diferentes nichos e estratos socais, esta verdadeira colcha de retalho que é a nossa sociedade, assim nos
tonaremos mais sensíveis a estas realidades e às demandas existentes, bem como as formas de atende-las e
principalmente aprender e nos renovar em um contexto de adversidades, pois fazer Extensão não nos amedronta,
mas nos desafia...
Fonte: SUAP 2017
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Macroprocesso: Diálogo com o mundo do trabalho
Fortalecer os mecanismos de interação e encaminhamento institucional de discentes e
egressos, tendo em vista a inserção laboral e o processo ensino-aprendizagem
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
6.2.1. Aumentar o número de instituições parceiras para
0,00
0,00 0,00
a oferta de estágios e intercâmbio institucional
6.2.2. Aumentar o número de estudantes que realizam
0,00
0,00 0,00
estágios como prática profissional
6.2.3. Ampliar as visitas de acompanhamento de
0,00
0,00 0,00
estágios
6.2.4. Realizar estágios docentes em empresas para
0,00
0,00 0,00
interação com mundo do trabalho e captação de estágios
6.2.5. Ampliar o número de egressos acompanhados
0,00
0,00 0,00
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Neste macroprocesso o IFRN Campus Mossoró, enveredou esforços para firmar parcerias com diversas
empresas da cidade de Mossoró com o objetivo de ampliar as ofertas de estágio, bem como adotou políticas para o
acompanhamento dos alunos em seus campos de estágio. Por fim trabalhou para ampliar o número de alunos
egressos que foram acompanhados em 2017.
Objetivo estratégico

Quadro 05 – Projetos de ação social desenvolvidos pelo campus em 2017.
Projeto
Fluxo continuo Edital 01/2017 - PROEX
Edital 02/2017 - PROEX
Edital 04/2017 – PROEX - NUARTE
Edital 05/2017-PROEX – Fomento externo
Edital 08/2017 – PROEX- APOIO
TERCEIRA IDADE
Edital 09/2017 – PROEX- NEEP

Público beneficiado

Comentado [SMT1]: PREENCHER QUADRO

Nº de
pessoas
beneficiadas

Nº de
bolsistas

A

-

Total
Fonte: SUAP 2017.
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2.7. Pesquisa e Inovação
Macroprocesso: Desenvolvimento científico e tecnológico
Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada à inovação tecnológica e
voltados à transferência de tecnologias para a sociedade
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
7.1.1. Ampliar o número de projetos de pesquisa
aplicada com potencial de geração de ativos de
14.500,00
36.200,00 249,66
propriedade industrial e o grau de envolvimento dos
servidores em pesquisa
7.1.2. Incrementar o número de projetos de iniciação
45.000,00
0,00 0,00
científica e tecnológica envolvendo estudantes
7.1.3. Ampliar o quantitativo de laboratórios
multiusuários para fortalecimento das atividades de
0,00
0,00 0,00
pesquisa aplicada
7.1.4. Ampliar o número de instrumentos jurídicos de
licenciamento ou transferência de tecnologia para a
0,00
0,00 0,00
sociedade
Total
59.500,00
36.200,00 249,66
Execução Física e Análise Situacional
15 projetos foram executados no Edital 04/2017 - Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa - Edital de
Pesquisa do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa do IFRN. 15 alunos foram contemplados com 7 cotas de
bolsas de pesquisa no valor R$ 300,00 mensal, totalizando R$ 31.500,00 ao término do período de vigência dos
projetos. Houve uma redução de aproximadamente 10% em relação ao ano de 2016, em virtude de um
contingenciamento no recurso destinado a esse edital. 1(um) professor pesquisador foi contemplado com 7 cotas
de bolsa de pesquisa no valor de R$ 500,00 mensal, totalizando R$ 3.500,00 no período supracitado. Houve uma
redução de 75% em relação ao ano anterior. Um projeto foi aprovado no Edital 08/2017 - Pesquisa Aplicada à
Inovação - Edital de Inovação, sendo um aluno contemplado com uma bolsa de pesquisa no valor de R$ 300,00
durante 7 meses, totalizando R$ 2.100,00.
Vale salientar que o campus Mossoró aprovou 5 projetos de pesquisa em Editais CNPq institucionais: Dois projetos
no Edital 11/2017 - PIBIC-EM/CNPq - Edital de Pesquisa com duas cotas de bolsa de pesquisa mensal no valor de
R$ 100,00, durante 12 meses, 1(um) projeto aprovado no Edital 09/2017 - PIBIC/CNPq - Edital de Pesquisa, com
uma cota de bolsa de pesquisa mensal, no valor de R$ 400,00 durante 12 meses e 2 projetos no Edital 02/2017 PIBIC-EM/CNPq - Edital de Pesquisa, com duas cotas de bolsa de pesquisa no valor de R$ 100,00, durante 5 meses.
O pagamento dessas cotas foi realizado diretamente pelo CNPq.
37 projetos de pesquisa foram aprovados no Edital 01/2017- PROPI/IFRN - Fluxo Contínuo - Edital de Fluxo
Pesquisa/Inovação Contínuo, o que corresponde a um acréscimo de 48% em relação ao edital de fluxo contínuo do
ano anterior. Tal resultado é fruto do trabalho de divulgação dos editais de pesquisa pela COPEIN junto aos
servidores ao longo do ano de 2017. 9 projetos foram aprovados no Edital 32/2017 - IFRN/DG-MO - Edital de
Fluxo Pesquisa/Inovação Contínuo. Ressalto que esses dois últimos editais não têm fomento de bolsa de pesquisa.
Objetivo estratégico
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Macroprocesso: Publicações acadêmico-científicas
Fortalecer a produção e a publicação de artigos científicos em periódicos e em anais de
eventos e de livros impressos e em formato digital
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
7.2.1. Elevar o número de publicações em periódicos
com Qualis B2 ou superior e em periódicos
0,00
0,00 0,00
internacionais
7.2.2. Ampliar o número de periódicos institucionais
0,00
0,00 0,00
com Qualis B2 ou superior
7.2.3. Elevar a quantidade de livros publicados pela
0,00
0,00 0,00
Editora do IFRN
7.2.4. Elevar a quantidade de títulos acadêmicos0,00
0,00 0,00
científicos cadastrados no repositório institucional
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Produção bibliográfica dos servidores cadastrados em grupos de pesquisa durante o ano de 2017:
- Artigos Completos Publicados em Periódicos: 19
- Trabalhos Publicados em Anais de Evento: 8
- Resumos Publicados em Anais de Eventos: 2
- Capítulos de Livros: 3
Vale salientar que os dados se referem apenas aos servidores cadastrados em grupos de pesquisa do IFRN. Os dados
foram consultados diretamente da plataforma LATTES.

Macroprocesso: Empreendedorismo inovador
Expandir e fortalecer o programa de incubação de empresas
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
7.3.1. Aumentar a taxa de sucesso das empresas
incubadas e incentivar o envolvimento dos servidores
10.000,00
0,00
das unidades
7.3.2. Implantar hotéis de projetos para a pré-incubação
0,00
0,00
de ideias de empreendimentos
Total
10.000,00
0,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

%
0,00
0,00
0,00
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As seguintes ações foram realizadas pela Incubadora Tecnológica de Mossoró – ITMO no ano de 2017:
1.
No período de 31/01/2017 a 05/02/2017 a empresa Beta Sistema, participou do evento Campus Party, um
dos maiores eventos do mundo na área de tecnologia, realizado na cidade São Paulo. A ITMO, através do recurso
do projeto aprovado junto ao SEBRAE Nacional, custeou um percentual da viagem.
2.
Ao longo do ano de 2017 várias reuniões foram realizadas na Incubadora do campus Natal Central (ITNC)
com o propósito de discutir nossas ações junto às empresas incubadas, bem como o planejamento de realização de
atividades em parceria.
3.
Durante ano de 2017, a incubadora ITMO contratou diversas assessorias/consultorias para auxiliar os
empreendimentos incubados, dentre elas: assessoria jurídica para revisão de contratos, consultorias no eixo mercado
e gestão e assessoria na área de marketing. As empresas também participaram do curso “Na Medida” ofertado pelo
SEBRAE/RN.
4.
Durante o primeiro semestre de 2017, a ITMO participou de um projeto em parceria com a Universidade
Potiguar – UNP e os alunos do curso de Administração. A ideia desse projeto foi estreitar os laços entre as duas
instituições envolvidas e promover a prática gerencial aos Alunos das disciplinas Gestão de Marketing e Gestão
estratégica, trazendo benefícios em ambas as partes.
5.
Em julho de 2017, o edital n° 013/17 – SELEÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
INOVADORAS foi aberto no intuito de selecionar novos empreendimentos incubados. Três novas empresas foram
aprovadas durante o processo seletivo.
6.
No período de 23 a 26 de outubro, a ITMO participou da Conferência ANPROTEC 2017. Esse evento
propõe discutir o papel a ser desempenhado por ambientes de inovação e mecanismos de geração de
empreendimentos nesse contexto, no Brasil e no mundo. É o maior evento desta natureza da américa latina.
7.
Nos dias 09 e 10 de outubro de 2017, o responsável pela empresa incubada 3AC SOLUÇÕES, juntamente
com um representante da ITMO, participaram da 55° edição da tradicional Festa do Boi, maior evento de
agronegócio do Estado do Rio Grande do Norte.
8.
Nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2017, a ITMO participou do II Prêmio de Empreendedorismo
Inovador, evento que faz parte da III SECITEX – Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN. Na
oportunidade, um dos grupos do IFRN campus Mossoró foi vencedor da competição que envolveu todos os campis
do IFRN.
O Recurso financeiro utilizado para realização destas ações é oriundo do convênio 003/2015 assinado com o
SEBRAE/RN. A ITMO em 2015 foi aprovada no Edital CERNE e captou um recurso de R$ 126.000,00
aproximadamente. O plano de trabalho referente ao ano de 2017 foi realizado de acordo com o proposto. No ano
de 2018 a ITMO será auditada pela ANPROTEC no intuito de ser certificada pelo Modelo CERNE 1. O Centro de
Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne) é uma plataforma que visa promover a melhoria
expressiva nos resultados das incubadoras de diferentes setores de atuação. Uma vez certificada, a ITMO poderá
concorrer a editais de fomento específicos para incubadoras que possuem esta certificação.
Em comparação ao ano de 2016, houve um aumento no número de ações realizadas pela ITMO, fruto da
implantação da metodologia CERNE. Para o ano de 2018, está prevista a formação da primeira turma de hotel de
projetos.
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Quadro 06 – Projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos pelo campus em 2017.
Projeto

Área do conhecimento

Nº de bolsistas

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA
POR TENSOATIVO IÔNICO NOS PARÂMETROS FÍSICOSQUÍMICOS

ENGENHARIA QUÍMICA

1

ENGENHARIA DE

USO DA LUZ VISÍVEL COMO FONTE DE ENERGIA PARA O
MATERIAIS E
TRATAMENTO DE ÁGUA POR FOTOCATÁLISE
METALÚRGICA
HETEROGÊNEA COM NANOPARTÍCULAS DE TiO2
(ENGENHARIAS)
HEFESTO: CADEIRA DE RODAS AUTOMATIZADA COM ENGENHARIA ELÉTRICA
(ENGENHARIAS)
SENSOR ULTRASSÔNICO
MATEMÁTICA (CIÊNCIAS

Uma introdução a lógica Fuzzy com aplicações
EXATAS E DA TERRA)
SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE ATIVIDADES SENSÍVEL
CIÊNCIA DA
AO CONTEXTO UTILIZANDO AGENTES E ONTOLOGIA
COMPUTAÇÃO
INTEGRADO A UM AMBIENTE VIRTUAL DE (CIÊNCIAS EXATAS E DA
TERRA)
APRENDIZAGEM
Gameficação & Ludicidade no Ensino: Pesquisa-ação na FILOSOFIA (CIÊNCIAS
HUMANAS)
Educação Profissional
As questões sócio educacionais do Software livre:
INTERDISCIPLINAR
(MULTIDISCIPLINAR)
contribuições para o Ensino Técnico no IFRN.
Precauções básicas e gerenciamento de resíduos
INTERDISCIPLINAR
químicos nos laboratórios de química do Campus
(MULTIDISCIPLINAR)
Mossoró
As questões do processo de seleção para os cursos
INTERDISCIPLINAR
(MULTIDISCIPLINAR)
integrados do IFRN sob a luz da TRI
O programa de auxílio transporte no Instituto Federal de
SERVIÇO SOCIAL
(CIÊNCIAS SOCIAIS
educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
APLICADAS)
campus Mossoró: avaliando sua efetividade
Teatro do Oprimido & Educação: Ensino-aprendizagem ARTES (LINGUÍSTICA,
LETRAS E ARTES)
de Artes na Educação profissional
ENGENHARIA
MECÂNICA
(ENGENHARIAS)
CIÊNCIA DA
USO DE SIMULADORES COMO FERRAMENTA NO
COMPUTAÇÃO
ENSINO-APRENDIZAGEM
DE
REDES
DE (CIÊNCIAS EXATAS E DA
COMPUTADORES
TERRA)
USO DE METACAULIM EM CONCRETO: AVALIAÇÃO DA
ENGENHARIA CIVIL
(ENGENHARIAS)
HOMOGENEIDADE E DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Construção de um Manipulador Pneumático com uma
Dinâmica Discreta Fixa

A Química é show: construção de uma Unidade de
Ensino Potencialmente Significativa de química
experimental para a educação básica
INVESTIGAÇÃO DAS CAUSAS DE OCORRÊNCIAS DO
SALITRE NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E TIBAU NO
RIO GRANDE DO NORTE
Avaliação da eficiência de pás fabricadas com o perfil
aerodinâmico NACA 63(2)-615 para um aerogerador
BERGEY XL 1.0
Viabilidade técnica do Reaproveitamento de Resíduo da
Cerâmica Vermelha – RCV em Concreto
A busca por um diálogo entre neurociências e metodologias
ativas

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

QUÍMICA (CIÊNCIAS
EXATAS E DA TERRA)

1

ENGENHARIA CIVIL
(ENGENHARIAS)

1

ENGENHARIA
MECÂNICA
(ENGENHARIAS)
ENGENHARIA DE
MATERIAIS E
METALÚRGICA
(ENGENHARIAS)
EDUCAÇÃO (CIÊNCIAS
HUMANAS)

1

1

1
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Projeto
Área do conhecimento
Nº de bolsistas
Caracterização da qualidade microbiológica de plantas
MICROBIOLOGIA
1
medicinais comercializadas em Mossoró, RN.
(CIÊNCIAS BIOLÓGICAS)
OS CURSOS DE LICENCIATURAS DOS INSTITUTOS
EDUCAÇÃO (CIÊNCIAS
FEDERAIS: O QUE DIZEM AS PESQUISAS
1
HUMANAS)
ACADÊMICAS?
Estudo da Influência do Tempo de Sinterização do Nb2O5 no
ENGENHARIA
Limite de Resistência à Compressão para Aplicação em
MECÂNICA
1
Antenas
(ENGENHARIAS)
Implementando uma Proposta de Gerenciamento de Resíduos
QUÍMICA (CIÊNCIAS
1
Químicos no laboratório de Química do Campus Mossoró
EXATAS E DA TERRA)
Automação de estufa agrícola à baixo custo com ENGENHARIA ELÉTRICA
monitoramento Web
(ENGENHARIAS)
Prevalência de Bioindicadores de contaminação fecal em
MICROBIOLOGIA
equipamentos do Laboratório de Mecânica do IFRN Campus
(CIÊNCIAS BIOLÓGICAS)
Mossoró.
ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS
ENGENHARIA CIVIL
MARQUISES DE CONCRETO ARMADO NO CENTRO
(ENGENHARIAS)
COMERCIAL DA CIDADE DE MOSSORÓ/RN
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE MORADORES
ENGENHARIA CIVIL
SOBRE CONDUTAS DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DE
(ENGENHARIAS)
MULTIPAVIMENTOS EM MOSSORÓ/RN
Os benefícios do uso de software livre nos laboratórios do
CIÊNCIA DA
IFRN/MO
COMPUTAÇÃO
(CIÊNCIAS EXATAS E DA
TERRA)
Estudo de Caso do Uso de Sapata Isolada em Edificações de
ENGENHARIA CIVIL
Pequeno Porte na Cidade de Mossoró-RN
(ENGENHARIAS)
Dimensionamento do sistema de alimentação de gás
ENGENHARIA
combustível do antigo refeitório do IFRN - Campus Mossoró
MECÂNICA
(ENGENHARIAS)
Automação de baixo custo para sistemas de irrigação.
ENGENHARIA ELÉTRICA
(ENGENHARIAS)
Desenvolvimento de uma arquitetura arduíno para melhorar o
CIÊNCIA DA
sistema de irrigação do IFRN Campus Mossoró.
COMPUTAÇÃO
(CIÊNCIAS EXATAS E DA
TERRA)
Evasão na formação inicial de professores através da educação
a distância: uma análise da realidade da licenciatura em EDUCAÇÃO
(CIÊNCIAS
Matemática da Universidade federal Rural do Semiárido HUMANAS)
(UFERSA)
CIÊNCIA
DA
COMPUTAÇÃO
Sistema de Auxílio e Gestão do Aprendizado
(CIÊNCIAS EXATAS E DA
TERRA)
ASPECTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS DOS NÚMEROS MATEMÁTICA (CIÊNCIAS
COMPLEXOS
EXATAS E DA TERRA)
ENGENHARIA ELÉTRICA
Robôs de Sumô com Controle Remoto
(ENGENHARIAS)
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DA
ENGENHARIA QUÍMICA
ÁGUA PRODUZIDA POR TENSOATIVO IÔNICO NOS
(ENGENHARIAS)
PARÂMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS
Ruído de Parque Eólico: Medição, Análise e percepção na ENGENHARIA ELÉTRICA
população com relação a poluição sonora
(ENGENHARIAS)
Mercado de Trabalho e população LGBT+: entre números e SOCIOLOGIA (CIÊNCIAS
desafios.
HUMANAS)
CIÊNCIA
DA
Desenvolvimento de uma arquitetura arduíno para melhorar o COMPUTAÇÃO
sistema de irrigação do IFRN Campus Mossoró.
(CIÊNCIAS EXATAS E DA
TERRA)
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Projeto
Avaliação da qualidade microbiológica da água destinada ao
consumo humano no Campus Mossoró do IFRN.
Os circuitos da economia urbana: uma análise sobre o circuito
inferior na Av. Dr. Mário Negócio, município de Parnamirim
? RN.
Avaliação da qualidade da água das praias da região
metropolitana de Natal-RN durante o ano de 2016.
AVALIAÇÃO DA BALNEABILIDADE DE PRAIAS
SITUADAS NO PÓLO COSTA BRANCA, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE.

Área do conhecimento
MICROBIOLOGIA
(CIÊNCIAS BIOLÓGICAS)
GEOGRAFIA
HUMANAS)

Nº de bolsistas

(CIÊNCIAS

INTERDISCIPLINAR
(MULTIDISCIPLINAR)
INTERDISCIPLINAR
(MULTIDISCIPLINAR)

CIÊNCIA
DA
??Inclusão ou Exclusão digital nas escolas públicas: Um
COMPUTAÇÃO
estudo de caso em escolas públicas do município de Areia
(CIÊNCIAS EXATAS E DA
Branca - RN.
TERRA)
As questões do processo de seleção para os cursos integrados ENSINO
do IFRN sob a luz da TRI
(MULTIDISCIPLINAR)
A SUSTENTABILIDADE EM REGIME DA LOGÍSTICA
VERDE E REVERSA:
UM LEVANTAMENTO DA INTERDISCIPLINAR
REDUÇÃO DE LIXO NAS EMPRESAS DE MOSSORÓ- (MULTIDISCIPLINAR)
RN.
ENGENHARIA
Influência da Temperatura de Sinterização (800 °C e 900 °C)
MECÂNICA
e da Pressão de Compactação no LRT e no LRC do Nb2O5
(ENGENHARIAS)
ENGENHARIA ELÉTRICA
Usinas Solares das Instituições IFRN e UFERSA
(ENGENHARIAS)
ENGENHARIA ELÉTRICA
Estudo e caracterização de painéis fotovoltaicos
(ENGENHARIAS)
CIÊNCIA
DA
Desenvolvimento de software para Controle de Bibliotecas COMPUTAÇÃO
Universitárias utilizando a metodologia Ágil.
(CIÊNCIAS EXATAS E DA
TERRA)
UM ESTUDO SOBRE AS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS DOCENTES DE DUAS ENSINO
ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE (MULTIDISCIPLINAR)
AREIA BRANCA-RN
ENGENHARIA
DE
Identificação de descontinuidades em soldas provocadas MATERIAIS
E
processo de soldagem TIG
METALÚRGICA
(ENGENHARIAS)
CIÊNCIA
DA
Desenvolvimento de Sistema para Contratação de
COMPUTAÇÃO
Funcionários de Empresa Pública utilizando a metodologia
(CIÊNCIAS EXATAS E DA
Ágil.
TERRA)
ENGENHARIA ELÉTRICA
Automação Residencial com Arduino
(ENGENHARIAS)
CIÊNCIA
DA
USO DE SIMULADORES COMO FERRAMENTA NO
COMPUTAÇÃO
ENSINO-APRENDIZAGEM
DE
REDES
DE
(CIÊNCIAS EXATAS E DA
COMPUTADORES
TERRA)
ENGENHARIA
CONSTRUÇÂO E AVALIAÇÃO DE UM FORNO SOLAR
MECÂNICA
CASEIRO
(ENGENHARIAS)
Estudo dos conteúdos programáticos das disciplinas da área de
ENSINO
expressão gráfica do IFRN, campus Mossoró, com fins de
(MULTIDISCIPLINAR)
elaboração de material didático disiplinar
ENGENHARIA
Projeto de uma espreguiçadeira solar fotovoltaica aliada à
MECÂNICA
plataforma arduíno para uso comunitário.
(ENGENHARIAS)
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Projeto
Área do conhecimento
Nº de bolsistas
ENGENHARIA
Estudo da Influência da Cavitação Hidrodinâmica como
MECÂNICA
Processo Alternativo para a Produção de Biodiesel
(ENGENHARIAS)
ENGENHARIA
CIVIL
Gesso: Produção e Utilização na Construção Civil de Mossoró
(ENGENHARIAS)
SOCIOLOGIA (CIÊNCIAS
Diversidade de gênero no curso de Mecânica
HUMANAS)
Total
62
23

Fonte: SUAP - Extensão.

2.8. Gestão de Pessoal
Macroprocesso: Seleção e mobilidade de pessoal
Aprimorar os processos de seleção e contratação e de mobilidade funcional dos servidores
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
8.1.1. Ampliar a satisfação em relação aos concursos
públicos para contratação de quadro efetivo de
0,00
0,00 0,00
servidores docentes e técnico-administrativos
8.1.2. Ampliar a satisfação em relação aos processos de
remanejamento de servidores docentes e técnico0,00
0,00 0,00
administrativos
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
A contratação e mobilidade de pessoal efetivo (servidores docentes e técnico-administrativos) são ações
realizadas pela Reitoria.
Objetivo estratégico
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Macroprocesso: Titulação de servidores
Fomentar programas de capacitação em pós-graduação servidores e estabelecimento de
convênios e intercâmbios com instituições de ensino nacionais e internacionais, em
vinculação com o desenvolvimento institucional e com as demandas acadêmicas e
administrativas
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
8.2.1. Elevar o percentual de docentes e técnicosadministrativos com titulação máxima em pós0,00
0,00 0,00
graduação
8.2.2. Elevar o percentual de técnicos-administrativos
0,00
0,00 0,00
com titulação mínima em graduação
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Convênios e intercâmbios com instituições de ensino nacionais e internacionais envolvendo execução
financeiras são realizados com intermédio da Reitoria-IFRN. A COGPE/MO não operacionalizou ou geriu
execuções financeiras nesse sentido. O Campus Mossoró fomenta a participação de seus servidores, docentes e
técnico-administrativos, a elevar a sua titulação máxima em pós-graduação e graduação, através, dentre outros, da
concessão de afastamentos, licenças para capacitação e horário especial para servidor estudante.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Desenvolvimento de equipes
Fortalecer e ampliar as ações de formação continuada e de integração das equipes técnicas
em articulação com as demandas acadêmicas e administrativas
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
8.3.1. Fomentar ações de formação continuada
98.730,00
42.358,00 42,90
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
8.3.3. Garantir a participação dos novos servidores no
programa de integração institucional
8.3.4. Ampliar a qualificação de servidores por meio
da participação em eventos técnicos e científicos
Total
98.730,00
42.358,00 42,90%
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

De acordo com os valores apresentados no quadro é possível observar que foram apoiadas ações de formação
continuada alinhadas à área de atuação dos servidores, resultando em um percentual de execução de 42,90%.
O programa de integração institucional de novos servidores é realizado pela Reitoria-IFRN. A nível de
campus, garante-se a plena participação do servidor em eventos do gênero. Não houve em 2017 gasto gerido pela
COGPE/MO neste sentido. A formação continuada alinhada à área de atuação dos servidores, bem como a formação
de equipes e coletivos das diversas dimensões institucionais foram fomentadas em 2017 através do pagamento de
diárias e ajuda de custo, transporte e passagens aéreas para os servidores que solicitaram participar em cursos de
capacitação dos amis diversos. Da mesma forma a participação de servidores em eventos técnicos e científicos foi
fomentada pela liberação do servidor da sua jornada de trabalho regular e pagamento de diárias e transporte para a
participação em eventos do gênero.

Macroprocesso: Carreira dos servidores
Promover ações de avaliação e desenvolvimento de servidores na carreira
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
8.4.1. Ampliar o alcance das ações de desenvolvimento
0,00
0,00
na carreira
Total
0,00
0,00
Objetivo estratégico

%
0,00
0,00
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Execução Física e Análise Situacional
A avaliação e desenvolvimento de servidores na carreira, docentes e técnico-administrativos, é
estabelecida por lei federal, sendo realizada tal como preconizada na legislação vigente. As ações de avaliação de
desempenho de servidores docentes são realizadas a cada 24 meses e a de técnico-administrativos a cada 18 meses.
Os servidores são avaliados por seus chefes, pares e auto avaliação, em procedimento no qual não se aplica execução
financeira gerida pela COGPE/MO, mas tão somente a instauração e condução de processo administrativo de
avaliação de desempenho e desenvolvimento na carreira. Entende-se que as metas foram plenamente atingidas, uma
vez que nenhum servidor deixou de ser avaliado no ano de 2017
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Macroprocesso: Segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho
Ampliar as ações de promoção à segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
8.5.1. Ampliar o percentual de unidades (campi e
Reitoria) com projetos locais de promoção à saúde e/ou
15.000,00
0,00
qualidade de vida no trabalho
8.5.2. Ampliar a participação dos servidores nas ações
de acompanhamento da saúde e nos exames médicos
0,00
132,00
periódicos (EMP)
8.5.3. Ampliar o percentual de unidades (campi e
0,00
743,00
Reitoria) com comissões de saúde e segurança
8.5.4. Ampliar a participação de servidores aposentados
0,00
0,00
em ações pós-carreira e de integração
Total
15.000,00
875,00
Execução Física e Análise Situacional
(A ser preenchido juntamente com Helio Nogueira, Mônica Messias e João Paulo Lima)
Objetivo estratégico

%
0,00%

0,00
0,00
0,00
5,83%

Macroprocesso: Gestão funcional de servidores
Garantir a realização de procedimentos administrativos e funcionais de pessoal
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
8.6.1. Realizar procedimentos administrativos e
funcionais de pessoal para atendimento de servidores
0,00
0,00 0,00
ativos
8.6.2. Realizar procedimentos administrativos e
funcionais de pessoal para atendimento de aposentados
0,00
0,00 0,00
e pensionistas
8.6.3. Realizar procedimentos administrativos e
0,00
0,00 0,00
funcionais de pessoal para contratação de estagiários
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
As metas inerentes a este macroprocesso não possuem valores, pois tratam-se de ações realizadas no
âmbito administrativo objetivando a contratação, bem como a transparência dos processos.
Objetivo estratégico
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2.9. Gestão Administrativa
Macroprocesso: Processos administrativos
Desenvolver a implementação de gestão de processos e melhoria de fluxos institucionais
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
9.1.1. Fomentar a manualização de fluxos e rotinas dos
0,00
0,00 0,00
setores sistêmicos
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Foram trabalhadas diversas ações a manualização de fluxos e rotinas dos setores sistêmicos de forma a padronizar
as ações e procedimentos dos aludidos setores.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Gestão orçamentário-financeira
Nortear o planejamento e a execução orçamentária em função da oferta educacional com
foco na eficiência econômico-financeira e na definição de limites prudenciais de gastos
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
9.2.1. Aperfeiçoar a metodologia de planejamento e
acompanhamento dos gastos correntes e outros custeios,
0,00
0,00 0,00
com pessoal e com investimentos e inversões
financeiras
Total
0,00
0,00 0,000
Execução Física e Análise Situacional
Durante o ano de 2017 a Administração trabalhou fortemente para promover o aperfeiçoamento da metodologia de
planejamento orçamentário e financeiro, acompanhando os gastos correntes e outros custos envolvidos no
funcionamento da instituição, bem como os gestos com pessoal e investimentos em equipamentos e outros
imobilizados.
Objetivo estratégico
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Macroprocesso: Funcionamento institucional
Garantir o funcionamento e a manutenção acadêmico-administrativo das unidades
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
9.3.1. Garantir a manutenção das unidades e
aperfeiçoar o acompanhamento e a contratação de
2.270.047,00
2.680.045,00 118,17
serviços
Total
2.270.047,00
2.680.045,00 118,17
Execução Física e Análise Situacional
No exercício de 2017, o Campus Mossoró aplicou recursos para o custeio de seu funcionamento. É
importante destacar que tal aplicação de recursos foram direcionados para adimplir seus contratos de limpeza,
manutenção, segurança, conectividade bem como para fazer jus a processos de repactuação dos referidos contratos
citados anteriormente.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Gestão de materiais e compras
Promover o planejamento, adequação e atualização material e tecnológica para atividades
acadêmicas e administrativas
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
9.4.1. Aperfeiçoar o acompanhamento patrimonial e a
374.961,00
534.035,00 142,42
aquisição de materiais das unidades
Total
374.961,00
534.035,00 142,42
Execução Física e Análise Situacional
Neste macroprocesso, evidencia-se a aquisição de materiais de consumo e permanente efetivadas pelo
IFRN Campus Mossoró, onde 389,98% dos recursos destinados a esta meta foram aplicados na aquisição e
materiais de consumo. Em contrapartida 75,74% do que foi planejado incialmente aplicou-se na aquisição de
materiais de natureza permanente.
Objetivo estratégico
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2.10. Engenharia e Infraestrutura
Macroprocesso: Gestão de obras civis
Promover o planejamento, a execução e o controle de construções e reformas para
ampliação e manutenção da infraestrutura física
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
10.1.1. Aperfeiçoar o planejamento e o acompanhamento
de obras para ampliação e manutenção da infraestrutura
0,00
707.995,00 0,00
física
Total
0,00
707.995,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Na meta inerente ao planejamento e acompanhamento de obras para ampliação e manutenção da infraestrutura
física, pode ser evidenciada a aplicação de 707.995,00 utilizados para reforma de banheiros demais obras de
manutenção na infraestrutura do IFRN Campus Mossoró.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Sustentabilidade socioambiental
Desenvolver e fortalecer ações de infraestrutura para promoção da sustentabilidade
ambiental (preservação ambiental e eficiência energética), em articulação com o ensino, a
pesquisa e a extensão
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
10.2.1. Planejar e executar projeto de reuso de águas
0,00
0,00 0,00
pluviais e tratamento de efluentes nas unidades
10.2.2. Criar ou adequar estações de coleta de resíduos
0,00
0,00 0,00
nas unidades
10.2.3. Implantar programa de eficiência energética nas
0,00
0,00 0,00
unidades
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
Objetivo estratégico

Conforme quando de execução orçamentária acima apresentado não ocorreram gastos em 2017 relativos ao
planejamento e execução do projeto de reuso de águas pluviais e tratamento de efluentes, bem como para a
realização da adequação de estações de coleta de resíduos. Entretanto foram realizadas ações sem dispêndios
financeiros no tocante a promover a conscientização dos servidores e alunos do IFRN Campus Mossoró no que
concerne ao uso eficientes da energia elétrica no âmbito do IFRN Campus Mossoró.
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Macroprocesso: Acessibilidade arquitetônica
Estabelecer as diretrizes gerais para atendimento da legislação relacionada à acessibilidade
arquitetônica
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
10.3.1. Planejar e executar plano de acessibilidade
0,00
0,00 0,00
arquitetônica nas unidades
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
É importante relatar que mesmo sem o dispêndio financeiro específico do plano de acessibilidade arquitetônica do
IFRN Campus Mossoró. Foram realizadas modificações que garantiram uma maior acessibilidade aos portadores
de necessidades especiais no que tange a comunidade interna e externa do IFRN Campus Mossoró.
Objetivo estratégico

Quadro 07 – Projetos realizados com recursos aportados na Ação 20RG (somente LOA), realizado em 2017.
Tipo de projeto

Descrição do objeto
Construção de banheiros no bloco 3 para o atendimento dos alunos do IFRN
Obras e Instalações (Construções) Campus Mossoró bem como de passarelas de acesso para os respectivos
banheiros.
Material
Permanente
(Equipamentos e Mobiliários)
Outros Serviços de Terceiros - Reforma de todos os banheiros do IFRN Campus Mossoró, conforme Regime
Pessoa Jurídica (Capital)
Diferenciado de Contratações
Nº Total de projetos
2
Fonte: ENGENHARIA DO IFRN
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2.11. Tecnologia da Informação
Macroprocesso: Infraestrutura lógica e redes
Promover a ampliação e a atualização material e lógica das tecnologias da informação
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
11.1.1. Melhorar a infraestrutura de tecnologia de
50.000,00
50.000,00 100
informação das unidades
Total
50.000,00
50.000,00 100
Execução Física e Análise Situacional
Foi executado em sua totalidade os recursos destinados a aquisição de material de consumo de TI (como
Módulo de Bateria Nobreak APC, Filtro de linha com 4 tomadas 220V/220V, etc.) assim como o recurso de
Equipamentos de TI (como Switches, Microcomputadores, etc.) a fim melhorar a infraestrutura de tecnologia de
informação do Campus Mossoró.
Objetivo estratégico

Macroprocesso: Sistemas de informação
Contribuir para a informatização dos processos administrativos e acadêmicos da
instituição, mediante o aperfeiçoamento do Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP)
Execução Financeira
Previsto (1,00 R$)
Realizado (R$ 1,00 $)
Meta
%
11.2.1. Ampliar o desenvolvimento do SUAP e reduzir
0,00
0,00 0,00
a utilização de softwares de terceiros
Total
0,00
0,00 0,00
Execução Física e Análise Situacional
O desenvolvimento do SUAP é prerrogativa exclusiva da Diretoria de Tecnologia da Informação localizada na
Reitoria do IFRN. Desta forma o Campus Mossoró não arca com valores orçamentários ou financeiros, não se
aplicando este Macroprocesso a realidade deste Campus.
Objetivo estratégico
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3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
As informações sobre a programação orçamentária e financeira e resultados alcançados são
apresentados nas subseções e quadros que se seguem.
Quadro 08 – Resumo de despesas realizadas no exercício 2017 por ação orçamentária.
Despesa liquidada
do exercício 2017

Ação

GND
Cód.

Nome

33
33
33
33
44

20RL
00PI
2994
4572
20RL

44

20RG

FUNCIONAMENTO DE INST FEDERAIS DE ENS. TEC PROFISS
APOIO ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUC. BASICA (PNAE)
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES INST FEDERAIS ENSINO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDRES PÚBLICOS FEDERAIS
FUNCIONAMENTO DE INST FEDERAIS DE ENS. TEC PROFISS
EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Total

Restos a pagar nãoprocessados liquidados
e pagos

2.147.457,66
73.751,46
673.365,09
67.476,77
70.064,06
-

11.891.993,42
107.205,61
2.335.579,09
10.792,72
2.654.341,92

3.032.115,04

17.307.907,4

307.994,64

Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial

3.1. Execução física e financeira das principais ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade do campus
AÇÃO 20RL
Identificação da Ação
Código

20RL

Título

Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar do exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

3.237.180,00

3.772.775,17

3.772.775,17

2.217.521,72

2.217.521,72

-

3.110.506,90

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Valor realizado

Estudante matriculado

unidade

2650

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º
janeiro
20.154.712,95

Execução Física - Metas

Valor Liquidado Valor Cancelado
14.963.239,12

4.245,88

Descrição da Meta
Estudante matriculado

Unidade de
medida
unidade

Realizada
5828

Análise Crítica
O quadro apresenta o retrato do planejamento e execução financeira inerente as despesas de funcionamento como
contratos de terceirizados, energia elétrica, água e esgoto, utilização de combustíveis e manutenção das viaturas.
Proporciona também uma visão sintética de todo o trabalho desempenhado pela diretoria de administração no
sentido de manter o IFRN Campus Mossoró em pleno funcionamento. Por fim no final do quadro é possível
visualizar os valores iniciais em 1º de janeiro, liquidados e cancelados relativos a restos a pagar não processados
oriundos de exercícios anteriores

Fonte: Tesouro Gerencial
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AÇÃO 4572
Identificação da Ação
Código

4572
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação
Execução Orçamentária e Financeira

Título
Dotação
Inicial

Despesa
Final

98.729,78

Empenhada

77.208,17

77.208,17

Restos a Pagar do exercício

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

67.476,77

67.476,77

-

19.462,80

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Valor realizado

Servidor capacitado

unidade

149

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º
janeiro
14.106,45

Execução Física - Metas

Valor Liquidado Valor Cancelado
10.793,57

660,54

Descrição da Meta
Servidor capacitado

Unidade de
medida
unidade

Realizada
16

Análise Crítica
O quadro reflete orçamentaria e financeiramente a política de capacitação do IFRN Campus Mossoró,
nele é possível observar que perante o planejamento realizado em 2017 de R$ 98.729,78, foram liberados R$
77.208,17. Durante o exercício de 2017 a alta gestão do IFRN Campus Mossoró realizou a avaliação dos pedidos
de capacitação requeridos pelos servidores (docentes e tec. administrativos) e atendeu um montante de R$
67.476,77. Finalmente o quadro apresenta um valor de restos a pagar não processados referentes a exercícios
anteriores com valões em primeiro de janeiro no montante de R$ 14.106,45, tendo sido efetivamente liquidados
R$ 10.793,57 e sendo cancelados somente R$ 660,54. Os valores aplicados capacitaram 207 servidores do IFRN
Campus Mossoró.

Fonte: Tesouro Gerencial

41

Relatório de Gestão do Exercício de 2017- Final
Campus Mossoró
AÇÃO 20RG
Identificação da Ação
Código

20RG
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica
Execução Orçamentária e Financeira

Título
Dotação

Despesa

Inicial

Final

Empenhada

-

-

307.994,64

Restos a Pagar do exercício

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

-

-

-

307.994,64

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Valor realizado

Projeto viabilizado

unidade

1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º
janeiro
3.267.600,00

Execução Física - Metas

Valor Liquidado Valor Cancelado
2.614.080,00

-

Descrição da Meta
Projeto viabilizado

Unidade de
medida
unidade

Realizada
1

Análise Crítica
O quadro representa construção de banheiros no bloco 3 para o atendimento dos alunos do IFRN Campus Mossoró
bem como de passarelas de acesso para os respectivos banheiros. Também foi contemplada as reformas de todos
os banheiros do IFRN Campus Mossoró, conforme Regime Diferenciado de Contratações. Por fim os valores de
restos a pagar não processados de exercícios anteriores reportam os valores a serem ainda liquidados em 2018.

Fonte: Tesouro Gerencial
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AÇÃO 2994
Identificação da Ação
Código

2994
Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica
Execução Orçamentária e Financeira

Título
Dotação
Inicial

Despesa
Final

780.626,19

Empenhada

933.136,73

859.155,42

Restos a Pagar do exercício

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

673.365,09

673.365,09

-

371.580,66

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Valor realizado

Benefícios concedidos

unidade

1883

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º
janeiro
4.052.629,20

Execução Física - Metas

Valor Liquidado Valor Cancelado
2.356.306,98

10,80

Descrição da Meta
Benefícios concedidos

Unidade de
medida
unidade

Realizada
1680

Análise Crítica
Este quadro representa os valores orçamentários destinados a assistência estudantil planejados (dotação inicial), e
liberados (dotação final) do exercício de 2017, bem como retrata os valores empenhados, liquidados e pagos.
Apresenta também os valores não processados do exercício de 2017. Informa os benefícios concedidos e por fim
os restos a pagar não processados de exercícios anteriores.

Fonte: Tesouro Gerencial
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3.2. 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
00PI
Apoio Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)
Execução Orçamentária e Financeira

Código
Descrição
Nº do
subtítulo/
Localizador
Nº do
subtítulo/
Localizador
-

Unidade Orçamentária
Responsável
158365

26435

Unidade Orçamentária
Responsável
158365

26435

Restos a Pagar inscritos
2018

Despesa
Provisionada

-

Empenhada

Liquidada

Paga

Não
Processados

Processados

73.751,46
971.977,65
Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Valor em 1º de janeiro
Análise Crítica

Valor Liquidado

Valor Cancelado

110.233,05

-

Este quadro representa os valores aplicados no programa de apoio em alimentação escolar do IFRN Campus Mossoró.
Os valores externam gêneros alimentícios adquiridos para atender aos alunos do IFRN Campus Mossoró.

Fonte: Tesouro Gerencial
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4. INDICADORES DE DESEMPENHO
Neste capítulo são apresentados os indicadores de desempenho de maior relevância para
acompanhamento dos resultados dos esforços institucionais, relativos ao exercício 2017.
4.1. Indicadores do Termo de Acordo de Metas MEC/Setec e IFRN
Índice de Eficiência da Instituição = Taxa de Ocupação de Vagas (IEnI)
Dados gerais do indicador
Índice de Eficiência da Instituição = Taxa de Ocupação de Vagas (IEnI)
Quantificar a eficiência da eficiência (taxa de ocupação das vagas).
Pró-Reitoria de Ensino.
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐴𝑀_𝑂𝑅)
𝐼𝐸𝑛𝐼 (𝑀𝐸𝐶) =
𝑥100
Equação de cálculo
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝐴𝐼𝐶𝑂𝑅_𝑂𝑅)
Alunos matriculados (AM_OR): Número de estudantes matriculados em cursos
ofertados pelo IFRN (sem convênio).
Método de medição
Alunos ingressos correspondentes (AICOR_OR): número vagas em cada turma
ingressante, relativo ao ano/período de ingresso da turma (sem convênio).
Alunos matriculados (AM_OR) = 2400
Dados primários
Ingressos correspondentes (AICOR_OR) = 3280
Módulo Gestão do SUAP - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 90,0%
Resultado
73,17%
Análise Crítica
O valor de 73,17% mostra um número de matrículas considerável no campus, em relação ao número de vagas ofertadas,
sendo os cursos técnicos integrados o segmento com menor evasão.
Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
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Índice de Eficácia da Instituição (IEcI)
Dados gerais do indicador
Índice de Eficácia da Instituição (IEcI)
Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição (percentual de
concluintes por ingressantes no curso).
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠 (𝐴𝐶_𝑂𝑅)
𝐼𝐸𝑐𝐼 (𝑀𝐸𝐶) =
𝑥100
Equação de cálculo
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝐴𝐼𝐶_𝑂𝑅)
Concluídos (AC_OR): número total de estudantes que concluíram os cursos de oferta
ordinária. Não inclui os estudantes que finalizaram as disciplinas (integralizado)
mas não concluíram a prática profissional.
Método de medição
Ingressos correspondentes (AIC_OR): número de estudantes ingressantes em cada
turma dos estudantes concluídos de cursos de oferta ordinária, relativo ao
ano/período de ingresso.
Concluídos = 644
Dados primários
Ingressos correspondentes = 1155
Módulo Gestão do SUAP - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 70,0%
Resultado
55,75%
Análise Crítica
O resultado deste indicador mostra que mais de 50% dos alunos concluíram por completo os seus cursos, finalizando
todas as componentes curriculares exigidas. Muito desse resultado se deve aos alunos dos 4º anos do integrado que,
normalmente, concluem seus cursos no período adequado. Uma parcela considerável daqueles que ainda não concluíram
encontra-se próxima desse objetivo, faltando apenas a finalização da prática profissional. O que quer dizer que a maioria
dos estudantes do campus finalizam as disciplinas, faltando apenas a prática profissional que, dependendo do curso, o
aluno dispõe de 1 ou 2 anos para realiza-la.
Nome do indicador
Objetivo do indicador
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Relação aluno por professor (RAP)*

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo

Dados gerais do indicador
Relação Alunos por Professor = Relação Estudante por Professor (RAP)
Quantificar o número de alunos em cursos presenciais em relação à força de trabalho
docente.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠(𝐴𝐸𝑄_𝐹𝐸𝑁𝐶)
𝑅𝐴𝑃 (𝑀𝐸𝐶) =
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 (𝐷𝑂𝐴𝑃𝐷𝐷𝐸 + 𝐷𝑂𝐴𝑃40 + 𝐷𝑂𝐴𝑃20 )
2

Alunos equivalentes matriculados presenciais: Número de estudantes multiplicado pelo
Fator de Equiparação de Nível de Curso, segundo PORTARIA nº 25, de 13 de
agosto de 2015 do MEC, publicada no DOU - Seção nº 1 – Pag. 28 – 28/08/2015.
Professor tempo integral = Docentes ativos em regime de tempo integral: número de
Método de medição
docentes ativos, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais; professores
com regime de 20 horas são contabilizados como 0,5; Dedicação Exclusiva e 40
horas são contabilizados como 1.
Alunos equivalentes matriculados presenciais = 2.233,08
Dados primários
Professor tempo integral = 84,78
Módulo Gestão do SUAP - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 20
Resultado
26,34
Análise Crítica
Levando em consideração o cálculo de aluno equivalente, o campus Mossoró supera o valor estabelecido no acordo de
metas para relação aluno/professor.

* Este indicador substitui a Relação alunos matriculados em relação à força de trabalho (RAM),
anteriormente utilizado.
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Percentual de vagas em cursos técnicos (PVTec)
Dados gerais do indicador
Percentual de vagas em cursos técnicos (PVTec)
Quantificar o percentual de vagas em cursos técnicos, de acordo com o previsto no art.
8º da Lei nº 11.892/2008 e observado o disposto na Portaria nº 818/2015-MEC e na
Portaria nº 25/2015-SETEC/MEC.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
(𝐴𝐸𝑄_𝑇𝐸𝐶𝑁𝐼𝐶𝑂)
𝑃𝑉𝑇𝑒𝑐 (𝑀𝐸𝐶) =
𝑥100
Equação de cálculo
(𝐴𝐸𝑄)
AEQ_TECNICO: Número de estudantes equivalentes do ensino técnico (integrado, e
subsequente) segundo PORTARIA nº 25, 13 DE AGOSTO DE 2015 do MEC,
publicada no DOU - Seção nº 1 – Pag. 28 – 28/08/2015.
Método de medição
AEQ: Número de estudantes equivalentes segundo PORTARIA nº 25, 13 DE
AGOSTO DE 2015 do MEC, publicada no DOU - Seção nº 1 – Pag. 28 –
28/08/2015.
AEQ_TECNICO = 1.724,65
Dados primários
AEQ = 2.233,08
Módulo Gestão do SUAP - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 55%
Resultado
77,23%
Análise Crítica
Quanto a este indicador o campus Mossoró tem superado o valor estabelecido no acordo de metas.
Nome do indicador
Objetivo do indicador
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Percentual de vagas em cursos de formação de professores (PVFor)
Dados gerais do indicador
Percentual de Vagas Equivalentes em Cursos de Formação de Professores, inclusive
Licenciatura (PVFor)
Quantificar o percentual de vagas em cursos de formação de professores, de acordo
Objetivo do indicador
com o previsto no art. 8º da Lei nº 11.892/2008 e observado o disposto na Portaria nº
818/2015-MEC e na Portaria nº 25/2015-SETEC/MEC.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
(𝐴𝐸𝑄_𝐷𝑂𝐶𝐸𝑁𝑇𝐸)
𝑃𝑉𝐹𝑜𝑟 (𝑀𝐸𝐶) =
𝑥100
Equação de cálculo
(𝐴𝐸𝑄)
AEQ_DOCENTE: Número de estudantes equivalentes de licenciatura segundo
PORTARIA nº 25, 13 DE AGOSTO DE 2015 do MEC, publicada no DOU - Seção
nº 1 – Pag. 28 – 28/08/2015.
Método de medição
AEQ: Número de estudantes equivalentes segundo PORTARIA nº 25, 13 DE
AGOSTO DE 2015 do MEC, publicada no DOU - Seção nº 1 – Pag. 28 –
28/08/2015.
AEQ_DOCENTE = 115,68
Dados primários
AEQ = 2233,08
Módulo Gestão do SUAP - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 20%
Resultado
5,18%
Análise Crítica
Embora o indicador não atinja a meta estabelecida, o Campus Mossoró espera ampliar as políticas de permanência e êxito
nas licenciaturas. No entanto, o principal motivo para esse número é o quantitativo elevado de alunos dos cursos técnicos,
que faz com que a representatividade de alunos da licenciatura represente um percentual menor.
Nome do indicador
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Percentual de Vagas e Matrículas PROEJA (PVEja)
Dados gerais do indicador
Percentual de vagas em cursos articulados com a educação de jovens e adultos (PVEja)
Quantificar o percentual de vagas ofertadas para o PROEJA, de acordo com o previsto
no art. 2º do Decreto nº 5.840/2006 e observado o disposto na Portaria nº 818/2015 MEC e na Portaria nº 25/2015-SETEC/MEC.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
(𝐴𝐸𝑄_𝑃𝑅𝑂𝐽𝐴)
𝑃𝑉𝐸𝑗𝑎 (𝑀𝐸𝐶) =
𝑥100
Equação de cálculo
(𝐴𝐸𝑄)
AEQ_PROEJA: Número de estudantes equivalentes do PROEJA (Proeja FIC e
Técnico Integrado EJA) segundo PORTARIA nº 25, 13 DE AGOSTO DE 2015 do
MEC, publicada no DOU - Seção nº 1 – Pag. 28 – 28/08/2015.
Método de medição
AEQ: Número de estudantes equivalentes segundo PORTARIA nº 25, 13 DE
AGOSTO DE 2015 do MEC, publicada no DOU - Seção nº 1 – Pag. 28 –
28/08/2015.
AEQ_PROEJA = 125,73
Dados primários
AEQ = 2233,08
Módulo Gestão do SUAP - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 15%
Resultado
5,63%
Análise Crítica
O baixo índice identificado no percentual de vagas em cursos articulados com a educação de jovens e adultos pode estar
relacionados às especificidades, inerentes a esta oferta, como alto índice de evasão e repetência, que é uma realidade
presente não só no IFRN, como em todo o país. Nesse sentido, iniciou-se, em 2017 um processo de avaliação dessas
ofertas com vistas a melhoria dos nossos índices institucionais considerando com as necessidades e especificidades desse
público.
Nome do indicador
Objetivo do indicador
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Comentado [SMT2]: INFORMAR INDICADOR E ANÁLISE

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

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico

Dados gerais do indicador
Quantidade de escolas apoiadas em programas de melhoria da qualidade da educação
básica (RMEBas)
Quantificar o alcance da ação institucional em programas de melhoria da qualidade da
educação básica pública.
Pró-Reitoria de Ensino.

𝑃𝑀𝐸𝐵𝑎𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
Número de escolas apoiadas: número de escolas das redes públicas apoiadas (pelo
menos uma por campus), com a efetiva ações de melhoria da qualidade da educação
Método de medição
básica, direcionadas a gestores, professores e/ou alunos.
Número de campi: número de campi do IFRN.
Número de escolas apoiadas = XXX
Dados primários
XXX
Fonte dos dados
XXX
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 30
Resultado
XXXX
Análise Crítica
XXX
INTERPRETAR O RESULTADO OBTIDO A PARTIR DA ANÁLISE DO RESULTADO E TAMBÉM DOS
DADOS PRIMÁRIOS (RECOMENDA-SE O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE NO SUAP, OU POR
CURSO SE NECESSÁRIO).
EXEMPLO DE ABORDAGEM PARA A ANÁLISE:
 O RESULTADO É BOM OU RUIM? COMPARADO A QUÊ?
 QUAL É A EXPLICAÇÃO PARA O RESULTADO? EM QUAL MODALIDADE E/OU CURSO SE
ENCONTRA OS MAIORES IMPACTOS?
 QUAIS ESTÃO SENDO OS ESFORÇOS ENVIDADOS PARA SUPERAÇÃO DO RESULTADO
(CASO RUIM)?
Equação de cálculo

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

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo

Método de medição

Dados primários

Dados gerais do indicador
Quantidade de eixos de atuação em programas de formação inicial e continuada e
certificação profissional (PFicCertific)
Quantificar a ação institucional em programas de certificação.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝐸𝑖𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎çã𝑜 = 𝐸𝑖𝑥𝑜𝑠 𝐹𝐼𝐶 + 𝐸𝑖𝑥𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐
Eixos FIC: número de eixos tecnológicos de atuação em programas de formação inicial
e continuada.
Eixos Certific: número de eixos tecnológicos de atuação em programas de
reconhecimento de saberes e competências profissionais para fins de certificação e
acreditação profissional.
Eixos FIC = 0
Eixos Certific = 0

Fonte dos dados
Meta do exercício (IFRN) 4
Resultado
0

Meta do exercício (Campus)

0
Comentado [SMT3]: FOI OFERTADO EM 2017 PELO
MENOS 1 CURSO FIC. LOGO, PELO MENOS 1 EIXO FIC FOI
OFERTADO. VER CADASTRO DOS CURSOS FIC OFERTADOS
E CORRIGIR INDICADOR.

Análise Crítica
Não se aplica ao Campus, pois a unidade de ensino não possui o Programa Certific.
Percentual de cursos ordinários na modalidade EaD (CEad)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico

Dados gerais do indicador
Percentual de cursos de oferta ordinária na modalidade EaD (CEad)
Quantificar a proporção de cursos de oferta ordinária na modalidade EaD.
Pró-Reitoria de Ensino.
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𝐶𝑂𝐸𝐴𝐷_𝑂𝑅
𝑥100
𝐶𝑂𝐸𝐴𝐷
COEAD_OR: Número de cursos EAD ofertados pelo IFRN que têm pelo menos um
aluno sem convênio.
Método de medição
COEAD: Número de cursos EAD ofertados pelo IFRN.
COEAD_OR = 0
Dados primários
COEAD = 0
Módulo Gestão do SUAP - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
0
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 30,0%
Resultado
0
Análise Crítica
Não se aplica ao Campus. Pois todos os alunos que frequentam os cursos EAD nesta unidade de ensino estão
matriculados no Campus EAD/Natal.
𝐶𝐸𝑎𝑑 (𝑀𝐸𝐶) =

Equação de cálculo

Quantidade de projetos de ação social (PAS)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico

Dados gerais do indicador
Quantidade de projetos de ação social (PAS)
Quantificar o número de projetos de ações inclusivas e de tecnologias sociais,
preferencialmente para populações e comunidades em situação de risco.
Pró-Reitoria de Extensão.

𝑃𝐴𝑆 = 3
Número de projetos de ação social: número de projetos de ações inclusivas e de
tecnologias sociais, preferencialmente para populações e comunidades em situação
Método de medição
de risco (pelo menos um projeto por campus), incluindo serviços tecnológicos e
projetos de extensão.
Número de projetos de ação social = 3
Dados primários
Módulos do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Não estabelecida.
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 22
Resultado
3
Análise Crítica
O que podemos identificar são somente três projetos, sendo um voltado inclusão digital, outro
para atendimento a pessoas da terceira idade e outro voltado para inclusão da mulheres e jovens na economia
solidária. O projeto Mulheres Mil, que se volta exclusivamente para o público em situação de vulnerabilidade
social, não houve nem uma proposição em 2017 no campus.
Equação de cálculo

Quantidade de projetos de pesquisa e inovação (PPI)

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico

Dados gerais do indicador
Quantidade de projetos de pesquisa e inovação (PPI)
Quantificar o número de projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos pela
instituição.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.

𝑃𝑃𝐼 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎çã𝑜
Número de projetos de pesquisa e inovação: número de projetos de pesquisa, inovação
e desenvolvimento tecnológico em parceria com instituições públicas ou privadas
Método de medição
que tenham interface de aplicação com interesse social (pelo menos um projeto por
campus)
Número de projetos de pesquisa e inovação =1
Dados primários
Módulos do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
1
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 200
Resultado
1
Análise Crítica
Fonte: SUAP
O campus aprovou um projeto de pesquisa no Edital 08/2017 - Pesquisa Aplicada à Inovação publicado pela PróReitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI).
Equação de cálculo
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Quantidade de programas de inovação tecnológica (PIT)

Nome do indicador
Objetivo do indicador

Gestor sistêmico

Dados gerais do indicador
Quantidade de programas de inovação tecnológica (PIT)
Quantificar o número de núcleos de inovação tecnológica e programas de estímulo à
organização cooperativa que incentivem a pesquisa, inovação e o empreendedorismo
implantados.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.

𝑃𝐼𝑇 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎çã𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
Número de programas de inovação tecnológica: número de núcleos de inovação
tecnológica e programas de estímulo à organização cooperativa que incentivem a
Método de medição
pesquisa, inovação e o empreendedorismo implantados (NITs, hotéis de projeto,
empresas júnior e incubadoras de empresas).
Número de programas de inovação tecnológica = 1
Dados primários
Módulos do SUAP/Dados internos. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
1
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 22
Resultado
1
Análise Crítica
Equação de cálculo

As seguintes ações foram realizadas pela Incubadora Tecnológica de Mossoró – ITMO no ano de 2017:
1. No período de 31/01/2017 a 05/02/2017 a empresa Beta Sistema, participou do evento Campus Party, um
dos maiores eventos do mundo na área de tecnologia, realizado na cidade São Paulo. A ITMO, através do
recurso do projeto aprovado junto ao SEBRAE Nacional, custeou um percentual da viagem.
2. Ao longo do ano de 2017 várias reuniões foram realizadas na Incubadora do campus Natal Central (ITNC)
com o propósito de discutir nossas ações junto às empresas incubadas, bem como o planejamento de
realização de atividades em parceria.
3. Durante ano de 2017, a incubadora ITMO contratou diversas assessorias/consultorias para auxiliar os
empreendimentos incubados, dentre elas: assessoria jurídica para revisão de contratos, consultorias no
eixo mercado e gestão e assessoria na área de marketing. As empresas também participaram do curso “Na
Medida” ofertado pelo SEBRAE/RN.
4. Durante o primeiro semestre de 2017, a ITMO participou de um projeto em parceria com a Universidade
Potiguar – UNP e os alunos do curso de Administração. A ideia desse projeto foi estreitar os laços entre
as duas instituições envolvidas e promover a prática gerencial aos Alunos das disciplinas Gestão de
Marketing e Gestão estratégica, trazendo benefícios em ambas as partes.
5. Em julho de 2017, o edital n° 013/17 – SELEÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
INOVADORAS foi aberto no intuito de selecionar novos empreendimentos incubados. Três novas
empresas foram aprovadas durante o processo seletivo.
6. No período de 23 a 26 de outubro, a ITMO participou da Conferência ANPROTEC 2017. Esse evento
propõe discutir o papel a ser desempenhado por ambientes de inovação e mecanismos de geração de
empreendimentos nesse contexto, no Brasil e no mundo. É o maior evento desta natureza da américa latina.
7. Nos dias 09 e 10 de outubro de 2017, o responsável pela empresa incubada 3AC SOLUÇÕES, juntamente
com um representante da ITMO, participaram da 55° edição da tradicional Festa do Boi, maior evento de
agronegócio do Estado do Rio Grande do Norte.
8. Nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2017, a ITMO participou do II Prêmio de Empreendedorismo
Inovador, evento que faz parte da III SECITEX – Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN.
Na oportunidade, um dos grupos do IFRN campus Mossoró foi vencedor da competição que envolveu
todos os campis do IFRN.
O Recurso financeiro utilizado para realização destas ações é oriundo do convênio 003/2015 assinado com o
SEBRAE/RN. A ITMO em 2015 foi aprovada no Edital CERNE e captou um recurso de R$ 126.000,00
aproximadamente. O plano de trabalho referente ao ano de 2017 foi realizado de acordo com o proposto. No ano
de 2018 a ITMO será auditada pela ANPROTEC no intuito de ser certificada pelo Modelo CERNE 1. O Centro de
Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne) é uma plataforma que visa promover a melhoria
expressiva nos resultados das incubadoras de diferentes setores de atuação. Uma vez certificada, a ITMO poderá
concorrer a editais de fomento específicos para incubadoras que possuem esta certificação.
Em comparação ao ano de 2016, houve um aumento no número de ações realizadas pela ITMO, fruto da
implantação da metodologia CERNE. Para o ano de 2018, está prevista a formação da primeira turma de hotel de
projetos.
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4.2. Indicadores de permanência e êxito
Taxa de Retenção
Dados gerais do indicador
Taxa de Retenção (TRt)
Este indicador mede o percentual de alunos retidos em relação ao total de matrículas
atendidas. O resultado desse indicador mostra, do universo total de matrículas atendidas
em cada período, o percentual de alunos que atrasaram a conclusão do seu curso.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
𝑅𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
Equação de cálculo
𝑇𝑅𝑡 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Retidos: nº de estudantes com matrícula ativa, mas que não concluíram o curso no prazo
previsto.
Método de medição
Matrículas Atendidas: nº de estudantes com matrícula ativa em um dado período.
Retidos = 288
Dados primários
Matrículas atendidas = 2650
Módulo Ensino do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
21,51%
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 18,2%
Resultado
10,87%
Análise Crítica
Este percentual indica que um pouco mais de 10% das matrículas atendidas, em 2017, encontram-se em atraso, ou
seja, fora do prazo previsto para conclusão do curso. Quer dizer que o estudante tem alguma retenção escolar ao
longo de sua trajetória. O índice é excelente, bem abaixo da meta estipulada pelo próprio campus.
Nome do indicador
Objetivo do indicador

Taxa de Conclusão
Dados gerais do indicador
Taxa de Conclusão (TC)
Este indicador mede o percentual de matrículas finalizadas com êxito em relação ao
total de matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠
Equação de cálculo
𝑇𝐶 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas finalizadas com êxito: nº de estudantes que concluíram o curso no período
de análise.
Método de medição
Matrículas Atendidas: nº de estudantes com matrícula ativa em um dado período.
Concluídos = 493
Dados primários
Matrículas atendidas = 2650
Módulo Ensino do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
14,59%
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 12,1%
Resultado
18,60%
Análise Crítica
Este índice indica que mais de 18% dos alunos matriculados concluíram seus cursos em 2017. O número é bastante
relevante superando inclusive a meta do campus.
Nome do indicador
Objetivo do indicador

Taxa de Evasão

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

Dados gerais do indicador
Taxa de Evasão (TE)
Este indicador mede o percentual de matrículas finalizadas evadidas em relação ao total
de matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝐸 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas finalizadas evadidas: nº de estudantes que tiveram matrícula finalizada
evadida na instituição sem a conclusão do curso.
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Matrículas Atendidas: nº de estudantes com matrícula ativa em um dado período.
Matrículas finalizadas evadidas = 355
Matrículas atendidas = 2650
Módulo Ensino do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
8,87%
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 11,3%
Resultado
13,4%
Análise Crítica
Este percentual mostra o quão é pequena, o número de matrículas finalizadas sem êxito, isto é, apenas cerca de
13% dos alunos matriculados em 2017, se evadiram. O que mostra o trabalho realizado no campus no intuito de
diminuir a evasão.
Dados primários

Taxa de Matrícula Ativa Regular
Dados gerais do indicador
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMCRg)
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.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
Equação de cálculo
𝑇𝑀𝐴𝑅𝑔 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas continuadas regulares: nº de estudantes que permaneceram com a matrícula
ativa sem retenção de um período a outro.
Método de medição
Matrículas Atendidas: nº de estudantes com matrícula ativa em um dado período.
Matrículas continuadas regulares = 1348
Dados primários
Matrículas atendidas = 2650
Módulo Ensino do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
52,12%
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 50,5%
Resultado
50,87%
Análise Crítica
O valor apresentado é bastante satisfatório, considerando que, as matrículas atendidas contabilizam também as
finalizadas, assim, o percentual de matrículas ativas regulares é mais significativo quando se considera o total de
matrículas ativas e sem retenção. A de se considerar também que o índice está bem próximo da meta do campus.
Nome do indicador
Objetivo do indicador
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Taxa de Matrícula Ativa Retida
Dados gerais do indicador
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMCRt)
Este indicador mede o percentual de matrículas retidas que ao final de cada período
analisado continuam ativas em relação ao total de matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
Equação de cálculo
𝑇𝑀𝐶𝑅𝑡 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas continuadas retidas: nº de estudantes retidos que permaneceram com a
matrícula ativa de um período a outro.
Método de medição
Matrículas atendidas: nº de estudantes com matrícula ativa em um dado período.
Matrículas continuadas retidas = 454
Dados primários
Matrículas atendidas = 2650
Módulo Ensino do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
24,42%
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 25,5%
Resultado
17,13%
Análise Crítica
Este indicador vem sendo reduzido em decorrência de ações que visam apoiar o ensino como, por exemplo, os programas
de bolsa, tutoria de aprendizagem e laboratório (TAL) bem como as ações desenvolvidas no âmbito da CIPE (comissão
interna de permanência e êxito) no que se refere ao PEPE. Este percentual indica que apenas 17% das matrículas
atendidas, em 2017, encontram-se em atraso, ou seja, fora do prazo previsto para conclusão do curso. Observa-se
que o campus conseguiu um resultado melhor que a própria meta estipulada.
Nome do indicador
Objetivo do indicador

Índice de Efetividade Acadêmica
Dados gerais do indicador
Índice de Efetividade Acadêmica (IEfet)
Este indicador mede o percentual de conclusão efetiva em relação à conclusão prevista
no início do curso. Representa o percentual de concluintes dentro do prazo em relação
à previsão de concluintes para o período.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜
Equação de cálculo
𝐼𝐸𝑓𝑒𝑡 =
𝑥100
𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠
Concluídos no prazo: nº de estudantes que concluíram o curso dentro do prazo previsto.
Método de medição
Previstos: nº de matrículas previstas para concluir dentro do período de análise.
Concluídos no prazo = 412
Dados primários
Previstos = 987
Módulo Ensino do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 6,6%
Resultado
41,74%
Análise Crítica
O índice é bem expressivo, pois significa que quase 42% dos ingressos correspondentes, concluíram dentro do
prazo previsto. O motivo para o indicador não ser maior, deve-se ao fato da outra parcela de estudantes encontrarse em algumas dessas situações: dever alguma disciplinar; não ter finalizado a prática profissional ou ter se evadido.
Nome do indicador
Objetivo do indicador
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Taxa de Saída com Êxito
Dados gerais do indicador
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Medir o percentual de alunos que alcançaram êxito no curso dentre aqueles que
finalizam.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑆𝐸 =
𝑥100
Equação de cálculo
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Concluídos: nº de estudantes que concluíram o curso no período de análise.
Matrículas finalizadas: nº de estudantes que tiveram alteração de matrícula para uma
Método de medição
situação final no período de análise.
Concluídos = 493
Dados primários
Matrículas finalizadas = 848
Módulo Ensino do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
52,87%
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 45,0%
Resultado
58,14%
Análise Crítica
A taxa de saída com êxito só é possível de ser calculada ao término do ano letivo de 2017 e do semestre letivo de 2017.2,
o que ainda não aconteceu. O índice apresentado tem como base a conclusão dos cursos institucionais de ofertas
semestrais referentes ao período letivo de 2017.1, tais como Técnico Integrado EJA, Subsequente, Licenciatura e
Tecnologia. Mesmo assim, quase 60% das matrículas finalizadas em 2017, ocorreram com êxito.
Nome do indicador
Objetivo do indicador

Índice de Permanência e Êxito
Dados gerais do indicador
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Medir a permanência e o êxito dos estudantes da instituição a partir do somatório da
Taxa de Conclusão e da Taxa de Matrícula Ativa Regular.
Pró-Reitoria de Ensino.
Gestor sistêmico
𝐼𝑃𝐸 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠ã𝑜 (𝑇𝐶) + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑇𝑀𝐶𝑅𝑔)
Equação de cálculo
Taxa de Conclusão (TC): percentual de matrículas finalizadas com êxito em relação ao
total de matrículas atendidas
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMCRg): percentual de matrículas que ao final de
Método de medição
cada período analisado continuam ativas, sem retenção em relação ao total de
matrículas atendidas
Taxa de Conclusão (TC) = 18,60%
Dados primários
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMCRg) = 50,87%
Módulo Ensino do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
66,71%
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 68,0%
Resultado
69,47%
Análise Crítica
A permanência e êxito vem sendo ampliada em decorrência de ações que visam apoiar o ensino como, por exemplo, os
programas de bolsa, tutoria de aprendizagem e laboratório (TAL) bem como as ações desenvolvidas no âmbito da CIPE
(comissão interna de permanência e êxito) no que se refere ao PEPE. O IPE reflete nas matrículas que, não só
permaneceram, mas, apresentam ao mesmo tempo, êxito no decorrer do curso. O índice é superior à meta do
campus.
Nome do indicador
Objetivo do indicador

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

Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
Equação de cálculo

Dados gerais do indicador
Grau de Envolvimento com Extensão (GEE).
Indicar a participação dos docentes em projetos de extensão.
Pró-Reitoria de Extensão e Diretoria de Gestão de Pessoas.
51 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐺𝐸𝐸 =
𝑥100 = 56,66
90 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐í𝑐𝑖𝑜
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Docentes envolvidos com extensão (DEE): número de docentes atuantes em projetos
ou programas de extensão no IFRN, registrados no módulo Projetos de Extensão
do SUAP.
Método de medição
Total de docentes em exercício (DO): Número total de docentes da Instituição que se
encontram ativos na Instituição.
Docentes envolvidos com extensão = 51
Dados primários
Total de docentes em exercício = 90
Módulo Gestão do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 35%
Resultado
56.66%
Análise Crítica
Considerando-se a meta de 35% para o exercício (IFRN), podemos que afirmar que o Grau de
Envolvimento com a Extensão dos docentes no Campus Mossoró é satisfatório, entretanto há que se esclarecer que
deste total de 51 docentes envolvidos, estão distribuídos em 15 projetos selecionados em 2017, sendo 15
coordenadores, e os 36 restantes configuram na condição de voluntários, e que nem todo possuem um plano de
trabalho anexado ao projeto.
Portanto destaca-se que é salutar e necessário o envolvimento dos servidores com a extensão, mas que de
fato ela seja efetiva, não meramente figurativa, pois em um contexto onde são cada vez mais exigidas horas de
efetiva participação, o Setor de Extensão é chamando a expedir declaração de participação em projetos, e que o
fato de configurar no SUAP, não corresponde a afetiva participação.
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Indicador Acumulado de Publicações dos Docentes (IPubD)
Dados gerais do indicador
Indicador Acumulado de Publicações dos Docentes (IP UBD).
Valorar o nível de publicações científicas do corpo docente.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Diretoria de Gestão de Pessoas.
(𝑝𝑎 𝑥 𝑁𝐴) + (𝑝𝑙 𝑥 𝑁𝐿) + (𝑝𝑡 𝑥 𝑁𝑇) + (𝑝𝑟 𝑥 𝑁𝑅)
𝐼𝑃𝑢𝑏𝐷 =
Equação de cálculo
(𝑝𝑎 + 𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑝𝑟) 𝑥 𝐷𝑂𝐴𝑃
pa = peso atribuído aos artigos publicados em periódicos científicos indexados = 35.
NA = número de artigos publicados em periódicos científicos indexados, pelo corpo
docente da Instituição, nos últimos 3 anos.
pl = peso atribuído aos livros ou capítulos de livros publicados = 35.
NL = número de livros ou capítulos de livros publicados pelo corpo docente da
instituição, nos últimos 3 anos.
pt = peso atribuído aos trabalhos publicados em anais = 20.
Método de medição
NT = nº de trabalhos completos publicados em anais, pelo corpo docente da Instituição,
nos últimos 3 anos.
pr = peso atribuído aos resumos publicados em anais = 10.
NR = número de resumos publicados em anais, pelo corpo docente da Instituição, nos
últimos 3 anos.
DOAP = Docentes com situação permanente e que se encontram ativos na Instituição.
pa = 35; NA = 102; pl = 35; NL = 18; pt = 20; NT = 92; pr = 10; NR = 30; DOAP =
Dados primários
101
Módulo Gestão do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
8
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 70
Resultado
0,6277 (62,77%)
Análise Crítica
De acordo com as informações do quadro é possível observar um número expressivo de publicações, face
a dedicação da coordenação de pesquisa do IFRN campus Mossoró ao incentivo de produção científica por parte
dos docentes lotados neste Campus.
Nome do indicador
Objetivo do indicador
Gestor sistêmico
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Relação Alunos/Computador (RA/C)

Dados gerais do indicador
Relação Alunos/Computador (RA/C).
Mensurar a relação de alunos em função do parque de computadores instalados na
Instituição para fins acadêmicos.
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.
Gestor sistêmico
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐴𝑀_𝑂𝑅)
𝑅𝐴/𝐶 =
Equação de cálculo
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑ê𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝐶)
Alunos matriculados: Número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo
IFRN (sem convênio).
Método de medição
Computadores uso acadêmico: total de computadores em uso acadêmico no IFRN.
Alunos matriculados = 2650
Dados primários
Computadores uso acadêmico = 216
Módulo Gestão do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
7
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 7
Resultado
12,26
Análise Crítica
O campus Mossoró cada vez mais investe em na aquisição de computadores para o uso de estudantes, disponibilizando
216 máquinas para tal finalidade, o que representa um desktop para cada 12 (doze) alunos regularmente matriculados.
Nome do indicador
Objetivo do indicador

Absenteísmo (ABS)

Gestor sistêmico

Dados gerais do indicador
Absenteísmo (ABS)
Demonstrar o nível de abstenção de servidores ao trabalho, considerando-se abstenção
o registro de faltas, afastamentos, concessões legais ou licenças.
Diretoria de Gestão de Pessoas.

Equação de cálculo

𝐴𝐵𝑆 =

Nome do indicador
Objetivo do indicador

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑥100 =

479

*100= 0,825

159∗365

Número de dias não trabalhados no ano: a soma de todos os registros de ausências de
todos os servidores do IFRN durante o ano.
Método de medição
Número de servidores x 365 dias: quantidade de dias remunerados no ano civil vezes
o total de servidores do IFRN no fechamento da folha de dezembro.
Número de dias não trabalhados no ano = 479
Dados primários
Número de servidores = 159
Módulo Gestão de Pessoas do SUAP. - SUAPDEVGESTAO2017.IFRN.LOCAL
Fonte dos dados
0
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 0
Resultado
0,825
Análise Crítica
Este quadro evidencia o nível de abstenção de servidores ao trabalho, considerando-se abstenção o registro de
faltas, afastamentos, concessões legais ou licenças do IFRN Campus Mossoró. Indicando que o referido indicador
encontra-se dentro dos padrões previstos.
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Hora de treinamento por servidor (HTS)
Dados gerais do indicador
Hora de Treinamento por Servidor (HTS).
Medir o esforço em assegurar a capacitação de servidores através da oferta de cursos
ou treinamentos.
Diretoria de Gestão de Pessoas.
Gestor sistêmico
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎çã𝑜
Equação de cálculo
𝐻𝑇𝑆 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
Total de horas de capacitação: somatório do total de horas de treinamento cursadas por
cada servidor do IFRN em cursos de capacitação ofertados pela instituição.
Método de medição
Número de servidores: total de servidores efetivos do IFRN no fechamento da folha de
dezembro do exercício.
Total de horas de capacitação = 0
Dados primários
Número de servidores = 0
DIAPE e COGPEs dos Campi.
Fonte dos dados
0
Meta do exercício (Campus)
Meta do exercício (IFRN) 0
Resultado
0
Análise Crítica
Nome do indicador
Objetivo do indicador

O Campus Mossoró não ofertou ações de capacitação diretas em 2017. Para fomentar a capacitação de seus
servidores em 2017, o campus Mossoró garantiu a concessão de afastamentos, liberações, pagamento de diárias,
ajuda de custo, transporte e passagens aéreas para que seus servidores pudessem participar de cursos de capacitação,
seminários, congressos e eventos do gênero. Nem todos os relatórios de viagem e certificados contam com a
quantidade de horas dos eventos externos, o que comprometeria a fidelidade da ração HTS proposta neste caso de
capacitação externa.

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Neste capítulo são apresentadas informações sobre gestão de pessoal e gestão do
patrimônio e infraestrutura.
5.1. Gestão de pessoas
Os quadros a seguir visam detalhar a distribuição de pessoal de acordo com a lotação,
movimentação e tipologias dos cargos.
Quadro 09 - Força de Trabalho do campus Mossoró.
Lotação
Tipologias dos Cargos

Ingressos Egressos
no
no
Exercício Exercício

Autorizada

Efetiva

-

150

-

-

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

-

150

-

-

147

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

14

-

-

-

-

-

164

-

-

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

1.2.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

-

1.2.2.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

-

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

2. Servidores com Contratos Temporários

-

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

-

4. Total de Servidores (1+2+3)

-

Fonte: GESTÃO DE PESSOAS 2017.
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Quadro 10 – Distribuição da lotação efetiva do campus, em 2017.
Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim
61
89
61
89
60
87
2
1
14
61
61
103

Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: GESTÃO DE PESSOAS 2017.

Quadro 11 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do
campus, em 2017.
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Lotação
Autorizada Efetiva
4
4
-

-

-

-

21
21
25

Ingressos no
Exercício
-

Egressos no
Exercício
-

-

-

1
-

1
-

Fonte: GESTÃO DE PESSOAS 2017.

Análise crítica – Quadros 09 a 11
Conforme o Quadro 09 - Força de Trabalho do campus Mossoró este em 2017 possuía 164 servidores no total. No
quadro 11 detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do Campus Mossoró no exercício de
2017 somaram 25 (vinte e cinco) no total sendo 4 (quatro) cargos em comissão (diretorias) e 21 (vinte e uma) funções
gratificadas.
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Quadro 12 – Eventos de capacitação para servidores, realizados em 2017.
Evento
Não foram promovidos eventos no exercício de 2017

Carga horária
(horas)
-

Número de
Participantes
-
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Quadro 13 – Contratação de mão de obra de para atividades não abrangidas pelo plano de cargos (regular).
Unidade Contratante
Nome: IFRN – Campus Mossoró
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato

2016

2016

2016

2016

2016

Objeto

Prestação de serviços de vigilância armada para
resguardar o patrimônio da contratante, com
fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários
à execução do serviço.
Execução do fornecimento de mão de obra e
equipamentos necessários à execução adequada dos
serviços de manutenção de bens móveis e imóveis,
limpeza, apoio administrativo, técnico e operacional.
(AUXILIAR DE COZINHA)
Execução do fornecimento de mão de obra e
equipamentos necessários à execução adequada dos
serviços de manutenção de bens móveis e imóveis,
limpeza, apoio administrativo, técnico e operacional.
(MANUTENÇÃO)
Execução do fornecimento de mão de obra e
equipamentos necessários à execução adequada dos
serviços de manutenção de bens móveis e imóveis,
limpeza, apoio administrativo, técnico e operacional.
(MOTORISTA+DIÁRIAS)
Execução do fornecimento de mão de obra e
equipamentos necessários à execução adequada dos
serviços de manutenção de bens móveis e imóveis,
limpeza, apoio administrativo, técnico e operacional
(AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL).

Início

Fim

Nível de
escolaridade
mínimo exigido
dos trabalhadores
contratados

04.008.185/0001-31

19/03/2017

18/03/2018

Médio

Vig.

02.773.312/0001-63

31/05/2017

31/05/2018

Fundamental

Vig.

02.773.312/0001-63

31/05/2017

31/05/2018

Fundamental

Vig.

02.773.312/0001-63

31/05/2017

31/05/2018

Médio

Vig.

02.773.312/0001-63

18/11/2017

17/03/2018

Médio

Vig.

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Sit.
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Quadro 14 – Composição média do quadro de estagiários em 2017.

Nível de escolaridade
Nível Superior
Nível Médio
Total

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
20 horas semanais
30 horas semanais
5
7
6
7
11
14

Fonte: GESTÃO DE PESSOAS.

Análise crítica – Quadros 13 e 14
No exercício de 2017 o Campus Mossoró apresentava um total de 25 estagiários em seu quadro de funcionamento,
sendo 12 (doze) de nível superior e 13 (treze) de nível médio.

5.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura
O quadro 15 descreve a gestão da frota de veículos sob responsabilidade do campus
Mossoró quanto à quantidade de veículos, classificação, média anual de quilômetros rodados,
idade média da frota por grupo de veículos e custos associados à manutenção da frota. Os custos
de manutenção incluem consumo de combustível, material para manutenção de veículos,
manutenção e seguro de veículos.
Quadro 15 – Detalhamento da frota de veículos sob responsabilidade do campus em 2017.

Unidade

Qtd. Classificação

Neobus 0500RSNEOBUS SRD
Placa NNS-3858

1

Volare Marcopolo
Volare W9
Placa NOC-0316

1

Chevrolet S-10
NOC-6261

1

Chevrolet S-10
NOC-8721

1

Mercedes Benz
Sprinter
OJZ-5797
Fiat Siena
QGB-6805

1

1

Veículos de
transporte
institucional
Veículos de
transporte
institucional
Veículos de
transporte
institucional
Veículos de
transporte
institucional
Veículos de
transporte
institucional
Veículos de
transporte
institucional

Média
Total de
anual
km
km

Idade
média
de frota

da Gastos
com
manutenção (R$)
(em anos)

174183

1440

8

17.380,50

78816

1263

6

18.475,00

163180

2857

6

2.855,27

151090

2738

3

6.055,20

109914

3237

2

7.431,54

26877

817

2

285,00
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações do IFRN Campus Mossoró tem avançado sobremaneira no âmbito de sua
comunidade interna e externa. Tais avanços se devem a uma maior interação da instituição com
seus servidores (docentes e técnicos administrativos) e seus alunos.
A instituição tem apoiado os programas de assistência estudantil de forma a viabilizar a
permanência dos estudantes e obviamente a conclusão dos cursos por estes, também tem
colaborado com a sociedade promovendo a interação da mesma através de seu programa de
extensão, apoiando diversos projetos de extensão promovendo desta forma a inserção da sociedade
Mossoroense.
É importante destacar que a pesquisa na instituição teve em 2017 grande relevância, com
diversas ações desenvolvidas pelos docentes e alunos que participaram do programa de bolsa de
pesquisa.
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