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Instituto Federal do Rio Grande do Norte Campus Avançado Parelhas

CARACTERIZAÇÃO DO CAMPUS

Com uma área construída de 14.367,98m², o campus Avançado Parelhas
está localizado na cidade de Parelhas-RN, na microrregião Seridó Oriental do
estado, mesorregião Central Potiguar. O município abrange uma área territorial
de 523km², sendo distante cerca de 240km da capital do estado e seu acesso, a
partir de Natal-RN.
Limita-se com os municípios de Carnaúba dos Dantas, Equador, Jardim
do Seridó e Santana do Seridó e com o estado da Paraíba. O campus tem foco
de atuação no eixo tecnológico de informação e comunicação e recursos
naturais, ofertando inicialmente os Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado e
subsequente em Informática e Mineração, com duração de quatro e dois anos
respectivamente.
Conta com um efetivo de 55 servidores ativos, distribuídos entre TécnicosAdministrativos de níveis médio e superior e corpo docente com mestres e
doutores de diversas áreas, além de 17 servidores terceirizados.

DIAGNÓSTICO PRÉVIO

De acordo com o diagnóstico, realizado pela COASS, com os servidores
do IFRN, sobre suas percepções sobre qualidade de vida no trabalho e os fatores
que influenciam no bem ou mal-estar institucional, os servidores do campus
Avançado Parelhas listaram como aspectos mais importantes para um ambiente
laboral saudável:
•

Ambiente de trabalho adequado (confortável, seguro e
organizado)

•

Saúde mental e física relacionada ao trabalho;

•

Valorização profissional;

•

Organização dos processos e fluxos de trabalho;
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