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1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE DE ATUAÇÃO
O que o campus faz e quais são as circunstâncias em que ele atua?

2

Relatório de Gestão do Exercício de 2018
Campus Mossoró

1.1 Identificação do IFRN/do Campus
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Descrição resumida do Campus
Breve caracterização, incluindo os focos tecnológicos e potencialidades da região do Campus.
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 2018, 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, somando-se os cursos FIC, mais de 2600 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 agroi ndústria, além da
dinâmica comercial e da demanda de serviços que reúnem potenciais valores à vida urbana da cidade de Mossoró, cuja população da área de
abrangência do Campus alcança um montante que se aproxima de um milhão de habitantes.
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1.2 Estrutura Organizacional
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1.3 Ambiente de atuação
Ambiente de atuação: informar no quadro abaixo

Quantidade de matrículas
148
159
161
147
116

206

177
107

109

97

AMBIENTE DE ATUAÇÃO
Cursos ofertados
Municípios atendidos
Técnico de Nível Médio em
Edificações, na Forma Integrado
Técnico de Nível Médio em
Eletrotécnica, na Forma Integrado
Técnico de Nível Médio em
Mecânica, na Forma Integrado
Técnico de Nível Médio em
Informática, na Forma Integrado
Técnico de Nível Médio em
Edificações, na Forma Integrada,
na Modalidade EJA
Técnico de Nível Médio em
Eletrotécnica, na Forma
Subsequente
Técnico de Nível Médio em
Mecânica, na Forma Subsequente
Técnico de Nível Médio em
Baraúna, Areia Branca,
Edificações, na Forma
Governador Dix-Sept Rosado,
Subsequente
Serra do Mel, Grossos, Icapuí/CE,
Técnico de Nível Médio em
Aracati-CE, Tibau, Upanema e
Saneamento, na Forma
Mossoró
Subsequente
Técnico de Nível Médio em
Informática, na Forma
Subsequente

Quantidade de servidores

153 servidores (92 docentes e 61
técnicos administrativos)

6

Relatório de Gestão do Exercício de 2018
Campus Mossoró

106

381
110
161
70

115
71

Técnico de Nível Médio em
Petróleo e Gás na Forma
Subsequente
ProiTEC - Programa de Iniciação
Tecnológica e Cidadania
Licenciatura em Matemática
Mestrado Acadêmico em Ensino
Mestrado Profissional em
Educação Profissional e
Tecnológica em Rede Nacional
Tecnologia em Gestão Ambiental
Especialização em Educação e
Contemporaneidade
TOTAL DE ALUNOS

2441
Identificação de oportunidades e ameaças: informar na matriz SWOT abaixo

Pontos positivos

Pontos negativos

Origem interna

FORÇA











Tomada de decisões no coletivo;
Servidores qualificados;
Verticalização do ensino;
Incentivo a qualificação do corpo de servidores;
Infraestrutura adequada;
Promoção de Qualidade de vida e atenção à saúde dos servidores;
Investimentos na Assistência Estudantil;
Adequação das salas de aula quanto a: mobiliário e equipamento;
Coerência entre a qualificação dos professores e as ações de ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidas.
Docentes em busca constante por novas metodologias de ensino
para melhor atender ao aluno com deficiência.

FRAQUEZA






Falta de material adequado e qualificação docente para trabalhar alunos com
deficiência;
Adequação dos acessos e circulações quanto à acessibilidade arquitetônica e
sinalizações;
Adequação da biblioteca quanto a equipamentos de informática,
softwares/sistemas, rede lógica;
Maior contribuição dos programas de assistência à saúde para a permanência e
êxito do estudante;
Estrutura administrativa – quantidade de funções CDs e FGs insuficiente.
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AMEAÇAS

OPORTUNIDADES



Origem externa








Vagas para alunos com deficiência;
Fomentar o empreendedorismo através da incubadora tecnológica
do Campus;
Propiciar vagas de estágio para alunos em parceria com órgãos
público e privados;
Captação de recursos via editais de fomento à pesquisa e extensão;
Parcerias entre a instituição de ensino e as demais instituições da
sociedade civil (empresariais, culturais, políticas, sociais) para
divulgação dos cursos e sua importância para o desenvolvimento
local e regional.
Aquecimento do mercado de energias renováveis na região e no
estado.
Concorrência elevada de candidatos por vagas, principalmente, do
ensino médio integrado ao técnico.







Desaquecimento dos investimentos na indústria do petróleo e da construção civil
na cidade;
Contingenciamento dos recursos federais para educação;
Burocracia exagerada nos processos de licitação para aquisição de bens e
consumo para a instituição;
Transporte público escolar ineficiente das cidades circunvizinhas;
Transporte público ineficiente existente na cidade.
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2. GOVERNANÇA
Como a estrutura de governança apoia a capacidade

do campus de alcançar seus objetivos?

2.1. Formas de participação cidadã em processos decisórios
Formas de participação cidadã em processos decisórios do campus em 2018: informar na tabela a seguir
Nome do evento/
consulta
Conselho Escolar

Colégio Gestor

Data

Objetivo

03/04
23/08

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 (art. 7°).

11/01
28/02
22/03
26/04
24/05
23/07
27/08
27/09
14/11
12/12

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;

Forma de participação
cidadã
Participação do DiretorGeral e dos
representantes dos
gestores, professores,
técnicos administrativos,
alunos e da sociedade
civil.

Participação de
Diretores (CD),
Coordenadores (FG);
Coordenadores (Função
de Apoio à Gestão) e
Coordenadores de
Cursos (FUC)
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Reuniões
Colegiado da
Diretoria Acadêmica - bimestrais
Codiac

Comissão de
Planejamento

Janeiro a outubro
de 2018

Conselho da
Incubadora

26/12/2018

I- apreciar os planos e programas de ensino das disciplinas sob sua
responsabilidade, submetendo-os, em seguida, ao Colegiado de Curso
interessado; II. apreciar os planos e programas de pesquisa e extensão;
III. apreciar os planos de trabalho de seu pessoal docente; IV. estabelecer
critérios para a qualificação do seu pessoal docente e técnico
administrativo, bem como aprovar, de acordo com esses critérios, o seu
afastamento para capacitação; V. estabelecer, observada a legislação
pertinente, plano e critérios quanto ao período de concessão de licenças
a seu pessoal docente e técnico-administrativo, de forma a preservar o
interesse da instituição e o seu adequado funcionamento; VI. aprovar a
designação de professores orientadores, quando solicitado pelos
Coordenadores de Curso; VII. aprovar o plano de ação da Diretoria
Acadêmica; VIII. avaliar pedido de cessão de docente para outros órgãos
da administração pública federal, estadual e municipal, analisando os
motivos, conveniência e oportunidade, exceto nas requisições
compulsórias; IX. emitir parecer sobre redistribuição de pessoal docente;
X. estabelecer critérios de seleção para admissão de docentes da Diretoria
Acadêmica; XI. avaliar e propor as ofertas educacionais da Diretoria
Acadêmica; XII. deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre
matérias de sua competência, embora não especificadas neste artigo
(artigo 17).

Participação do DiretorAcadêmico;
Professores; Equipetécnico pedagógica e
TAEs vinculados a
DIAC/MO

Sistematizar o plano de ação 2018, debater e construir o planejamento do Participação
de
Campus e acompanhar a execução orçamentária
representantes
dos
professores,
gestores,
técnicos administrativos
e alunos
Apreciação do regimento da ITMO e acompanhamento das ações Diretor-Geral; gestores e
desenvolvidas durante o ano
equipe operacional da
incubadora
e
representantes
da
sociedade civil
10
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Encontro Mensal com
Técnicos
Administrativos

Comissão Local do
PDI(2019-2013)

25/01
01/03
05/04
26/04
30/05
26/07
30/08
27/09
29/11
27/12
Junho a dezembro
de 2018
PORTARIA Nº
129/2018 DG/MO/RE/IFRN

Debate e proposições de ações para melhoria do trabalho dos TAEs e Diretor-Geral e Técnicos
funcionamento do Campus
Administrativos
do
quadro do Campus
Mossoró

Planejar e articular os segmentos envolvidos com o objetivo de Participação do Diretordesenvolver as ações para construção do Plano de Desenvolvimento Geral
e
dos
Institucional no âmbito do Campus Mossoró.
representantes
dos
gestores,
professores,
técnicos administrativos,
alunos e da sociedade
civil.
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3. RESULTADOS DA GESTÃO
Até que ponto o campus já alcançou seus objetivos estratégicos para o período e quais as expectativas para os próximos exercícios?

3.1. Objetivos Estratégicos da dimensão Gestão Estratégica
Macroprocesso: Função Social

Objetivo estratégico: Fortalecer a identidade institucional e promover análise de demandas acadêmicas em
vinculação com o desenvolvimento e os arranjos produtivos, sociais e culturais locais
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

1.1.1 Fomentar a elaboração de relatórios das demandas de ofertas educacionais, pesquisa e inovação e extensão existentes e
emergentes nos territórios de abrangência das instituições
100

1.1.2 Fortalecer as ações de acompanhamento da permanência e do êxito dos estudantes
1.1.3 Fortalecer a identidade institucional no âmbito da comunidade acadêmica

Macroprocesso: Órgãos colegiados e de
assessoramento

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

100

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

1.3.1 Fortalecer a transparência e a agilidade de publicização dos atos dos colegiados superiores
1.3.2 Fortalecer a transparência dos atos de gestão

100

1.3.3 Fortalecer os processos institucionais de autonomia e descentralização
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Macroprocesso: Gestão organizacional

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

1.4.1 Atualizar os documentos institucionais relativos ao planejamento institucional
100
1.4.2 Aperfeiçoar a estrutura organizacional de modo a fortalecer a autonomia dos campi

Macroprocesso: Planejamento estratégico

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

0,00

100

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

Macroprocesso: Avaliação institucional

Objetivo estratégico: Acompanhar e avaliar, de forma sistêmica e sistematizada, os indicadores institucionais para
subsidiar o planejamento e a qualidade dos atendimentos dos setores para identificar o nível de satisfação dos
usuários
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

1.6.1 Ampliar a participação da comunidade nos processos de auto avaliação institucional

Macroprocesso: Internacionalização

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

0,00

100

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






Realizações de palestras e seminários com o objetivo de estimular a
formação profissional do estudante e o fortalecimento da identidade
institucional.
Implementação de processos administrativos eletrônicos no Suap.
Acompanhamento anual da execução orçamentária através da
Comissão de Planejamento do Campus.
Participação de servidores em Pós-graduação stricto senso em
parceria com a Universidade do Minho-Portugal.
Intercâmbio de estudantes italianas em parceria com a AFS.

Causas ou impedimentos para alcance das metas:

Medidas tomadas para enfrentamento:

Impacto observado:





Elevação da imagem da instituição junto a sociedade civil e
segmento empresarial
Destaque junto a comunidade pelos resultados alcançados no
ENEM e nas Olimpíadas de Conhecimento.
Aumento da relação candidato por vaga nos cursos técnicos
integrados.
Maior eficiência dos recursos destinados ao fomento das aulas
externas a partir do estabelecimento de critérios bem definidos.
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Riscos identificados:




Aumento dos indicadores de evasão, especialmente, nas modalidades EJA e Licenciatura.
Quantitativo de CDs e FGs insuficientes gerando gargalho para o funcionamento organizacional do Campus.
Aumento de instituições particulares de educação profissional com ofertas aligeiradas na cidade.

Desafios futuros:






Ampliar a inserção de técnicos de nível médio no mercado de trabalho
Aumentar os indicadores de permanência e êxito
Ampliar a estrutura administrativa do Campus a fim de equilibrar o quantitativo de CDs e FGs em relação ao número de servidores e demanda
do Campus.
Ampliar o quadro de TAEs no Campus.
Atualizar o quadro de oferta e os Projetos Pedagógicos dos cursos ofertados.

3.2. Objetivos Estratégicos da dimensão Comunicação e Eventos
Macroprocesso: Comunicação interna

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%
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2.1.1. Estimular a interação de servidores e estudantes com as gestões da Reitoria e dos campi através dos diferentes meios de
comunicação interna

Macroprocesso: Comunicação externa

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

2.2.1. Ampliar a utilização dos canais de comunicação externa para informar a sociedade sobre as ações institucionais e
melhorar a percepção pública quanto à atuação e dimensão institucional

Macroprocesso: Eventos

Objetivo estratégico: Promover a aproximação física de servidores, alunos e da população em geral com a
Instituição por meio da promoção de eventos, em articulação com as demandas acadêmicas e administrativas
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

2.3.1. Melhorar o apoio e a promoção de eventos institucionais de natureza técnico-científica, artístico-cultural e desportiva
que aprimorem a relação com a comunidade interna e sociedade
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Análise de resultado – Dimensão Comunicação e Eventos
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
Meta2.1.1. Estimular a interação de servidores e estudantes com as gestões
da Reitoria e dos campi através dos diferentes meios de comunicação
interna.




Causas ou impedimentos para alcance das metas:


Não foram encontrados impedimentos para o alcance das metas

Em 2018 a Coordenação de Comunicação Social e Eventos do
Campus Mossoró atuou de forma integrada e colaborativa com os
Medidas tomadas para enfrentamento:
demais campi e Assessoria de Comunicação Social e Eventos da
Reitoria (ASCE).
 Ampliação de publicações em redes sociais e integração com os
A Coordenação avalia como positivo os números alcançados,
demais campi do IFRN e ASCE.
trazendo resultados quanti e qualitativos. Ao longo do ano, a atuação
da Comunicação se deu predominantemente por estratégias
intangíveis, principalmente através do portal e mídias sociais.

Meta 2.2.1. Ampliar a utilização dos canais de comunicação externa para
informar a sociedade sobre as ações institucionais e melhorar a
percepção pública quanto à atuação e dimensão institucional.


Durante o ano de 2018, foi ampliado o número de publicações nas
mídias sociais utilizadas (Facebook e Instagram) como forma de
divulgar massivamente os eventos e oportunidades no Campus,
trazendo com isso, um maior número de pessoas interessadas em
nossa intituição.
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2.3.1. Melhorar o apoio e a promoção de eventos institucionais de natureza
técnico-científica, artístico-cultural e desportiva que aprimorem a relação
com a comunidade interna e sociedade


Além dos eventos de responsabilidade da comunicação, como
formaturas e colações de grau, o setor atuou de forma parceira e
sistêmica, realizando em conjunto com outros departamentos os mais
variados eventos, como por exemplo, EXPOTEC, Festival de Artes,
SIPAT, Seminário de Integração, além de apoio e assessoramento em
eventos acadêmicos diversos.

Impacto observado:


Aumento do quantitativo do público envolvido (servidores, alunos e
público externo).
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Riscos identificados:



Dificuldade de encontrar termos técnicos para contratação de bens e serviços no âmbito da Comunicação.
No âmbito das mídias sociais, uma redução do número de alcance no Facebook em virtude da mudança de algoritmo desta organização. Contudo,
esta mudança é considerável variável externa, independendo do IFRN.

Desafios futuros:





Manter e aprimorar as estratégias e ações de comunicação social e eventos, bem como a integração quando necessária com outros campi e
Assessoria de Comunicação Social e Eventos da Reitoria (ASCE)
Modernização/Reforma do auditório;
Construção de um espaço (teatro ou anfiteatro) para apresentações culturais;
Contratação de servidores em áreas específicas da Comunicação Social e Eventos, como jornalista e publicitário.

3.3. Objetivos Estratégicos da dimensão Governança
Macroprocesso: Governança administrativa

Objetivo estratégico: Fortalecer a política de governança administrativa
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

Macroprocesso: Governança em tecnologia da
informação

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

19
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Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

20
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Análise de resultado – Dimensão Governança
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):


Causas ou impedimentos para alcance das metas:

Não se aplica ao Campus Mossoró, pois se trata de uma ação
sistêmica gerenciada pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da
Informação – DIGTI.
Medidas tomadas para enfrentamento:

Impacto observado:

Riscos identificados:

Desafios futuros:
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3.4. Objetivos Estratégicos da dimensão Atividades estudantis
Macroprocesso: Assistência social

Objetivo estratégico: Ampliar e fortalecer as ações de assistência social para os estudantes
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

4.1.1. Ampliar o número de estudantes com caracterização socioeconômica realizada
4.1.2. Ampliar a oferta de auxílios e bolsas para os programas, projetos e ações direcionados aos estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, inclusive com necessidades educacionais específicas e transtorno funcional específico

Macroprocesso: Assistência à saúde

872.332,42 118,81%
734.254.64

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

4.2.1. Ampliar o número de exames biomédicos em estudantes ingressantes dos cursos técnicos integrados
4.2.2. Ampliar o número de campanhas de saúde sistêmicas

Macroprocesso: Formação integral

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

Macroprocesso: Representação estudantil

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

4.4.1. Fomentar a articulação política das entidades estudantis
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Análise de resultado – Dimensão Atividades estudantis
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):









Com relação às metas 4.1.1 e 4.1.2, foi verificada ampliação, haja
 Com relação à meta 4.1.2, salientamos que o recurso destinado ao
vista que houve aumento tanto da quantidade de alunos com
Programa de Apoio à Formação Estudantil não foi integralmente
caracterização socioeconômica, quanto da participação destes nos
utilizado, em virtude de, até então, o calendário acadêmico está
programas e auxílios da assistência estudantil, com exceção do
destoante com o calendário civil, de modo que o resultado do
Programa de Apoio à Formação Estudantil.
segundo edital foi divulgado já próximo do final do ano civil, o que
não nos permitiu convocar, de modo satisfatório, os alunos
Quanto à meta 4.2.1, constatamos que essa ação permite uma
selecionados pelo referido edital.
melhor aproximação entre os profissionais de saúde e os estudantes,
de modo a facilitar o atendimento destes.
 Quanto às metas 4.2.1 e 4.2.2, as metas não foram atingidas em sua
totalidade, devido, sobretudo, ao fato de a equipe, durante boa parte
As ações previstas na meta 4.2.2 foram fundamentais para a
do ano, estar incompleta, em virtude do afastamento de uma
prevenção de patologias e para alertar alunos e servidores quanto a
servidora por licença-maternidade. Além disso, a equipe
um maior cuidado com sua saúde. Por essa razão, devem ser
multiprofissional carece de uma maior interação quanto ao
ampliados.
planejamento e à execução dessas atividades.
Na meta 4.3.1, houve significativa ampliação dos alunos atendidos,
o que contribui para a formação integral do aluno, bem como para a
interação com outras instituições de ensino e com a comunidade em
Medidas tomadas para enfrentamento:
geral.
Na meta 4.4.1, também foi verificada ampliação da quantidade de
alunos atendidos, o que permitiu a estes interagir com outras
 Quanto ao item 4.1.2, não havia possibilidade de uma ação de
representações estudantis e o fortalecimento das agremiações
enfrentamento, porque os prazos referentes ao edital precisavam
estudantis locais.
ser cumpridos.
Impacto observado:



Causas ou impedimentos para alcance das metas:



Em relação às metas 4.2.1 e 4.2.2, foram realizadas reuniões com
os profissionais, a fim de definir essas ações.

No âmbito da assistência estudantil, foi possível visualizar os
esforços do IFRN Campus Mossoró no intuito de promover a
permanência dos estudantes em seus respectivos cursos,
acompanhando o seu desenvolvimento acadêmico e social, apoiando
23
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os estudantes identificados em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, bem como auxiliando aqueles com necessidades
educacionais e transtornos funcionais específicos.
Através dos recursos utilizados, ficou evidente o compromisso do
Campus com seus estudantes.

Riscos identificados:


No que se refere aos itens 4.2.1 e 4.2.2, constatamos que a ausência de ações mais diversificadas voltadas à prevenção de doenças poderia
implicar na saúde dos estudantes, comprometendo o seu desempenho acadêmico e sua permanência na instituição.

Desafios futuros:



Atender à totalidade dos alunos que fizerem jus ao atendimento dos diversos programas da assistência estudantil;
Buscar uma maior integração entre os profissionais do setor, de modo a desenvolver satisfatoriamente as ações planejadas.
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3.5. Objetivos Estratégicos da dimensão Ensino
Macroprocesso: Acesso discente

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

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

Macroprocesso: Oferta educacional

Previsto (1,00 R$)
0,00

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

%
0,00

Objetivo estratégico: Fortalecer a oferta educacional e acompanhar e aperfeiçoar os projetos de cursos, em ação
integrada com a pesquisa e inovação, a extensão e as atividades estudantis e em sintonia com o desenvolvimento
socioeconômico local e regional
Meta

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

Previsto (1,00 R$)
18.345,00

Realizado (R$ 1,00 $)
18.345,00

%
100%

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

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

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

Macroprocesso: Administração acadêmica

Previsto (1,00 R$)
212.250,00

Previsto (1,00 R$)

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

100%

270,00

Realizado (R$ 1,00 $)
270,00

%
100%

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

Previsto (1,00 R$)

5.5.1. Ampliar a ações dos Núcleos de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e dos Núcleos de
Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE)

Macroprocesso: Sistema de bibliotecas

212.250,00

%

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

Macroprocesso: Inclusão e diversidade

Realizado (R$ 1,00 $)

540,00

Realizado (R$ 1,00 $)
540,00

%
100%

Objetivos estratégico: Fortalecer a política de expansão e atualização do acervo físico e eletrônico e ampliar a
atuação sistêmica das bibliotecas junto à comunidade
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

5.6.1. Aumentar a relação de exemplares por título da bibliografia básica e da bibliografia complementar, em todos os níveis e
modalidades de ensino ofertados, em todas as bibliotecas

0,00

55.986,00

0,00

Macroprocesso: Educação a distância

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

22.854,80

22.854,80

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














Com recursos destinados as ações ligadas ao processo de ensino aprendizagem, o
Campus direcionou seus esforços no sentido de fomentar um maior acesso dos
estudantes aos principais programas institucionais que contribuem para a
permanência e êxito dos estudantes: Programa de Alimentação Escolar; Bolsas de
Extensão; Bolsas de Iniciação Científica; Programa de Auxílio Transporte; Bolsa
de Iniciação Profissional; Serviço de Saúde; Centros de Aprendizagem; Tutoria de
Aprendizagem e Laboratório;
Bolsa PROEJA como incentivo à permanência dos alunos da Educação de Jovens
e Adultos;
Aulões ofertados pelo Campus com objetivo de preparar o aluno do PROITEC para
o ingresso nos cursos técnicos integrados da instituição;
No planejamento anual do Campus não constava orçamento para aquisição de
livros, porém a PROEN liberou recursos no valor de R$ 56.000,00, sendo utilizado
para ampliação do acervo o valor de R$ 55.986,00;
Melhoria e adequação dos ambientes pedagógicos (salas de aula, laboratórios, etc.)
quanto à acessibilidade arquitetônica e sinalizações;
Reforma e adequação dos espaços físicos da instituição (reformas nos banheiros,
construção de passarelas entre os blocos de salas, construção de novas salas de
aula);
Melhora no atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais
através do NAPNE;
A valorização das atividades desenvolvidas pelo NEABI;
Aumento na quantidade de alunos participantes nas olimpíadas do conhecimento;
Aumento das visitas técnicas com os alunos;
Capacitação dos servidores visando uma melhora no processo de ensino
aprendizagem na instituição.
Acolhimento e recepção das escolas de nível fundamental da rede pública, com
intuito de estimular ao aluno a ingressar na Rede de Educação Profissional e
Tecnológica.

Causas ou impedimentos para alcance das metas:





Corte e contingenciamento dos recursos federais para educação;
Elevada taxa de evasão dos alunos nos cursos técnicos subsequentes, integrado
EJA, Licenciatura e Superior de Tecnologia;
Dificuldade de acompanhamento do curso devido ao longo tempo de afastamento
do sistema formal de ensino, bem como a conciliação de estudo e trabalho;
Desaquecimento dos investimentos na indústria local que proporciona a evasão
dos alunos cursos técnicos, principalmente na modalidade subsequente;

Medidas tomadas para enfrentamento:



Manter a política de ampliação dos recursos destinados aos programas
institucionais que contribuam para diminuição da evasão;
Maior interação através da coordenação de extensão do Campus com o mundo
produtivo, de forma a oportunizar o acesso dos alunos a estágios e empregos.

Impacto observado:



Ações que permitiram a permanência e êxito do estudante (descritas
anteriormente);
Aumento do acervo bibliotecário;
28
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Melhoria nas Estruturas físicas se adequando as novas realidades do processo
ensino aprendizagem.

Riscos identificados:


Corte e contingenciamento dos recursos federais para educação.

Desafios futuros:




Revisão dos PPCs dos cursos do Campus;
Ampliar as ações e programas que diminuam a taxa de evasão dos Campus;
Ampliar o programa de capacitação dos servidores para o atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais.
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3.6. Objetivos Estratégicos da dimensão Extensão
Macroprocesso: Interação com a sociedade

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

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

Previsto (1,00 R$)

12.600,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

29.100,00 130.95%

6.1.2. Ampliar o número de submissões de programas e/ou projetos com recursos em editais externos e em convênios
6.1.3 Ampliar o número de serviços tecnológicos desenvolvidos

Macroprocesso: Diálogo com o mundo do
trabalho

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

6.2.1. Aumentar o número de instituições parceiras para a oferta de estágios e intercâmbio institucional
6.2.2. Aumentar o número de estudantes que realizam estágios como prática profissional
6.2.3. Ampliar as visitas de acompanhamento de estágios
6.2.4. Realizar estágios docentes em empresas para interação com mundo do trabalho e captação de estágios
6.2.5. Ampliar o número de egressos acompanhados
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Análise de resultado – Dimensão Extensão
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):






Com relação ao Macroprocesso Interação com a Sociedade, em 2018 foi executado
o valor de R$ 29.100,00. Deste recurso, R$ 23.100,00 foram destinados às bolsas,
e R$ 6.000,00 referentes a custeio. O valor realizado foi muito superior ao
planejado que era de 18.000,00 (R$ 12.000,00 oriundos da PROEX e R$ 6.000,00
do Campus Mossoró). Essa diferença deu-se em razão da aprovação de projetos
nos editais 04/2018 e 05/2018, respectivamente referentes ao NEPP e à terceira
idade.
Através deste recurso atendemos as metas 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3. Com este recurso
foram executados 11 projetos de extensão, dos quais 05 projetos referentes aos
Editais 02, 04, e 05/2018 e mais 06 projetos referentes ao Edital de Fluxo Contínuo,
envolvendo 58 servidores, entre docentes e técnicos-administrativos e 63 discentes,
atendendo em torno de 2.855 pessoas da comunidade externa. É importante
salientar que em 2018 tivemos a continuidade da execução de 01 projeto de
extensão referente ao Edital 05/2017-PROEX/IFRN-FOMENTO EXTERNO.
Com relação ao Macroprocesso Diálogo com o mundo do trabalho, em 2018 foram
efetivados 92 novos estágios, 16 aprendizagens e 13 práticas efetivas, além do
acompanhamento dos estágios iniciados em 2016 e 2017 com finalização em 2018.
Foram realizadas 10 visitas técnicas, além das visitas trimestrais aos estagiários e
semestrais aos aprendizes, totalizando mais de 200 visitas realizadas nas empresas,
seja por servidores da COEX, seja por professores orientadores. Em 2018
recebemos também duas alunas intercambistas, oriundas da Itália, em convênio
com a AFS Institucional.

Causas ou impedimentos para alcance das metas:




6.2.2 - Em relação aos estágios, muitos alunos têm optado pelas demais
modalidades de prática profissional, como TCC e Projetos Finais, evidenciando
uma redução da escolha do estágio como prática profissional.
6.2.4 - O estágio docente é uma modalidade que ainda precisa ser melhor
apreendida pelos docentes e pela COEX/MO.
6.2.5 - A não existência de um banco de dados atualizado e pessoal específico
para atuar nessa área, inviabiliza um acompanhamento mais efetivo dos
egressos, não existindo um banco de dados atualizado

Medidas tomadas para enfrentamento:


Revisão das ações e da distribuição das atividades entre os servidores do setor
para 2019.

Impacto observado:


Dentre os impactos observados, além dos resultados habituais das experiências
vividas pelos envolvidos nos projetos como amadurecimento profissional,
ampliação da visão de mundo, atendimento às demandas sociais, compartilhamento
do conhecimento desenvolvido no âmbito do ensino, aprimoramento de rotinas
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administrativas, especificamente neste ano de 2018 chamou atenção o impacto
social obtido em três projetos:
CACTÁRIO MARIA BONITA: semeando espécies da nossa Caatinga
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: sob o olhar da educação
ambiental na comunidade de passagem de pedra.
AUTONOMIA FUNCIONAL NA POPULAÇÃO IDOSA: uma intervenção
viável no IFRN campus Mossoró.
Mulheres e Jovens: Economia Solidária como alternativa para ampliação do trabalho e
renda em Natal e Mossoró no Rio Grande do Norte, mais conhecido como GERAÇÃO
SOLIDÁRIA
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O projeto “CACTÁRIO MARIA BONITA: Semeando espécies da nossa Caatinga”
teve um alcance muito além do planejado, a ponto de ter sido o tema de uma
reportagem exibida na InterTV Costa Branca, afiliada da Rede Globo, em 11
/11/2018. O minicurso “Construa seu terrário” mostrou-se uma experiência única
para alunos de escolas públicas da rede municipal, e também para alunos
portadores de necessidades especiais da APAE.



No projeto “Autonomia funcional na população idosa: uma intervenção viável no
IFRN campus Mossoró”, são os idosos que vêm ao Campus para desfrutar das
instalações e das atividades oferecidas pelo projeto. A participação no projeto de
autonomia funcional para idosos envolve para além da priorizam a integração e
socialização do grupo, melhoria e manutenção das capacidades físicas, funcionais
e cognitivas, busca uma satisfação pessoal do idosos. Uma das maiores
contribuições da atuação do projeto é o destaque da participação multidisciplinar,
que permeia o planejamento de atividades físicas para idosos, como método de
intervenção adequada à realidade de saúde, social e cultural das populações
assistidas. A convivência desse público com os alunos e os relatos dos idosos que
participam, além da visível melhora da condição física deles (alguns iniciam o
projeto com sérias dificuldades de locomoção e concluem com sua capacidade
motora praticamente restaurada), além da elevação da autoestima, é ímpar na vida
dos alunos e dos profissionais do Campus Mossoró.



O projeto “GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: SOB O OLHAR DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE DE PASSAGEM DE PEDRA”
marcou a história daquela comunidade ribeirinha e rendeu publicações com a
CONFECÇÃO DE CARTILHAS EDUCATIVAS EM LINGUAGEM DE
CORDEL e uma efetiva participação na SEMANA MEIO AMBIENTE e na XVIII
Expotec.



O projeto Geração Solidária (Edital 05/2017-PROEX/IFRN-FOMENTO
EXTERNO), atendeu 30 grupos de economia solidária, prestando assessoria e
oferecendo cursos de formação, bem como encontros de articulação para o
fortalecimento de redes de mulheres e de jovens da economia solidária. O destaque
de 2018 foi para a feirinha de produtos orgânicos, como oportunidade para o
escoamento de produtos orgânicos e artesanais.



Projetos que emocionaram não somente os docentes, discentes e beneficiários, mas
todos os que tiveram contato com as atividades desenvolvidas. Segundo os relatos
de experiência dos alunos que participaram desses projetos, participar dessas
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atividades impactaram, inclusive, as suas escolhas profissionais e a sua atitude
diante dos desafios sociais das comunidades e das instituições atendidas pelos
projetos.

Riscos identificados:


Não foram identificados riscos durante a execução das metas para o atingimento dos Objetivos Estratégicos da dimensão Extensão

Desafios futuros:





Intensificar o acompanhamento e o registro dos projetos de extensão em execução;
Ampliar o número de alunos em estágios e em aprendizagem;
Aumentar o número de convênios; e
Aumentar o número de visitas técnicas.
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3.7. Objetivos Estratégicos da dimensão Pesquisa e Inovação
Macroprocesso: Desenvolvimento científico e
tecnológico

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

47.600,00

47.551,34

99,89%

7.1.1. Ampliar o número de projetos de pesquisa aplicada com potencial de geração de ativos de propriedade industrial e o
grau de envolvimento dos servidores em pesquisa
7.1.2. Incrementar o número de projetos de iniciação científica e tecnológica envolvendo estudantes
7.1.3. Ampliar o quantitativo de laboratórios multiusuários para fortalecimento das atividades de pesquisa aplicada
7.1.4. Ampliar o número de instrumentos jurídicos de licenciamento ou transferência de tecnologia para a sociedade

Macroprocesso: Publicações acadêmicocientíficas

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

Realizado (R$ 1,00 $)

%

7.2.1. Elevar o número de publicações em periódicos com Qualis B2 ou superior e em periódicos internacionais
7.2.2. Ampliar o número de periódicos institucionais com Qualis B2 ou superior
7.2.3. Elevar a quantidade de livros publicados pela Editora do IFRN
7.2.4. Elevar a quantidade de títulos acadêmicos-científicos cadastrados no repositório institucional

Macroprocesso: Empreendedorismo inovador

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

Previsto (1,00 R$)

7.3.1. Aumentar a taxa de sucesso das empresas incubadas e incentivar o envolvimento dos servidores das unidades
7.3.2. Implantar hotéis de projetos para a pré-incubação de ideias de empreendimentos
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Análise de resultado – Dimensão Pesquisa e Inovação
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):
O campus participou de cinco editais de pesquisa sendo:





15 projetos no Edital nº 01/2018 (1º Chamada) - PROPI/RE/IFRN Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Inovação - Edital de Pesquisa
04 projetos no Edital nº 01/2018 (2º Chamada) - PROPI/RE/IFRN Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Inovação - Edital de Pesquisa
08 projetos no Edital nº 01/2018 (3º Chamada) - PROPI/RE/IFRN Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Inovação - Edital de Pesquisa
01 projetos no Edital nº 07/2018 - PROPI/RE/IFRN - Submissão de projetos
de pesquisa e inovação para a Formação Inicial de Professores - Edital de
Pesquisa 2 projetos no Edital nº 09/2018 (1ª chamada) - PROPI/RE/IFRN
- Submissão de projetos de pesquisa de pós-graduação Strictu Sensu e
Latu Sensu - Edital de Pesquisa

Causas ou impedimentos para alcance das metas:





A principal meta não alcançada foi o preenchimento de todas as
bolsas de pesquisa.
Isso se deu pelo motivo de o Campus está de recesso no período
do lançamento dos editais. Fato que ocorreu devido o calendário
da instituição não está regularizado com todos os campi devido a
uma greve.
Outra meta que se deve ser cumprida é a conclusão dos projetos
em atraso;

Medidas tomadas para enfrentamento:


Tivemos um total de 15 bolsistas sendo:

01 Docente
14 discentes
Tivemos um total de 111 Voluntários sendo:
44 Docentes
01 Administrativo
66 Discente





Espera-se que aprovemos todos os projetos com bolsas este ano;
Conclua-se todos os projetos em atraso;
Par isso será necessário um trabalho de conscientização, insentivo
e motivação com os servidores. Podendo ser feito estes trabalhos
em eventos isolado (Palestras motivacionais) ou até mesmo em
reuniões pedagógicas regulares.

Participação em Eventos:
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Executamos a EXPOTEC: 15 Palestrantes, 30 minicursos, 05
competições, 30 projetos tecnológicos, 12 mostras científicas, 08
salas temáticas dos cursos e o concurso de ideias.



Participamos da SECITEX com mais de 90 participantes entre
discentes e docentes;



Participamos do CONNEPI com 15 trabalhos aprovados
Impacto observado:



A participação dos alunos em projetos de pesquisa, inovação e
empreendedorismo.



Damos um destaque especial a Incubadora de Empresa, que graduou
uma Empresa, está sendo contemplada com o selo cerne II e com O
desafio de Ideias, deu início ao hotel de projetos.



Outro ponto positivo, foi a regularização de mais de 70 projetos que
estavam em atraso;



Por fim destacamos o arrecadamento de quase meia tonelade
alimentos não perecíveis durante a EXPOTEC, os mesmos foram
doados para o abrigo Amantino Câmara.
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Riscos identificados:
Não foram identificados riscos

Desafios futuros:


O Campus sediará a SECITEX

3.8. Objetivos Estratégicos da dimensão Gestão de Pessoal
Macroprocesso: Seleção e mobilidade de pessoal

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

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

Previsto (1,00 R$)

0,0

Realizado (R$ 1,00 $)

0,0

%
Meta
Sistêmica

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

Macroprocesso: Titulação de servidores

Objetivo estratégico: Fomentar programas de capacitação em pós-graduação servidores e estabelecimento de
convênios e intercâmbios com instituições de ensino nacionais e internacionais, em vinculação com o
desenvolvimento institucional e com as demandas acadêmicas e administrativas
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

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

0,0

0,0

Meta
Sistêmica

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

Macroprocesso: Desenvolvimento de equipes

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

78.643,50

84.853,15

107,9

8.3.1. Fomentar ações de formação continuada alinhadas à área de atuação dos servidores

8.3.2. Fomentar as ações de integração e formação de equipes e coletivos das diversas dimensões institucionais

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

Macroprocesso: Carreira dos servidores

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

Previsto (1,00 R$)

8.4.1. Ampliar o alcance das ações de desenvolvimento na carreira

Realizado (R$ 1,00 $)

0,0

0,0

%
Meta
Sistêmica

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

20.000,00

14.000,00

70,0

8.5.1. Ampliar o percentual de unidades (campi e Reitoria) com projetos locais de promoção à saúde e/ou qualidade de vida no
trabalho
8.5.2. Ampliar a participação dos servidores nas ações de acompanhamento da saúde e nos exames médicos periódicos (EMP)
8.5.3. Ampliar o percentual de unidades (campi e Reitoria) com comissões de saúde e segurança
8.5.4. Ampliar a participação de servidores aposentados em ações pós-carreira e de integração
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Macroprocesso: Gestão funcional de servidores

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

173.946,00

173.946,00

100,00

8.6.1. Realizar procedimentos administrativos e funcionais de pessoal para atendimento de servidores ativos
8.6.2. Realizar procedimentos administrativos e funcionais de pessoal para atendimento de aposentados e pensionistas
8.6.3. Realizar procedimentos administrativos e funcionais de pessoal para contratação de estagiários
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Análise de resultado – Dimensão Gestão de Pessoal
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Impacto observado:

8.3.4 - O valor alcançado se deve em sua maioria aos eventos de capacitação
externa. No total 73 (setenta e três) servidores tiveram sua participação
viabilizada, alguns deles em vários eventos. Em resumo foram gastos R$
84.853,15 com diárias, R$ 11.050,31 com passagens aéreas e R$ 14.608,00
com inscrições de eventos. Foi previsto R$ 78.643,50 e realizado R$
84.853,15, a diferença desses valores ocorreu por descentralização dos
seguintes recursos: R$1.228,68 (DIGAE), R$1.203,60 (PROEX) e R$
3.094,00 (PROEN).

8.3.4 - Servidores se mostram interessados em cursos externos que ajudem
na área de atuação no campus. Este ano foram mais de 70 servidores e 122
participações em capacitações. Servidores ficaram mais motivados para o
desempenho de suas funções.

8.5.1 - O Campus está bem estabelecido nas ações dos Eixos Saúde Integral
e Estilo de Vida, mas ainda apresenta dificuldades no planejamento e
execução de atividades do Eixo Política Organizacional. a Comissão de
QVT passou por alteração em sua composição, situação muito positiva,
8.5.1 - O Valor total previsto do Programa de Lazer e Qualidade de Vida foi pois deu ânimo novo a equipe. Algumas parcerias com o Setor de Saúde
de R$ 20.000,00, mas foram liberados R$14.000,00 e todo esse recurso foi em campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, com palestras para
utilizado para pagamento dos custos de projeto específico para o programa, alunos e servidores e na conscientização à prevenção do câncer de mama e
os quais foram transformados em recursos de funcionamento.
de próstata.
8.6.3 - O Campus possui um banco que possibilita a contratação de 14 8.6.3 A contratação de estagiários é de grande valia para o campus. Embora
estagiários de nível médio e 14 estagiários de nível superior. O que foi não possam desempenhar os mesmos papéis de servidores, auxiliam nas
efetivado. O valor inicialmente previsto para execução com contratação de tarefas simples do dia-a-dia.
estagiários foi de R$ 173.946,00, no entanto foram executados R$
173.946,00.
Causas ou impedimentos para alcance das metas:
8.5.1 -O valor previsto não foi totalmente liberado devido a uma penalidade
do IFRN para com o Campus Mossoró, assim, consideramos que do recurso
previsto/liberado R$ 14.000,00, foi executado os 100%.
Medidas tomadas para enfrentamento:
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Riscos identificados:


Centralização da execução de metas que podem ser repassadas a comissões formadas por pessoas fora da coordenação.

Desafios futuros:


Expandir os cursos de capacitação internos. Profissionalizar ainda mais a atuação da gestão de pessoas; buscar junto à Direção-Geral a construção
de instrumentos de controle e acompanhamento de todas as ações relacionadas à gestão de pessoal; conscientizar os gestores da importância de
realizar o acompanhamento das frequências de seus subordinados; reduzir as informalidades no tratamento das questões de pessoal; Em Qualidade
de Vida no Trabalho, solicitar à COASS auxílio e orientação a respeito da execução de ações no eixo Política Organizacional e a descentralização
de recursos para utilização em custeio e, também, em capital, e assim atender a todas as demandas identificadas na instituição.

3.9. Objetivos Estratégicos da dimensão Gestão Administrativa
Macroprocesso: Processos administrativos

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

Macroprocesso: Gestão orçamentário-financeira

Objetivo estratégico: Nortear o planejamento e a execução orçamentária em função da oferta educacional com foco
na eficiência econômico-financeira e na definição de limites prudenciais de gastos
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

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

Macroprocesso: Funcionamento institucional

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

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

Macroprocesso: Gestão de materiais e compras

2.740.960.98

3.414.198,56

24,56

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

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

Previsto (1,00 R$)
53.194,02

Realizado (R$ 1,00 $)
200.574,14

%
277,06
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Análise de resultado – Dimensão Gestão Administrativa
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Causas ou impedimentos para alcance das metas:

- 9.1.1. Fomentar a manualização de fluxos e rotinas dos setores sistêmicos.
- Com o a implantação em 2018 no SUAP da ferramenta “processos eletrônicos”,
onde todos os processos passaram a ser digital, veio possibilitar agilidade e rapidez
com a tramitação dos mesmos dentro do Campus e entre os Campus e a Reitoria.
Em 2018 a Pró Reitoria de Administração, constituiu comissões para elaboração
de fluxogramas e rotinas dos setores ligadas a PROAD (Diretoria de Administração,
Coordenação de Finanças e Contratos, Coordenação de Serviços Gerais e
Manutenção e Coordenação de Patrimônio e Materiais), as comissões não
concluíram seus trabalhos.

As metas foram alcançadas, porém, tivemos algumas dificuldades que
não foram causas para impedimentos, todas foram realizadas dentro
do prazo

- 9.2.1. Aperfeiçoar a metodologia de planejamento e acompanhamento dos
gastos correntes e outros custeios, com pessoal e com investimentos e
inversões financeiras
- Através da Portaria nº 408/2017-DG/MO, O Diretor Geral do Campus
Mossoró, constituiu comissão formada por 22 membros, servidores técnicos
administrativos, docentes e discentes, com o objetivo de coordenar e sistematizar
o plano de ação e planejamento de 2018. Entre os membros da Comissão foram
criadas subcomissões de capacitação, materiais de consumo, materiais
permanentes, obras e reformas, aulas de campo, livros/periódicos.
- 9.3.1. Garantir a manutenção das unidades e aperfeiçoar o
acompanhamento e a contratação de serviços.
- Nesta meta encontra-se as despesas de contratações com e sem mão de
obra, despesas com pagamentos de taxas, tributos contribuições sociais e diárias
administrativas para os servidores em viagens civil, na qual representa o maior
valor do orçamento de funcionamento do Campus, em torno de 85%. Os valores
executados nesta meta encontra-se detalhada nas planilhas do item 4.3-Gestão de
Contratos. Além de atender todos os contratos e diárias civil, o orçamentário de
funcionamento também, atende as despesas com pagamentos de contratação de
estagiários e as Gratificações de encargo, de cursos e concursos, e as despesas
com pessoal de apoio e os alunos fiscais nos exames de seleção, despesas essas
em torno de R$ 250.000,00 anual.

- 9.1.1. Fomentar a manualização de fluxos e rotinas dos setores sistêmicos
- As constantes atualizações do SUAP por parte da DGTI, fazendo com que o
sistema fique muito lento e as vezes paralisados. A não conclusão dos trabalhos
das comissões para elaboração de fluxogramas e rotinas dos setores ligados a
PROAD.
- 9.2.1. Aperfeiçoar a metodologia de planejamento e acompanhamento dos
gastos correntes e outros custeios, com pessoal e com investimento e
inversões financeiras

- Falta de acesso ao SUAP para toda comunidade escolar do
acompanhamento das ações planejadas e realizadas
- 9.3.1. Garantir a manutenção das unidades e aperfeiçoar o
acompanhamento e a contratação de serviços
- Dificuldades nas contratações devido o alto custo, além das
repactuações/reajustes que ocorrem anualmente, e os cortes orçamentários que
vem ocorrendo nos últimos anos.
- Atraso na formatação e tramitação dos processos de contratação de serviços
e aquisição de bens e materiais, devido a exigência da(s) nova(s) legislação, além
de falta de pessoa(s) habilitada(s) para trabalhar com a área de compras e
contratação de serviços, na realização de termo de referências, pesquisa de
preços, estudos preliminares, mapas de riscos, e outros documentos necessários
na formatação dos processos.
9.4.1. Aperfeiçoar o acompanhamento patrimonial e a aquisição de
materiais das unidades:

- Metas alcanças, através de um pregão próprio e de participação em IRP
de pregões de outros órgãos e adesão em atas de pregões/SRP
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- O Campus conseguiu cumprir as metas planejadas e honrar financeiramente com
todos os serviços contratos.
- No orçamentário de funcionamento, tivemos descentralizações extras
planejamento no valor de R$ 222.529,99, referente a contratação dos serviços de
reforma e ampliação do prédio da COSGEM e Almoxarifado, e a descentralização
no valor de R$ 273.000,00, para atender reforço aos empenhos dos contratos.
- 9.4.1. Aperfeiçoar o acompanhamento patrimonial e a aquisição de
materiais das unidades:
- Neste ano de 2018 não houve descentralização de orçamentário de capital
para aquisição de mobiliários, equipamentos e veículos, para o Campus Mossoró,
porém, a única aquisição realizada com recursos de capital, foi a de um microônibus no valor de R$ 279.800,00, sendo que este valor foi uma permuta com a
Reitoria, através de orçamento próprio do Campus, haja vista que tínhamos o valor
de R$ 145.000,00, referente ao pagamento da apólice de seguro do veículo ônibus,
e o restante do valor foi arrecadado através de pagamentos dos contratos de
locação predial com a FUNCERN, SINASEFI, cantina, copiadora, realização de
concursos e arrecadação com as inscrições pagas dos exames de seleção.
- No planejamento institucional só foi possível planejar o valor de R$ 53.194,02,
porém, a necessidade do Campus, foi de R$ 200,000,00 (para atender a aquisição
de materiais para almoxarifado, expediente, manutenção predial, laboratórios de
ciências, industrial, construção civil e informática, setor médico e odontológico e
materiais esportivos), a natureza de despesa 339030/consumo além de atender as
aquisições de materiais, também atende as aquisições de peças dos contratos de
manutenção veicular, manutenção de ar condicionados e manutenção dos
equipamentos dos laboratórios de ciências.

Medidas tomadas para enfrentamento:
- 9.1.1. Fomentar a manualização de fluxos e rotinas dos setores sistêmicos
- Abertura de chamados no SUAP para DGTI, quanto a existência de dificuldades
em relação ao sistema. Esperar a conclusão dos trabalhos das comissões de
elaboração de fluxogramas e rotinas
- 9.2.1. Aperfeiçoar a metodologia de planejamento e acompanhamento dos
gastos correntes e outros custeios, com pessoal e com investimento e
inversões financeiras

- Sugerido em reuniões da PROAD que a DGTI melhore a aba de
planejamento no SUAP interligando ao SIASG, SIAFI e SCDP, ou
Tesouro Gerencial, para que as ações do planejamento seja acompanhada
da execução orçamentária e financeira.
- 9.3.1. Garantir a manutenção das unidades e aperfeiçoar o
acompanhamento e a contratação de serviços
- Economizar em alguns contratos, por exemplo, de energia elétrica (devido a
produção de energia solar), água, correios, reprografia (devido os processos
serem eletrônicos), e nas contratações de serviços de eventos e outros.
- Participar de capacitação nas áreas de compras e contratos, e pleitear junto a
Direção Geral a disponibilidade ou remanejamento de um ou mais servidor para
se dedicar na área de compras e contratações

Impacto observado:
- 9.1.1. Fomentar a manualização de fluxos e rotinas dos setores sistêmicos.
- Agilidade na tramitação dos processos, haja vista que até 2017, um processo
enviado do Campus Mossoró para Reitoria (via malote) levava em média de até 05
dias de ida e mais 05 dias de volta, além do tempo de análise do setor em que o
mesmo era encaminhado, totalizando em média total de 15 dias.

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

- Participação em IRP de pregões de outros órgãos e adesão em atas de
pregões de órgãos diversos
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- 9.2.1. Aperfeiçoar a metodologia de planejamento e acompanhamento dos
gastos correntes e outros custeios, com pessoal e com investimentos e
inversões financeiras:
- Democratização do planejamento institucional com maior participação da
comunidade escolar no acompanhamento da execução orçamentária e financeira,
haja vista que mensalmente nas reuniões do colégio de gestores e nas reuniões
bimestral do conselho escolar é apresentado para comunidade o que foi planejado
e como está sendo executado.
9.3.1. Garantir a manutenção das unidades e aperfeiçoar o acompanhamento
e a contratação de serviços

- Mesmo com os cortes orçamentários, e os reajustes e repactuações anual
dos contratos de mão de obra e de serviços, não houve ainda a necessidade
de diminuição de postos de trabalho.
- Contando com 48 terceirizados (20-Contrato de limpeza, 17-contrato de
manutenção predial, 02-motoristas, 01-auxiliar bucal, 02-posto de vigilância
noturno, sábados, domingos e feriados e 02- auxiliar de cozinha e 02copeiras), mantivemos as instalações do Campus em bom estado de uso,
conservação, limpeza e funcionamento, fazendo com que as atividades de
ensino, pesquisa, extensão e administrativas fossem realizadas com
excelência e qualidade.
9.4.1. Aperfeiçoar o acompanhamento patrimonial e a aquisição de materiais
das unidades:
- Reposição do estoque do Almoxarifado, atendendo as demandas
administrativas, da manutenção predial, do ensino, extensão, pesquisa, setor de
saúde, assistência estudantil, informática, e os laboratórios de ciências,
informática, indústria e construção civil
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Riscos identificados:
- Redução dos recursos de custeio e corte do orçamento de capital
- Repactuação e reajustes nos contratos administrativos, provocando um aumento anual nos valores dos mesmos, podendo causar redução nos materiais
e equipamentos fornecidos pelas empresas de mão-de-obra, como também, possivelmente, na necessidade de diminuição de posto de trabalho
- Dificuldade na elaboração dos processos de licitação e a lentidão na tramitação do mesmo devido a grande exigência da legislação vigente, gerando
atraso nas contratações e aquisição de bens e materiais.
- Aumento no valor dos gastos com manutenção na frota, tendo em vista o uso excessivo dos veículos com as viagens oficial e a antiguidade da mesma
- Aumento no valor dos gastos com manutenção predial, tendo em vista o nosso prédio está com 24 anos de construindo, necessitando reparos
constantes nas instalações predial, elétrica, hidráulica e lógica.
Desafios futuros:
- Redução de custos dos contratos.
- Manter a mesma quantidade de força de trabalho terceirizados
- Elaboração de um plano de manutenção predial
- Aquisição de novos veículos em substituição dos atuais
- Aquisição de novos equipamentos para atender demandas dos laboratórios
- Aquisição de mobiliários para atender as demandas institucional
- Capacitação para os fiscais de contratos e para atender a atualização da legislação vigente
- Reforma, ampliação e construção de novos espaços, para atender as demandas administrativas e do ensino.
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3.10. Objetivos Estratégicos da dimensão Engenharia e Infraestrutura
Macroprocesso: Gestão de obras civis

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

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

Macroprocesso: Sustentabilidade socioambiental

Previsto (1,00 R$)
0,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

559.720,82

Objetivo estratégico: Desenvolver e fortalecer ações de infraestrutura para promoção da sustentabilidade ambiental
(preservação ambiental e eficiência energética), em articulação com o ensino, a pesquisa e a extensão
Meta

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

10.2.1. Planejar e executar projeto de reuso de águas pluviais e tratamento de efluentes nas unidades
10.2.2. Criar ou adequar estações de coleta de resíduos nas unidades
10.2.3. Implantar programa de eficiência energética nas unidades

Macroprocesso: Acessibilidade arquitetônica

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

10.3.1. Planejar e executar plano de acessibilidade arquitetônica nas unidades
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Análise de resultado – Dimensão Engenharia e Infraestrutura
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):

Causas ou impedimentos para alcance das metas:

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

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

- Conclusão do Contrato nº 066/2017 – Construção de banheiros e passarelas
para o Campus Mossoró. Esta obra teve inicio em 20/11/2017 e conclusão em
19/11/2018.
- Contrato nº 167/2017 – Construção e reforma dos banheiros do Campus
Mossoró, obra iniciada em 13/03/2018 conclusão prevista para 13/03/2018.
- Contrato nº 273/2018 – Reforma e ampliação de salas administrativas do
Campus Mossoró. Obra iniciada em 28/12/2018, conclusão prevista para
27/11/2019.
- Contrato nº 282/2018 – Reforma e ampliação da manutenção, almoxarifado e
acesso no Campus Mossoró. Obra iniciada em 28/12/2018, conclusão prevista
para 27/11/2019.
- A COSGEM/MO realiza os serviços de manutenção predial, preventivos e
corretivos, através de pinturas predial, substituição e manutenção das instalações
elétrica, hidráulica e lógica, recuperação de fissuras em paredes, tetos e pisos,
limpeza e conservação dos ambientes internos e externos.

- Contrato nº 066/2017 - Atraso na execução da obra do, por parte da
Construtora, a obra inicialmente era para ser concluída em seis meses, a mesma
foi concluída em um ano. Adequação no projeto.
- Contrato nº 167/2017 - Atraso na execução da obra do, por parte da Construtora,
a obra inicialmente era para ser concluída em nove meses, a mesma foi aditivada
ficando com prazo de conclusão para 13/03/2018.
- Por motivo de atraso no procedimento licitatório, somente em 28/12/2018
tivemos início as obras dos Contratos nº 273/2018 e 282/2018, como também por
motivo de insuficiência orçamentaria, tivemos que fazer adequação nos projetos,
reduzindo os serviços incialmente planejados.
- As manutenções preventivas, ocorre de forma planejada e diariamente, as
mesmas são intensificadas nos dias de sábados, e nos períodos de recesso das
aulas, já as corretivas, quando necessita de algum material que temos no
deposito da COSGEM ou no almoxarifado é realizada imediatamente, mas, às
vezes faz necessário a aquisição de algum material que não tenha no
almoxarifado ou no deposito, então precisamos de um tempo para adquirir e
solucionar o problema

- 10.2.1.2. Criar ou adequar estações de coleta de resíduos nas unidades

Medidas tomadas para enfrentamento:
- Através da Portaria nº 234/2018,-DG/MO, a Direção Geral do Campus
Mossoró, constitui a Comissão Interna de Gestão Ambiental e Apoio ao 10.1.1. Aperfeiçoar o planejamento e o acompanhamento de obras para
Projeto Campus Verde, com objetivo de acompanhar, orientar e executar as ampliação e manutenção da infraestrutura física.
ações voltada para Gestão Ambiental no Campus Mossoró. Em 2018 foram - Contrato nº 066/2017 - Emissão de aditivo de prazo e aditivo de valor (R$
desenvolvidas as seguintes atividades:
51.200,83) para atender a adequação do projeto.
- Contrato nº 167/2017 - Emissão de aditivo de prazo.

- Construção de abrigo para armazenar lâmpadas queimadas, enquanto
não é dado o destino final

- Contratos nº 273/2018 e 282/2018, assinatura dos contratos.
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- Manter quatro coletores de pilhas e baterias no saguão de entrado
campus.
- Manter a coleta de papeis nas salas administrativas
- Lixeiras padronizadas para coleta seletiva
- Fixação e divulgação de panfletos e cartazes educativo, orientando
para o consumo consciente de água e energia elétrica;

- Mesmo não tendo, ainda, oficialmente, o plano de prevenção e manutenção da
infraestrutura física do Campus, mantemos diariamente os servidos de
manutenção preventiva e corretiva do Campus.

- 10.2.1.3. Implantar programa de eficiência energética nas unidades

- Através da Portaria nº 214/2018,-DG/MO, a Direção Geral do Campus
Mossoró, constitui a Comissão Permanente de Eficiência Energética, com
objetivo de acompanhar e sugerir as ações para eficiência energética no
Campus Mossoró. A Comissão de Eficiência Energética desenvolveu as
seguintes atividades no ano de 2018:
- Realização de blits educativas nas salas de aula;
- Palestra com os servidores e terceirizados
- Substituição de 600 lâmpadas tubular de 40W convencional por lâmpadas
led,(prédio superior da biblioteca, laboratórios e salas de aulas);
-Acompanhamento mensal da energia gerada pelas usinas fotovoltaica
- Panfletagem educativa,
- Fixação de adesivos educativos nos murais e nas tomadas/caixas de
enérgica de salas de aulas, laboratórios e salas administrativas;
- Participação nas reuniões dos colegiados
Impacto observado:
10.1.1. Aperfeiçoar o planejamento e o acompanhamento de obras para
ampliação e manutenção da infraestrutura física.
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- Com a conclusão da obra do Contrato nº 066/2017, o Campus Mossoró, passa a
oferecer a comunidade escolar melhor condições de deslocamento entre o bloco I
e bloco II de salas de aulas e laboratórios de informática, matemática e de desenho,
haja vista que a cobertura de duas passarelas interligando esses blocos, faz com
que os usuários sejam protegidos dos raios solar e das chuvas. Neste mesmo
contrato tivemos a construção de seis novos banheiros masculinos, seis femininos
e dois PNE, distribuídos em dois prédios, os mesmos foram construídos por trás
do bloco II das salas de aulas, condicionando a comunidade escolar, inclusive aos
PNE, mais opção em relação ao uso dos banheiros, haja vista que os mesmo fica
mais próximo das salas de aulas. Nesta obra o sistema de iluminação foi instalado
com sensor de presença, as torneiras com válvulas de pressão, e as caixas de
descargas com válvulas econômicas.
- Com a reforma e a construção de novos banheiros, através do Contrato nº
167/2017, o Campus Mossoró passa a oferecer a comunidade escolar melhores
condições de uso nos antigos banheiros, os mesmos estão sendo reformados na
sua plenitude, sendo substituída todas as luminárias, por luminárias com sensor de
presença, as torneiras por torneiras com válvulas de pressão, e o sistema de
descarga passou a ser com caixas de válvulas econômicas, além da substituição
de todo sistema elétrico e hidráulico e das divisoras e das portas. Neste mesmo
contrato teremos a construção de um banheiro PNE ao lado do auditório,
atendendo as normas vigentes e aos usuários PNE que venham a utilizar o
auditório e ou esteja próximo do mesmo.
- Ao concluir os serviços do Contrato nº 273/2018, o setor administrativo (gabinete
da direção geral, diretoria acadêmica, coordenação de multimeios, coordenadoria
de extensão, sala de turnos e copa) terá seus espaços ampliados e melhor
adequado, podendo desenvolver suas atividades com mais qualidades e
realizando um melhor atendimento a comunidade
- Com a conclusão dos serviços do Contrato 282/2018, a Coordenadoria de
Manutenção terá seu espaço ampliado e melhor adequado. Neste mesmo contrato
teremos a reforma e adequação do prédio anexo a COSGEM, que passará a
funcionar o novo almoxarifado do Campus Mossoró, de maneira que o setor de
almoxarifado e patrimônio funcionará em um só local, oferecendo melhor condição
de trabalho e de controle do estoque de todos materiais adquiridos e que serão
disponibilizados para os setores requisitantes.
- Através da realização diária dos serviços de manutenção predial, preventivos e
corretivos realizado pela COSGEM/MO, o resultado é condicionar o bom
funcionamento do Campus para que as atividades administrativas, ensino,
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pesquisa e extensão sejam realizadas da forma planejada sem nenhum
impedimento e ou atraso
- 10.2.1.3. Implantar programa de eficiência energética nas unidades
-As usinas fotovoltaicas do Campus geraram em 2018 aproximadamente 190MWh,
gerando uma economia de R$ 76.000,00

Riscos identificados:
- Redução dos recursos de custeio e corte do orçamento de capital e de reestruturação dos campi;
- Demora na conclusão do processos de licitações
- Atraso na execução e conclusão das obras pelas construtoras
Desafios futuros:
- Elaboração do plano diretor do Campus
- Elaborar o plano de prevenção e manutenção da infraestrutura física
- Elaborar o plano de prevenção de incêndio
- Elaborar projeto de reuso de águas pluviais e tratamento de efluentes
- Elaborar o Plano de Acessibilidade Arquitetônica (PAA)
- Reforma e ampliação do prédio da biblioteca com acessibilidade do piso superior (plataforma para cadeirantes)
- Manutenção e recuperação de vigas, pelares, rufos da estrutura do Campus
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- Construção de passarelas para o acesso ao setor médico e refeitório]
- Construção de banheiros na área da piscina
- Construção de um prédio para atender o Centro de Cultura e Esportes (salas de artes, núcleos, sala de música e educação física)
- Reforma e adequação dos laboratórios de ciências, indústria e construção civil
- Reforma e adequação da salas dos servidores
- Iluminação da área esportiva que contempla o campo de futebol/pista de atletismo, piscina e academia
- Construção de Auditório
- Execução dos serviços da rede elétrica, ampliação do sistema elétrico, substituição e atualização dos quadros elétricos, ampliação e redimensionamento da casa
de força com substituição de transformadores, instalação de rede área para a área esportiva com mais um transformador

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

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

11.1.1. Melhorar a infraestrutura de tecnologia de informação das unidades

Macroprocesso: Sistemas de informação

Previsto (1,00 R$)
885,00

Realizado (R$ 1,00 $)

%

885,00

100

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

Previsto (1,00 R$)

Realizado (R$ 1,00 $)

%

11.2.1. Ampliar o desenvolvimento do SUAP e reduzir a utilização de softwares de terceiros
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Análise de resultado – Dimensão Tecnologia da Informação
Principais resultados alcançados (fundamentar com dados):




Foram utilizados com diárias o valor de R$ 885,00, referente a participação
dos Servidores da CTI/MO nos Encontros dos Coordenadores de TI do
IFRN.
Foram investidos no total o valor de R$ 53.899,89 referentes a compra de
material de consumo de TI.
Foi contratada a Empresa SITECNET INFORMATICA LTDA ME, a fim de
prestar o serviço de solução de telefonia VOIP, modalidade local e longa
distância nacional e internacional e intra-regionais, incluindo a instalação,
manutenção preventiva e corretiva, suporte de serviços, gerência proativa,
comunicação de dados e assistência técnica para o Campus Mossoró
deste IFRN, com estimativa de valor Global em R$ 22.800,00.
Impacto observado:



Causas ou impedimentos para alcance das metas:


Aperfeiçoar o planejamento e o acompanhamento dos contratos para
ampliação e manutenção da infraestrutura de Equipamentos de TI.

Medidas tomadas para enfrentamento:


Aperfeiçoar o planejamento e o acompanhamento dos contratos para
ampliação e manutenção da infraestrutura de Equipamentos de TI.



Foram adquiridos 50 Computadores novos para o Laboratório de
Informática III, no valor total de R$ 252.000,00.

A contratação da Empresa SITECNET INFORMATICA LTDA ME gerou
uma economia de 36.167,16, pois o contrato anterior prestado pela
Empresa CINTE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, custava ao
Campus anualmente o valor de R$ 58.967,16.
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Riscos identificados:
- Redução dos recursos de custeio e de capital para aquisição de material de consumo e permanente do campus;
Desafios futuros:
- Renovar o quadro de computadores em estado inferior aos equipamentos necessários para a execução dos serviços de TI.
- Adquirir HD’s do tipo SSD para melhorar o desempenho dos computadores da instituição.
- Adquirir câmeras IP para ampliar a área de vigilância do Campus Mossoró.
- Adquiri AccessPoint para ampliar a área de conectividade da rede Wi-fi do Campus Mossoró.
- Contratar serviço de organização rack de fibras ópticas, a fim de possibilitar expansão da rede lógica do Campus Mossoró.

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

Fórmula de cálculo: 𝐼𝐸𝑛𝐼 (𝑀𝐸𝐶) = 𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝐴𝐼𝐶𝑂𝑅_𝑂𝑅) 𝑥100
Índice de Eficácia da Instituição (IEcI)
Objetivo: Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição (percentual de concluintes por ingressantes no curso).
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠 (𝐴𝐶_𝑂𝑅)

Fórmula de cálculo: 𝐼𝐸𝑐𝐼 (𝑀𝐸𝐶) = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝐴𝐼𝐶_𝑂𝑅) 𝑥100
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Resultados
Resultado 2018

Meta IFRN 2018

100

IEnI

71,04

90%

90

IEcI

54,03

80%

80

90,00
80,00
71,04

70

Fonte: http://suapdevgestao2018.ifrn.local/
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Análise de desempenho dos indicadores:




54,03

50

O valor de 71,4% do índice 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. Esse número se mantem estável
quando se comparado ao ano anterior.
O valor de 54,03% deste índice está relacionado com os cursos técnicos
integrados, que são esses que possuem melhores resultados no indicador
permanência e êxito. Para esses cursos, merecem atenção as baixas taxas de
evasão, considerando que, uma vez que os estudantes estão em idade de fase
escolar, espera-se que concluam os cursos. Vale aqui lembrar que uma
parcela considerável daqueles que ainda não concluíram encontra-se próxima
desse objetivo, faltando apenas a finalização da prática profissional, o que
mostra 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. Esses números também se mantem estável com
relação ao ano anterior.
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Painel 1B – Indicadores do Termo de Acordo de Metas MEC/Setec e IFRN
Percentual de matrículas em cursos técnicos (PVTec)
Objetivo: Quantificar o percentual de matrículas em cursos técnicos, de acordo com o previsto no art. 8º da Lei nº 11.892/2008.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝑉𝑇𝑒𝑐 (𝑀𝐸𝐶 ) =

(𝐴𝐸𝑄_𝑇𝐸𝐶𝑁𝐼𝐶𝑂)
(𝐴𝐸𝑄)

𝑥100

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

(𝐴𝐸𝑄_𝐷𝑂𝐶𝐸𝑁𝑇𝐸)
(𝐴𝐸𝑄)

𝑥100
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Percentual de matrículas PROEJA (PVEja)
Objetivo: Quantificar o percentual de matrículas para o PROEJA FIC e Técnico Integrado EJA, de acordo com o previsto no art. 2º do Decreto nº 5.840/2006.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝑉𝐸𝑗𝑎 (𝑀𝐸𝐶 ) =

(𝐴𝐸𝑄_𝑃𝑅𝑂𝐽𝐴)
(𝐴𝐸𝑄)

𝑥100

Resultados

Gráfico
Resultado 2018

Meta IFRN 2018

90

PVTec

78,28

60%

80

PVFor

4,65

20%

70

PVEja

5,31

15%

60

Fonte: http://suapdevgestao2018.ifrn.local/
Análise de desempenho dos indicadores:






Os resultados do Percentual de Matriculas nos Cursos Técnicos (PVTec) da
instituição, mostram índices bastantes satisfatório, bem acima da meta
prevista. O resultado pode ser explicado devido ao aumento na quantidade de
turmas oferecidas pelo campus, podendo aqui destacar o aumento de turmas
nos cursos técnicos de mecânica e eletrotécnica na modalidade subsequente.
Com relação ao Percentual de Matriculas na Formação de Professores
(PVFor), os números encontram-se bem abaixo do previsto pela meta
estabelecida do Campus. Um dos fatores que podem explicar esse índice é a
falta de valorização da atividade docente por parte da sociedade, o que faz
com o aluno se evada do curso, além de que a instituição sofre concorrência
direta de outras duas instituições públicas na cidade (UERN e UFERSA) que
oferecem a mesma graduação. Considerando ainda que o entendimento
institucional anterior para o percentual de matriculas para formação de
professores está previsto no quadro acima era para toda instituição, e não por
Campus do IFRN, ocasionando assim o não cumprimento da meta
estabelecida. No entanto dentro das metas previstas no novo PDI da
instituição, que tem validade até 2023, esses índices poderão ser alcançados.
O Percentual de Matriculas PROEJA (PVEja) apresenta valores percentuais
bem abaixo do previsto pela meta, que podem ser explicados pelos diversos
fatores inerentes aos alunos da modalidade, dentre eles podemos destacar:
Dificuldade em conciliar estudo e trabalho; Indisponibilidade de tempo para
estudar fora do horário de aulas; Dificuldade de acompanhamento do curso
devido ao longo tempo de afastamento do sistema formal de ensino;

78,28
60

50
40
30

20

15

20
5,31

4,65

10
0
PVTec

PVFor
Resultado 2018

PVEja

Meta IFRN 2018

57

Relatório de Gestão do Exercício de 2018
Campus Mossoró
Dificuldades de (re)adaptação à rotina escolar. No entanto o novo PDI do
campus prevê ações que possibilitarão à instituição alcançar os índices acima
descritos. Podemos destacar que se iniciou, em 2017 um processo de avaliação
dessas ofertas com vistas a melhoria dos nossos índices institucionais
considerando as necessidades e especificidades desse público. Salientamos que
o Campus Mossoró é dentre os Campi do IFRN que ainda oferta a modalidade
Educação de Jovens e Adultos

Painel 2 – Indicadores de Permanência e Êxito
Taxa de Conclusão

Taxa de Matrícula Ativa Regular

Objetivo: Este indicador mede o percentual de matrículas finalizadas com êxito em
relação ao total de matrículas atendidas.

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

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠

Fórmula de cálculo: 𝑇𝐶 = 𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥100

Fórmula de cálculo: 𝑇𝑀𝐴𝑅𝑔 =

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

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

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑥100

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

Resultados

𝑥100

𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑥100

Gráfico
Resultado 2018

Meta PEPE Campus 2018
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TMARg

68,11

52,06

80

TMCRt

15,66

24,42
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Fonte: http://suapdevgestao2018.ifrn.local/
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Análise de desempenho dos indicadores




Através da análise dos dados foi possível observar que TC e TE destoam dos
valores propostos pelo Plano Estratégico de Permanência e Êxito do estudante
(PEPE) do Campus. Os valores da Taxa de Evasão (TE) estão ligados
principalmente aos cursos técnicos subsequentes, integrado EJA, licenciatura
e de tecnologia, tendo em vista que esses cursos apresentam elevados índices
de evasão no Campus. Esse fenômeno pode ser explicado por vários fatores,
dentre eles podemos destacar, o desaquecimento da indústria local, a
desvalorização da atividade docente e a baixa contratação de profissionais
tecnólogos pelo mercado.
A Taxa de Conclusão (TC) também se mostra aquém da meta, o que pode ser
explicado pela elevada taxa de evasão do campus, assim como no caso dos
cursos técnicos integrados sofrer com a concorrência da certificação do ensino
médio via ENEM. Por outro lado, a elevada Taxa de Matrícula Ativa Regular
(TMARg) poderá ser convertida em elevação dos indicadores de conclusão.

30
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4,97

15,66

11,25 8,87

0
TC

TE
Resultado 2018

TMARg

TMCRt

Meta PEPE Campus 2018

Painel 3 – Outros Indicadores
Quantidade de projetos de ação social (PAS)
Objetivo: Quantificar o número de projetos de ações inclusivas e de tecnologias sociais, preferencialmente para populações e comunidades em situação de risco, incluindo
serviços tecnológicos e projetos de extensão.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝐴𝑆 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎çã𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
59

Relatório de Gestão do Exercício de 2018
Campus Mossoró
Quantidade de escolas apoiadas em programas de melhoria da qualidade da educação básica (PMEBas)
Objetivo: Quantificar o alcance da ação institucional em programas de melhoria da qualidade da educação básica pública, com a efetiva ações de melhoria da qualidade da
educação básica, direcionadas a gestores, professores e/ou alunos.
Fórmula de cálculo: 𝑃𝑀𝐸𝐵𝑎𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
Resultados

Gráfico
Resultado 2018
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4. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
Para onde o campus deseja ir e como ela pretende chegar lá?
4.1. Gestão orçamentária e financeira
Execução física e financeira das principais ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade do campus: informar valores na tabela
abaixo.
Ação
20RL
2994

Despesa
Empenhada
3.614,772,70
1.067.676,44

4572
20RG

84.853,15
278.999,00

Despesa
Liquidada
2.217.885,64
682.494,95

Despesa
Paga
2.216.906,84
682.494,95

73.830,12
-

73.830,12
-

RP Processados
978,80

RP Não
Processados

-

1.396.887,06
385.181,49

-

11.023,03
278.999,00

Descrição da meta física

Valor físico
Realizado

Estudante matriculado
Benefício concedido
Servidor capacitado
Projeto viabilizado
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Execução física e financeira de ações da Lei Orçamentária Anual para as quais houve destaque orçamentário recebidos pelo IFRN e
provisionado ao campus: preencher quadro abaixo, incluindo análise crítica. ATENÇÃO: replicar quadro abaixo tantas vezes quanto necessário
(1 quadro por ação). Se não houve nenhum destaque, excluir o quadro e informar a situação.
Ação 20RG
Identificação da Ação
Código

20RG

Descrição

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

Nº do
subtítulo/
Localizador

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

26101

Ministério da Educação

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

278.999,00
278.999,00
Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores

Nº do
subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e Financeira
Unidade Orçamentária Responsável
Valor em 1º de janeiro
307.994,64

Valor Liquidado

Valor Cancelado

307.994,64

Análise Crítica
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No mês de dezembro de 2018 foi empenhado o valor de R$ 278.999,00 referente ao Contrato nº 273/2018 – Reforma e ampliação de salas administrativas do Campus
Mossoró, considerando que o contrato foi assinado em 28/12/2019, o prazo da execução do mesmo é de onze meses, o valor empenhado foi inscrito em restos a pagar não
processados, o qual será executado de acordo com o andamento da obra em 2019.

Em 1º de janeiro de 2018 havia de restos a pagar o valor de R$ 307.994,64 (oriundo de emenda parlamentar), referente a obra do Contrato nº 066/2017 – Construção de
banheiros e passarelas para o Campus Mossoró, sendo esse valore totalmente liquidado e pago dentro do exercício de 2018.

Fonte: Tesouro Gerencial

Ação 00PI
Identificação da Ação
Código
Descrição

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

Nº do
subtítulo/
Localizador

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

26298

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

82.506,23
82.506,23
Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores

Nº do
subtítulo/
Localizador

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

Valor Liquidado

Valor Cancelado
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117.214,46

94.173,37

6,38

Análise Crítica

O recurso descentralizado na Ação 00PI tem o objetivo atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Considerando que o recurso referente a 2018 foi descentralizado e empenhado no final do exercício, não houve tempo hábil para a efetiva realização dos saldos dos empenhos, assim, todo o
montante foi inscrito em Restos a Pagar para serem executados em 2019.
Em relação a execução dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores em 1º de janeiro havia o saldo de R$ 117.214,46 desse valor, R$ 94.173,37 foi liquidado, e R$ 6,38 foi
cancelado. Para o exercício de 2019 foram reinscrito como restos a pagar não processados o valor de R$ 23.041,09

Fonte: Tesouro Gerencial

Ação 20K7
Identificação da Ação
Código
Descrição

REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS REFERENTES A INTERNACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAUDE
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do
subtítulo/
Localizador

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

2770001/00001

Empenhada

Liquidada

2.700.000,00

2.700.000,00

Paga

Processados

Não Processados

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

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

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Análise Crítica
O recurso descentralizado na Ação 20K7 tem o objetivo atender ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2017-PROAD/IFRN, com a FUNCERN

Fonte: Tesouro Gerencial

Ação 8636
Identificação da Ação
Código
Descrição

REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS REFERENTES A INTERNACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAUDE
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do
subtítulo/
Localizador

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

2770001/00001

Empenhada

Liquidada

500.000,00

500.000,00

Paga

Processados

Não Processados

Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária Responsável

Execução Orçamentária e Financeira
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Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em 1º de janeiro

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Análise Crítica
O recurso descentralizado na Ação 8636 tem o objetivo atender ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2017-PROAD/IFRN, com a FUNCERN

Fonte: Tesouro Gerencial

Ação 6380
Identificação da Ação
Código
Descrição

PROFEPT – MESTRADO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Execução Orçamentária e Financeira

Nº do
subtítulo/
Localizador

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2019

Unidade Orçamentária Responsável
Provisionada

158151/26406

Empenhada

Liquidada

117.783,17

36.206,51

Paga

Processados

Não Processados

81.576,66

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

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

Valor Liquidado

Valor Cancelado

66

Relatório de Gestão do Exercício de 2018
Campus Mossoró

26.699,10

8.123,63

Análise Crítica

O recurso descentralizado na Ação 6380 tem o objetivo atender o pagamento de diárias e passagens área nacional para os professores e coordenadores do PROFEPT, devido o cancelamento
do uso do cartão coorporativo do Banco do Brasil para passagens aérea, considerando que somente no final do mês de dezembro foi possível fazer um contrato de passagens aérea com a
empresa Money Turismo, através de adesão do PE nº 04/2018 do Departamento da Policia Fedral de Roraima, por esse motivo ficou o saldo de R$ 81.576,66, referente a contratação de
passagens aérea.

Em relação a execução dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores em 1º de janeiro havia o saldo de R$ 26.699,10 e que desse valor R$ 8.123,63 foi liquidado. Para o
exercício de 2019 foram reinscrito como restos a pagar não processados o valor de R$ 18.575.47

Fonte: Tesouro Gerencia
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4.2. Gestão de Pessoas
Força de trabalho: informar no quadro abaixo

Tipologia
Servidor docente efetivo
Servidor técnico-administrativo efetivo
Servidor em exercício provisório/cooperação técnica/colaboração
Professor substituto
Estagiário de nível superior
Estagiário de nível médio
Terceirizado

Nº total de servidores por
sexo
Masculino
Feminino
67
27
41
22
0
0
7
7
6
8
9
5
32
16

Nº de ocupantes de
FG/CD/FCC por sexo
Masculino
Feminino
11
3
9
5
0
0
0
0
-

Afastamentos por motivo de saúde: informar no quadro abaixo

Servidor docente efetivo
Servidor técnico-administrativo efetivo

Nº de dias de afastamento no ano
648
486

Nº de servidores afastados
27
38
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Projetos e ações do programa QVT: informar no quadro abaixo
Ações empreendidas
(atividades físicas, palestras, campanhas de saúde, etc.)
Palestra com a temática: Atividade física, saúde e qualidade de
vida;
Promoção da II SIPAT em Parceria com a CISSP e com a
brigada de incêndio.
Day Off realizado na praia de Upanema em Areia Branca/RN,
com atividade de funcional para os servidores;
Ação de bem com a vida
Café da manhã de confraternização de final de ano.
Palestra com a temática Conscientização sobre os canceres de
próstata e de mama.
Desafio: Doação de cabelo para confecção de peruca
Palestra com a temática: Conscientização sobre os canceres de
próstata e de mama
Simulação de abandono de combate ao incêndio
Oferta de musculação, treino funcional, jiu jitsu e natação.
Monitoramento e avaliação corporal e médica, mediante a
balança de bioimpedância, junto a um profissional de Educação
física e um médico

Nº de servidores/estagiários/terceirizados participantes
100
150
100
100
150
100
50
100
150
100
100

Eventos de capacitação: informar no quadro abaixo
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Evento

Carga horária (horas)

Número de participantes

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

Cargo

Nome do curso

Pedro Henrique Xavier de Mesquita

Professor

Diego Ângelo de Araújo Gomes

Professor

23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos
Materiais CBECiMat
23º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos
Materiais CBECiMat

Abraão Jhonny da Costa Brazão

Professor

Carga horária
(horas)
16hs
20hrs

XIV SIBESA -Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia
Sanitária e Ambiental
conferência ANPROTEC 2018
Curso Licitações, Contratações Direta, Pregão e SRP

32hrs

Diego Ângelo de Araújo Gomes
Francisco Bento das Chagas Guerra

Professor
Técnico Administrativo

23hrs
28hs

Antônio Rank Sermilher de Sales Barbosa
Nilton Ribeiro Pereira Bomfim
Nilton Ribeiro Pereira Bomfim

Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo

12º Encontro Brasileiro sobre Adsorção-EBA
60º Congresso Brasileiro do Concreto
curso de capacitação OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO PLANEJAMENTO E
JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

24hrs
36hrs
16hrs

Joao Reinaldo da Costa Junior

Técnico Administrativo

30hrs

Viviane Monteiro da Silva

Técnico Administrativo

XXXVIII ENDP - Encontro Nacional de Dirigentes de
Pessoal e Recursos Humanos
XX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias

48hrs
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4.3. Gestão de contratos
Principais contratos de funcionamento, continuados e não-continuados (exclui contratações diretas): informar no quadro abaixo

Número do
contrato

Finalidade

183/2013
133/2016

PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL
SERVICOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL

336.758,66
2.992,18

058/2016
057/2016
059/2016
049/2018
080/2018

SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA (REFEITORIO DOS ALUNOS)
SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL
SERV. DE APOIOADMINISTRATIVO (MOTORISTA+DIARIAS)
SERVICOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL
SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS,

42.952,84
571.850,98
82.320,48
29.367,31
162.117,90

084/2018
013/2016
196/2018
065/2018
287/2012

SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRAS (REFEITORIO DOS ALUNOS)
SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA, FINAIS DE SEMANA E FERIADO
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO
SERVICOSDE FORNECIMENTO DE ENERGIA

84.936,76
286.903,64
175.449,54
4.531,22
419.326,07

116/2018
189/2014
017/2016
048/2017

PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS
SERVICO DE FORNECIMENTO E SOLUCAO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL
SERVICOSDE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS
SERVICOS DE MANUTENCAO/ REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DOS
LABORATORIOS DE CIENCIAS
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO

12.000,00
936,99
74.742,75
15.766,97

SERVICOS DEGERENCIAMENTO / MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS
FORNECIMENTO DE PECAS NAPREST. DE SERV. DE GERENC/MANUTENCAO DOS VEICULOS
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINAE DIESEL), PARA OS VEICULOS OFICIAIS
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DE
RESIDUOS, PRODUZIDOS PELO SETORDE SAUDE

17.505,09
22.515,03
78.045,03
415,00

098/2015
347/2013
347/2013
167/2013
124/2018

Valor gasto em 2018 (R$)

26.927,56
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089/2014
251/2018

SERVICOS DE CONECTIVIDADE E INTERLIGACAO DE DADOS,
PRESTACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DEIMPRESSAO

044/2018
051/2016
196/2018

PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA VOIP
SERV. DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE ENGENHARIA, VISANDO O
PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE SALAS ADMINISTRATIVAS (COORDENAÇÃO DE
MANUTENÇÃO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS
(REALIZAÇÃO DA EXPOTEC, COLAÇÃO DE GRAU DOS CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIOR,
SEMANA DE ARTES, SIPAT, FESTIVAL DE ARTES, PQVT )
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS,
PARA OS VEICULOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS
SEPTICAS

2018NE800113
2018NE800031

6.243,14
21.480,00
22.800,00
20.000,00
222.529,99

126.449,40

5.295,00
1.003,05

Contratações diretas: informar no quadro abaixo

Número do contrato

Finalidade

Valor gasto em
2018 (R$)

Justificativa para contratação direta
(especificar as causas)

2018NE800007

DISPENSA DE LICITACAO PARA A EXECUCAO
DE SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NA
BOMBA SUBMERSA DO POCO A4MO-041-RN
LOCALIZADO NO CAMPUS MOSSORO

17.600,00

CONSIDERANDO QUE A BOMBA DO POÇO,
PAROU DE FUNCIONAR, O FORNECIMENTO DE
AGUA FOI PARALIZADO E A AGUA FORNECIDA
PELA CAERN NÃO ATENDE A DEMANDA DO
CAMPUS, SENDO NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO
URGENTE DOS SERVIÇOS

2018NE800024

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS E
ACESSORIOS NA BOMBA DAPISCINA

3.848,00

CONSIDERANDO QUE A BOMBA DA PISCINA
PAROU DE FUNCIONAR, SE FEZ NECESSÁRIO A
CONTRATÇÃO URGENTE DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, HAJA VISTA QUE A
PARALIZAÇÃO DA PISCINA PREJUDICAVA AS
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ATIVIDADES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO
FISICA
2018NE800004
2018NE800030

DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO
OBRIGATORIO - DPVAT/2018

347,29

2018NE800016
2018NE800025

PAGAMENTOS DAS TAXAS DE
LICENCIAMENTO ANUAL /2018, DOS VEICULOS
OFICIAIS DO IFRN/CAMPUS MOSSORO

360,00

2018NE800036

DESPESA C/ PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURAFAMILIAR E DO
EMPREEENDEDOR RURAL, P/ O PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - CHAMADA PUBLICA 02/2018,

1.410,18
3.053,44

Dispensa de licitação através de chamada
pública para atender o PNAE, aquisição de
gêneros alimentícios necessários ao
fornecimento de merenda escolar aos alunos do
Campus Mossoró

2018NE800164

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURAFAMILIAR E DO
EMPREEENDEDOR RURAL, P/ O PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - CHAMADA PUBLICA 02/2018

28.456,80

Dispensa de licitação através de chamada
pública para atender o PNAE, aquisição de
gêneros alimentícios necessários ao
fornecimento de merenda escolar aos alunos do
Campus Mossoró

2018NE800163

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURAFAMILIAR E DO
EMPREEENDEDOR RURAL, P/ O PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - CHAMADA PUBLICA 02/2018

28.456,80

Dispensa de licitação através de chamada
pública para atender o PNAE, aquisição de
gêneros alimentícios necessários ao
fornecimento de merenda escolar aos alunos do
Campus Mossoró

2018NE800166
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2018NE800164

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURAFAMILIAR E DO
EMPREEENDEDOR RURAL, P/ O PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE - CHAMADA PUBLICA 02/2018

3.053,44

Dispensa de licitação através de chamada
pública para atender o PNAE, aquisição de
gêneros alimentícios necessários ao
fornecimento de merenda escolar aos alunos do
Campus Mossoró

2018NE800188

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A
SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR
DESTE IFRN/CAMPUS MOSSORO, CONF. MEMO
Nº096/2018-COAES/MO,

13.586,22

Dispensa de licitação através de chamada
pública para atender o PNAE, aquisição de
gêneros alimentícios necessários ao
fornecimento de merenda escolar aos alunos do
Campus Mossoró

2018NE800189

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A
SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR
DESTE IFRN/CAMPUS MOSSORO, CONF. MEMO
Nº096/2018-COAES/MO,

5.899,53

Dispensa de licitação através de chamada
pública para atender o PNAE, aquisição de
gêneros alimentícios necessários ao
fornecimento de merenda escolar aos alunos do
Campus Mossoró

Principais desafios e ações futuras:
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Principais desafios:
Ações futuras:
 Aumentar o controle e acompanhamento, com objetivo de
 Reduzir os gastos com os contratos estimados e com os
reduzir o uso nos contratos estimados: COSERN (energia
contratos de prestação de serviços para eventos.
elétrica) OI MOVEL (telefones celulares), CLARO
 Buscar capacitações na área de contratos para os gestores e
(telefones fixos), PLUGTECH (reprografia), TICKET
fiscais para que os mesmos estejam sempre atualizados com
(combustivel e manutenção veicular) TKS SERVIÇOS
relação aos procedimentos e novas.
(manutenção e reposição de peças com ar condicionados),
IMPRENSA NACIONAL e CORREIOS
 Procurar se adequar, através de capacitação, com as novas
legislações voltadas para os processos de licitações
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4.4. Gestão patrimonial e infraestrutura
Principais investimentos de capital: informar no quadro abaixo, na forma de tópicos

Tipo de investimento

Descrição

Obra

CONTRATO Nº066/2017 - PREST. DE SERVICOS
DE
CONSTRUCAO
DEBANHEIROS
E
PASSARELAS DE ACESSO, NO CAMPUS
MOSSORO, CONF. TERMO ADITIVO Nº196/2018
CONTRATACAO
DE
EMPRESA
DE
ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DE
SALAS ADMINISTRATIVAS

Equipamentos
Veículos

Outros

AQUISICAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS,

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (LIVROS NACIOANAL E
INTERNACIONAL),
DESTINADO
A
BIBLIOTECA

Valor investido em
2018 (R$)
51.200,83

278.999,00

Benefício esperado
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE NOVOS
BANHEIROS NO BLOCO NO BLOCO III DE SALAS
DE AULAS, PARA ATENDER OS ALUNOS DESTE
BLOCO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS
ADMINISTRATIVAS (GABINETE DO DIRETOR
GERAL, CHEFIA DE GABINETE, COORDENAÇÃO
DE EVENTOS, DIRETORIA DE ENSINO, SALA DE
MULTIMEIO, SALA DE TURNO, COORDENAÇÃO
DE EXTENSÃO E COPA DA ADMINISTRAÇÃO),
ESTA
REFORMA
E
AMPLIAÇÃO
VAI
CONDICIONAR AOS SETORES ATENDIDOS
MELHOR CONDIÇÕES DE TRABALHO E
ATENDIMENTO AO PUBLICO INTERNO E
EXTERNO.

279.800,00

ATENDER A COMUNIDADE ESCOLAR NO
TRANSPORTES PARA AS ATIVIDADES DE
AULAS DE CAMPO, VISITAS TÉCNICAS E
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPOTIVAS E
CULTURAIS

55.986,00

AMPLIAR
E
ATUALIZAR
O
ACERVO
BIBLIOGRAFICO DA BIBLIOTECA, ATENDENDO
AS SOLICITAÇÕES DOS PROFESSORES
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Principais desafios e ações futuras:
Principais desafios:
 Buscar disponibilização de recurso de capital para as ações
de investimento, obras e reformas
 Aperfeiçoar os processos de licitações devido as
exigências da legislação vigente.

Ações futuras:
 Pleitear junto a Reitoria recursos para executar as ações
planejadas, referente as obras de recuperação, reforma e
ampliação predial, como também, a aquisição de
computadores, equipamentos para os laboratórios, veículos e
mobiliários.
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4.5. Sustentabilidade ambiental

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

Ação empreendida










Otimização da logística de transporte no Campus em
entendimento com outros Campi.
Acionamento da bomba submersa em horário fora da ponta
Realocação/distribuição de lâmpadas e demais luminárias
em pontos estratégicos.
Uso de lâmpadas econômicas do tipo Led
Monitoramento de torneira e vazamentos em banheiro,
jardins e demais áreas do Campus;
Uso das folhas recolhidas no Campus para produção de
composto.
Irrigação em áreas abertas em horários matinais.
Orientação aos alunos novatos quanto a preservação dos
bens moveis para uma maior vida útil.
Introdução orientada de cobertura vegetal arbórea e
arbustiva.

Resultados obtidos (economia gerada/resultados alcançados)
 Economia de combustível, pneus e peças e menor poluição.
 Economia de energia elétrica e menor impacto negativos ao
longo dos rios, florestas e populações ribeirinhas.
 Economia de energia, água e preservação do lenço freático.
 Reuso de materiais e economia de recursos financeiros para
aquisição de humos e compostos para adubação.
 Preservação dos bens evitando compra de peças para reposição
e produção de resíduos com as partes danificadas e nova
produção de bens.
 Melhoras dos ambientes em termos visuais/estéticos e conforto
térmico.

Redução de resíduos poluentes: informar no quadro abaixo, na forma de tópicos
Resíduo poluente


Resultados obtidos (redução alcançada/economia gerada)
 Menor poder poluente, evitando atração de insetos indesejáveis
Acondicionamento do lixo úmido de forma a produzir
poluição do solo.
menor quantidade chorume.
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Evitamos o uso de herbicidas
Acondicionamento de lâmpadas queimadas/substituídas
Acondicionamento e destinação correta dos resíduos de
tornearia
Doação de resíduos recicláveis para associação de
catadores.
Distribuição em pontos estratégicos de cestos coletores
devidamente identificados.
Conscientização para Redução do uso de copos
descartáveis.
Destinação corretados através de empresa especializada dos
resíduos do setor de saúde.
Condicionamento adequado dos produtos químicos dos
laboratórios.







Evitando poluição do solo, riacho, rios e lençol freático
Geração de emprego, renda e inclusão social.
Otimizando a coleta para a destinação final (aterro controlado
ou reciclagem).
Redução do poder poluente tanto na produção quanto na
destinação final.
Redução do poder poluente.

Outras ações de sustentabilidade ambiental:






Orientação através do exemplo a servidores e alunos quanto a destinação correta dos resíduos recicláveis.
Orientação quanto ao uso sustentável dos materiais e equipamentos.
Reformas dos banheiros com uso de torneiras e descargas econômicas e luminárias com sensor de presença.
Redução do tempo de acondicionando dos resíduos de forma os mesmos tenha a destinação correta o mais rápido possível ou a convenção
dos mesmo em outro bem para a instituição.
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5. CONSIDERAÇÕES DA GESTÃO SOBRE OS RESULTADOS

(Aqui a Direção-Geral faz um balanço do exercício, com base nos resultados apresentados nos capítulos anteriores. Ou seja, trata-se de uma
análise abrangente sobre o que foi bem sucedido, ressaltando-se os destaques, e também o que não foi realizado conforme previsto, com as
devidas reflexões sobre as causas.)

Em termos organizacionais o Campus buscou atingiu o que estava proposto para o exercício 2018, ampliando canais de diálogo com servidores,
estudantes e sociedade civil, inclusive mobilizando a comunidade interna e externa para elaboração do PDI (2019-2023). Contudo, ressalta-se a
necessidade de ampliar o número de técnicos administrativos (TAE) e a quantidade de funções CDs e FGs para melhorar o funcionamento da
instituição e atender de maneira sustentável os processos e procedimentos administrativos inerentes a demanda de um Campus do modelo préexpansão.

No exercício de 2018, o Campus incrementou sua matricula tanto no ensino técnico de nível médio, como no nível superior de graduação e pósgraduação lato e stricto sensu. Na dimensão do Ensino, vale destacar, o resultado obtido no ENEM e; as medalhas de ouro, prata e bronze, e as
menções honrosas obtidas nas diversas Olimpíadas de Conhecimento (ONHB; OBF; OBFEP; OBM; OBMEP; OBQ); bem como, a relação teoriaprática que norteou o fazer pedagógico e foi decisivo para a qualidade do processo ensino-aprendizagem.

Na dimensão de extensão destaque para os projetos envolvendo a sociedade civil, como o projeto de economia solidária por sua dimensão social,
no entanto, o campus se recente de não ter executado o projeto “mulheres mil”. Contudo, a implementação do NEPP em Edificações merece
destaque no âmbito do Campus. Cabe ainda enfatizar o número de alunos encaminhados para os estágios nas empresas e instituições, bem como
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a implementação e sucesso do Programa de Aprendizagem. A realização da EXPOTEC com dezenas de minicursos e palestras ofertados para
centenas de participantes também cabe registro.

Na dimensão da pesquisa, vale destacar os projetos desenvolvidos por alunos e servidores, as publicações de servidores e estudantes em
periódicos e em eventos nacionais e internacionais. Cabe notar as ações desenvolvidas na incubadora ITMO, tais como “concursos de ideias”,
graduação de empresas e o trabalho que vem sendo desenvolvido com parceiros locais para obtenção do certificado modelo CERNE.

Na dimensão gestão de pessoas, vale destacar as ações do projeto Qualidade de Vida no Trabalho, dentre elas, o Day Off, a prática de exercícios
funcionais e as palestras com foco na melhoria da saúde do servidor. Outro pilar relevante dessa dimensão, diz respeito a capacitação de
servidores, o que proporcionou a participação de servidores em diversos eventos de natureza nacional e internacional. Cabe destacar ainda a
participação de vários servidores em cursos de aperfeiçoamento, bem como de pós-graduação, principalmente stricto sensu.

Na dimensão de atividades estudantis, foram aplicados todos os recursos destinados ao apoio estudantil, com destaque para os recursos
orçamentários destinados a alimentação estudantil, auxilio transporte, os programas de bolsas (ensino, pesquisa e extensão) e, as atividades de
aulas externas, como visitas técnicas e aulas de campo que possui impactos positivos na qualidade do ensino.

Na dimensão de engenharia e infraestrutura, o exercício 2018 trouxe, a licitação e contratação de empresas para construção de duas baterias
novas de banheiros e a reforma de cinco baterias de banheiros na instituição, como ação de grande relevância para o Campus. Destaque-se
ainda, a ampliação do parque de usinas fotovoltaicas e a atualização da rede lógica e equipamentos de TI incluindo destinação de um laboratório
de redes de computares e de outro laboratório de 50 maquinas para uso permanente dos estudantes quando demandarem a realização de
tarefas acadêmicas e de pesquisa.
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Por fim, cabe registrar, a eficiência no uso dos recursos orçamentários, especialmente, na administração dos contratos para funcionamento e
manutenção do Campus. Contudo, deve se notar que se sentiu a falta de recursos de capital e investimento para aquisição de equipamentos e
material permanente, contudo, através de esforços da gestão do Campus e Reitoria, foi possível superar as dificuldades e adquirir outro ônibus
para melhorar os processos de aulas externas.
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