DEVOLUTIVA À COMUNIDADE - 2016
DIMENSÃO: ENSINO
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
Esses alunos possuem os Centros de
 Apoio aos alunos que estão com
Aprendizagem com os docentes em turnos
necessidades no aprendizado.
contrários e o apoio da ETEP e COAES para
traçar esses encaminhamentos.
 O professor junto com os alunos
Nunca foi negada nenhuma aula de campo
planejarem aula de campo, e que seja
aos professores que solicitaram. Vale apena
aceito.
esclarecer que as aulas de campo são
 Mais aulas de campo para o curso de
planejadas e executadas pelos professores
química, de apoio em viagens,
dentro de seus planejamentos. De toda
precisamos de mais professores no
forma, Iremos incentivo e expansão para
campus (os daqui sempre estão atolados
disciplinas e turmas que não tinham sido
de coisas), etc.
contempladas através da perspectiva
 Mais aulas de campo para o curso de
interdisciplinar, apesar dos cortes no
informática.
orçamento.
 Apresentar formas de dinamizar o aluno
Já repassado para a ETEP e trabalhado esse
na aula, para que o mesmo não perca o
tema em reuniões pedagógicas e conselhos
interesse.
de classe, junto aos docentes.
É desejo de todos da instituição a ampliação
de novos cursos regulares, não só superiores,
mas de PROEJA, Integrados, etc.
Infelizmente, com o quadro de docentes que
dispomos hoje não temos condições de
 Mais opções de cursos no superior
novos cursos regulares. Entretanto
informamos que estamos conseguindo
manter umas boa quantidade de cursos de
Formação Inicial e Continuada em todas as
áreas.
 "Reativação" das atividades
Será analisada uma possibilidade de
poliesportivas do campi, principalmente
liberação da quadra em alguns horários. O












, na quadra de areia que praticamente
está "interditada", sem uso.
A quadra deveria ser abertas aos alunos
já que inúmeras vezes estamos sem aula
e não temos nada para fazer, além da
academia que deveria ser aberta
também.
Voltar sinuca na academia, liberar a
quadra para prática de esportes.
Ter mais eventos esportivos, já que hoje
em dia nós do 3º e 4º ano não podem
praticar nenhum esporte, porque os
gestores proibiram quase que
completamente a prática.
Deixar os alunos usarem a quadra, bolas
e materiais esportivos que pertencem ao
instituto.
Disponibilizar artigos esportivos, horários
na piscina e entrada na academia para
alunos de horário vago. Abrir a academia
no horário da manhã.
Melhorar a facilidade dos alunos adquirir
uma bola para jogar. ;)

 Aumento das atividades físicas na piscina,
raramente os alunos têm prática lá.

 Preparação dos alunos para jogos
escolares (Intercampi).

 Ter como escolha TCC ou Relatório.

 A promoção de mais eventos interclasses.
 Mais eventos envolvendo a participação
da comunidade para promover a melhor
convivência e a instituição.
 Eventos que envolvam outros campi.

que os alunos relatam é devido à questão de
se evitar acidentes na quadra sem a presença
de servidores. Já aconteceram vários
problemas nessa linha, inclusive de um aluno
ter convulsão e não ter nenhum responsável
com eles no momento para ajudar.

Será conversado com os professores de
Educação Física para ver a possibilidade de
implementar mais aulas nesse espaço
desportivo.
Esclarecemos que, diferente de outros
campi, não possuímos profissionais
específicos para a preparação dos alunos
para a prática desportiva. Os professores de
Educação física não possuem essa atribuição,
apesar de contribuírem com essa prática.
Tentaremos fechar convênios afim de
disponibilizar esses treinamentos aos alunos.
A comunidade poderá opinar a respeito das
alterações nos documentos institucionais e
está sugestão poderá ser mencionada.
Além dos eventos já historicamente
relevantes para o nosso campus, como
SEMADEC, EXPOTEC e Semana do Meio
Ambiente, Festa Junina, teremos a I Semana
LGBT (promovido pelo grêmio) e a fase final
do INTERCAMPI (que englobará todos os
campi da instituição).

 Adequar o calendário escolar ao das
outras instituições. Pois quem depende
de carro, quando a UFRN para, sofre
muito.
 Incentivo a prática do xadrez no campus;
 Incentivar à TODOS os alunos a
participarem das atividades
desenvolvidas pelo campus.
 Maior interação com outros campi
através de atividades esportivas e outras
atividades estudantis como uma espécie
de olimpíada de matemática ou geografia
entre alunos de campis diferentes.
 Um dia programado para o descanso do
aluno. Levando em consideração que a
carga horária de estudo é muito grande,
seria interessante um dia ou até mesmo
um horário dedicado para o descanso na
própria instituição.
 Precisamos também que se deem um
jeito de formar uma turma em horário
contrário para se pagar matéria em
dívida.
 Estou sendo impedido de estudar, pois
com essa nova regra de não poder pagar
matérias do quinto período porque devo
uma matéria do segundo período não
convém pois estou matriculado nas
disciplinas e não por período como em
algumas instituições privadas, matéria
essa que não é pré requisito para nada.

Em 2016 já terminaremos o ano utilizando
apenas dois dias do ano de 2017. No ano
letivo de 2017, o calendário letivo estará
dentro do calendário civil. Reforçamos que
essa situação, deu-se devido às greves que
tivemos nos últimos anos.
Criação de estratégias para a participação
dos alunos nos eventos.
Diante do Planejamento e de recursos
limitados para o ano de 2016, teremos com
organizar apenas a fase final do Intercampi.
Entretanto existem planos para realização de
Olimpíadas de Conhecimento entre os campi
para 2017.
Diante do calendário letivo já imprensado
não temos como dispor desse dia de
descanso e, de fato, a carga horária é puxada,
porém tentaremos ver a possibilidade da
utilização dos sábados letivos.

Está sendo realizado com os Coordenadores
de Curso essa possibilidade.

Enviar para as coordenações de curso e
Direção Acadêmica para ver a possibilidade
de atendimentos junto à PROEN.

DIMENSÃO: PESQUISA E EXETNSÃO
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 A abertura para a iniciação profissional
Conversamos com os professores para
voluntária de alunos, para que possam
efetivar essa solicitação;
angariar mais conhecimento e prática.
Os projetos de Iniciação Científica são
 A comunicação mais facilitada na escola
amplamente divulgados nos meios de
de alguns editais e provas para os
comunicação da escola, mas iremos
projetos de iniciação científica .
intensificar a divulgação.

 Ampliação dos projetos de extensão com
as empresas, pois já há o novo recurso da
aprendizagem disponível.
 Projetos que visualizem os problemas
que acontecem em nossa cidade, como
infraestrutura, e o que o aluno em sua
área pode contribuir para um melhor
desempenho.
 Expandir o número de projetos para os
cursos.
 Promoção de eventos de exposição dos
trabalhos realizados pelos estudantes e
servidores do campus, como uma
amostragem dos projetos de pesquisa e
extensão desenvolvidos; incentivo maior
ao desenvolvimento no âmbito da
pesquisa à estudantes e servidores.

A Coordenação de Extensão se prontificou
em realizar essa ação.

Já acontece a Exposição Científica e
Tecnológica do Campus que possui, dentre os
seus objetivos, o de possibilitar que os
resultados dos projetos desenvolvidos no
campus sejam repassados à toda
comunidade escolar.

 Promover ainda mais ações que possam
integrar a comunidade e as outras
instituições de ensino.

Ampliação dos projetos de Extensão e maior
divulgação dos eventos.

 Envolver mais os discentes e docentes na
elaboração de projetos voltados para
pequenas comunidades rurais.

A Coordenação de extensão estará
realizando esse trabalho, inclusive com um
número maior de bolsas aos discentes
envolvidos.

 Os alunos que já participaram de projetos
de pesquisa e extensão sempre são
chamados para outro projeto em vez de
ampliar as vagas para alunos que nunca
tiveram a oportunidade.

A Coordenação de extensão estará
realizando esse trabalho de conscientização
entre os docentes que submetem os
projetos.

DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 Ampliar a área coberta entre os blocos.
Já solicitamos à Diretoria de Engenharia do
Ex. Entre estacionamento e prédio; Entre
IFRN e estamos aguardando a liberação de
sala dos servidores, academia e outros
recursos para essa finalidade
setores ao bloco de sala de aula.
Já solicitamos à Diretoria de Engenharia do
IFRN e estamos aguardando a liberação de
recursos para essa finalidade. Estamos
 Melhorar a acessibilidade;
fazendo pequenas adequações dentro od
possível com nossos profissionais
terceirizados.
 A biblioteca do campus Currais Novos
Solicitamos adequações à Diretoria de
possui um ambiente agradável. Mas seria
engenharia do IFRN quanto à instalação dos

interessante a instalação de banheiros e
bebedouros.
 Ajeitar nosso ar-condicionado
 Criação de espaços destinados as
convivências dos alunos, implementadas
por meio de salas de descanso .
 Criação de espaço de convivência entre
discentes criação de espaço de sala de
descanso melhoração no espaço do
refeitório;
 Deveria ser colocado um espaço
reservado ao descanso dos aluno, com
redes ou colchões, pois alguns alunos
precisam passar o dia no instituto e
precisam descansar.
 Uma área de convivência e descanso para
os alunos, já que quando é contra-turno,
necessitam de um lugar para descansar e
descontrair, poderia ser como extensão
sala de lazer ou jogos.
 Melhorar os espaços de convivência
dentro do Campus;
 Maior recinto destinado as refeições
(almoço, jantar). A necessidade de
deslocamento entre as mesas é
dificultada pelo pouco espaço.
 Na cantina faltam mesas para que todos
possam comer, logo, alguns tem que
comer na sala de aula em dias de lotação.

 Disponibilizar armários para os bolsistas.

 Criação de um espaço reservado ao
Centro de Aprendizagem (CA);
 Criação de salas para CAs e orientações;
 Melhorar computadores da biblioteca,
pois tem alguns que não funcionam.
 Outro problema está nos vestiários,

banheiros para podermos planejar recursos
com essa finalidade.
Foram colocados no Planejamento a
aquisição de 20 aparelhos de ar condicionado
para substituir os deficientes.

Não temos como implementar um espaço
fechado para descanso, entretanto, estamos
ampliando as área de convivência, criando
um mini bosque no espaço por trás da
cantina e disponibilizando mesas e cadeiras
de alvenaria em todo a área de lazer
existente.

Não temos como construir um novo espaço
para servir as refeições aos estudantes.
Entretanto com a criação do mini bosque que
será na parte posterior da cantina,
colocaremos mais mesas e cadeiras de
alvenaria. O que diminuirá essa
problemática.
Devido à escassez de recursos não teremos
como adquirir novos armários com essa
destinação. Entretanto, iremos verificar junto
aos demais campi se possuem armários
sobressalentes e que possam ser doados
para essa finalidade.
Com a ampliação dos espaços como a
reforma para o novo prédio para o curso de
TSI, teremos como reavaliar os espaço e criar
as salas para os CA´s.
A Coordenação de Tecnologia da Informação
já se prontificou em organizar e resolver essa
solicitação.
A Coordenação de Serviços Gerais se















principalmente o masculino onde se
ligarem três chuveiros ao mesmo tempo
eles perdem a pressão da água; Alguns
banheiros não fecham direito e
apresentam algumas minhocas ou coisa
do tipo.
O problema dos banheiros e vestiários
Somente um banheiro com chuveiros
funciona no horário de almoço,
exatamente quando existe uma maior
demanda de alunos, causando assim a
superlotação.
Uma possível solução seria disponibilizar
os vestiários da academia nesse período,
além de fazer uma reforma nos mesmos,
colocando cabines individuais de banho.
Precisamos de residência para os cursos
superiores;
Poderia ter "Casa do estudante" para
cursos superiores para os alunos que não
têm condições de pagar aluguel ou tá
viajando diariamente.
Poderia ter "Casa do estudante" para
cursos superiores para os alunos que não
têm condições de pagar aluguel ou tá
viajando diariamente.
Promover a conscientização que os
laboratórios, principalmente os de
eletrônica e eletricidade é de péssima
qualidade, além do conforto em relação
aos ar condicionados das salas de aula.
Melhoria dos laboratórios de alimentos e
manutenção e suporte em informática.
Outro ponto é o sucateamento dos
Laboratórios de Frutas e LAMA. Existe
uma falta de estrutura e planejamento
gritantes, que devem ser resolvidas para
facilitar o processo de aprendizagem,
além de estimular alunos e professores
que os utilizam.

 Mais opções de livros na biblioteca.

comprometeu em verificar essa pendência,
de toda forma, já avisamos que está prevista
reformas em todos banheiros da instituição.
Vamos colocar no planejamento para fazer as
cabines na academia e liberar esses vestiários
também para banhos.

O IFRN está implementando nos seus
documentos da assistência estudantil o
auxílio moradia para essas situações
descritas. Não temos orçamento para custear
um local conforme solicitação.

Com a ampliação dos espaços como a
reforma para o novo prédio para o curso de
TSI, teremos como readequar o laboratório
de eletrônica e de eletricidade.
Quanto ao laboratório de alimentos, existe a
previsão de reformar o galpão por trás do
refeitório para servir de laboratórios de
alimentos.

Teremos R$ 50.000,00 para a aquisição de
novos livros para a biblioteca.

DIMENSÃO: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
 Com relação a escolha dos alunos
contemplados para refeições. Deveriam
avaliar mais pelo motivo e menos pela
renda.
 Inclusão dos cursos superiores ao grêmio
pois a uma certa exclusão do ensino
superior sempre somos os últimos a
saber das coisas e ficamos de fora de
várias decisões sobre a funcionalidade da
instituição;

ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
Iremos encaminhar a solicitação para o setor
responsável. Entretanto, essa questão é
colocada pelo Conselho Superior, mas
veremos como poderemos atender.

 Incentivo à participação dos alunos às
atividades de apoio, como consultas com
a psicóloga e nutricionista;

Iremos realizar campanhas e divulgações
acerca do trabalho desenvolvido pelos
profissionais de apoio.

 Doce de Leite no lanche

Já existe previsão da inclusão dos produtos
feitos na Usina escola da instituição serem
utilizados na merenda, inclusive o doce de
leite.

 O lanche era para ser servido aos alunos
do ensino superior que tem todo direito
como os demais alunos.
 Trabalhar mais o lado espiritual do aluno
de forma que ele possa ser trabalhado
por completo corpo (atividade física) ,
alma (intelecto) e espírito.

Iremos implementar os Centros Acadêmicos
para os Cursos Superiores.

Da mesma forma, foi posto no planejamento
o atendimento, em relação ao lanche, para
todos os alunos da instituição.
Iremos ver a possibilidade de trazer pessoas,
de várias religiões diferentes, para trabalhar
essa temática com os alunos.

 Sugiro que reduzam os preços da cantina.
 Gostaria de questionar os valores e o
péssimo atendimento da cantina, os
valores são bastante elevados e o
atendimento deixa a desejar

O nutricionista, fiscal do contrato da cantina,
irá conversar com os responsáveis e tratar da
melhoria desses pontos destacados.

 Melhorar a qualidade no setor de saúde.

Iremos discutir com o setor como poderemos
realizar essas melhorias.

 Seria importante o aumento de cotas
para impressão dos trabalhos
acadêmicos, uma vez que a quantidade
em uso não está sendo necessário.

Vamos discutir a ampliação dessas cotas com
relação ao planejamento orçamentário.

 Aumentar o tempo de solicitação para
alimentação de 21h para 00:00, pois
devido ao tempo limitado para dá conta
de tudo, muitas vezes acabamos por por
perder essa solicitação.

Iremos discutir com o setor como poderemos
realizar essas melhorias.

DIMENSÃO: GESTÃO DE PESSOAS
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO

 Novos e mais materiais para os
laboratórios;
 Melhor aproveitamento dos laboratórios,
visto que contam com algumas limitações
ainda.
 Integração entre os servidores;
 Colaboração para uma maior interação
entre servidores e no endomarketing;

Já existe previsão da inclusão dos produtos
feitos na Usina escola da instituição serem
utilizados na merenda, inclusive o doce de
leite.
Da mesma forma, foi posto no planejamento
o atendimento, em relação ao lanche, para
todos os alunos da instituição.
Realizaremos eventos e intensificaremos a
participação de todos os servidores da
instituição.

 cursos de capacitação in company;
 Deve ser intensificada a política de
capacitação dos servidores, fazendo
convênios e firmando parcerias com a
indústria, visando atualizar e aprimorar as
atividades desenvolvidas no Campus,
conforme a realidade atual do mundo do
trabalho.
 Visibilidade e respeito aos técnicos
administrativos;

 Rever editais para afastamento.
 Outra sugestão também seria rever a
flexibilização/horário de estudante para
os servidores que estão fazendo segunda
graduação ou pós. Em alguns campi isso
já existe, em outros não. É preciso rever e
uniformizar as regras sobre esse aspecto.

 Enfermeira no horário noturno até às
22:00 horas;

 Mais investimentos para formação
continuada de docentes, no sentido de
garantir despesas com convidados
externos.
 Melhorar o rh dos campi e promover

A Coordenação de Gestão de Pessoas aponta
que está tentando fechar novas parcerias e
que a PROEX está anualmente lançado
editais que contemplem estágio para
capacitação de servidores em empresas
relacionadas a sua área de atuação.
Ampliação dos espaços à esse segmento,
através de voz em todos os conselhos, bem
como as decisões que envolvam esse grupo
sejam debatidas entre seus pares.
Será revisto por comissão própria e aprovada
em suas respectivas instâncias de forma
democrática.
Iremos consultar a DIGPE sobre o assunto,
uma vez que, a orientação que recebemos da
PROJU não permite que os docentes tenham
essa solicitação atendida, quanto ao pleito
em relação aos técnicos administrativos,
existem uma resolução que “entrava” o
processo de liberação.
Para a contratação de mais servidores de
determinadas áreas a instituição precisaria
de liberação de mais códigos de vaga. Temos
apenas uma técnica em enfermagem e, pelo
seu horário, não consegue atender os três
turnos da instituição. Informamos que a
DIGPE tem mandado vários ofícios ao MEC
solicitando essa ampliação no número de
servidores.

Colocaremos no planejamento recurso para
essa finalidade.

melhor qualidade de vida ao servidor.
 As reposições nos cargos de pessoas
remanejadas deveriam ser mais
eficientes. Os setores muitas vezes ficam
com déficit nos atendimentos.

As reposições seguem o estabelecido pela
Reitoria. Infelizmente o preenchimento das
vagas, ás vezes, dependem de concursos
públicos. Mas a Gestão de Pessoas irá
verificar o que pode ser feito para agilizar
essa problemática.

DIMENSÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 Colocar uma linguagem mais fácil de
entender,
 A avaliação ficou bem mais compacta e
Acreditamos ter sido uma crítica ao
direta no entanto ainda é confusa,
Questionário de Avaliação. Iremos propor
principalmente nos primeiros itens
essas questões à Comissão da CPA Central.
avaliados.
 Questionário complexo e um pouco longo
 A instituição precisa acompanhar melhor
o serviço de cantina e dos banheiros.
 Papéis higiênicos nos banheiros
femininos
 papéis higiênicos nos banheiros (pois é
difícil de se ver).
 Incluir ações de monitoramento das
ações pelos setores responsáveis.

Iremos realizar campanhas e divulgações
acerca do trabalho desenvolvido pelos
profissionais de apoio.
Conscientizar os alunos quanto ao não
desperdício de material de limpeza da
instituição.
Faremos reuniões com o Conselho Gestor
para definir como será realizado esse
monitoramento.

DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO SOCIAL
DEMANDAS DA COMUNIDADE ESCOLAR
ENCAMINHAMENTOS DA GESTÃO
 Promover mais acessos a informação
Iremos intensificar a produção de
dentro do Campos
informações dentro e fora do campus
 Deixar transparente as decisões
ampliando o uso de redes sociais e a
institucionais
utilização dos murais do campus.
 Outra sugestão é a elaboração de um
Iremos ver a possibilidade de alocação de
periódico para divulgar as produções
recursos para esse fim dentro do orçamento.
acadêmicas dos cursos técnicos (médio e
superior) existentes no campus.
ELOGIOS
No demais, a instituição está de parabéns pela organização e estrutura no geral.
Só tenho a agradecer ao Instituto pelo acolhimento, e pela disponibilidade de todos
colaboradores do IFRN - Currais Novos.

Ta tudo bom!
Ta tudo ótimo, menos o ar-condicionado.
Todos os aspectos foram contemplados.

