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APRESENTAÇÃO
Em articulação com o compromisso assumido na função social, o IFRN é caracterizado e
identificado como uma instituição inclusiva e propulsora de educação de qualidade social e de práticas
democráticas na educação profissional e tecnológica.
Em atendimento ao estabelecido nos documentos oficiais que regem o IFRN e com base nos
princípios e fundamentos do currículo proposto da instituição, torna-se inconcebível a convivência com
resultados que apontam para a exclusão de estudantes que se matriculam nos cursos ofertados nos mais
diversos níveis de ensino ou posturas indiferentes ao número de estudantes evadidos e reprovados nos
cursos técnicos, nos cursos de graduação e de pós-graduação.
Ao se considerar o foco de atuação na educação profissional e tecnológica e a necessária
articulação com o mundo do trabalho e com as demais relações sociais imbricadas no fazer pedagógico
desta instituição, é imperativo a preocupação com a inserção socioprofissional dos estudantes e egressos,
assim como é válida a preocupação com o desenvolvimento humano no entorno dos diversos campi ou
desenvolvimento local.
No IFRN, um percentual mínimo de 50% dos estudantes que ingressam nos cursos é oriundo da
rede pública de ensino, e grande parte dessas escolas estão inseridas em municípios que apresentam
baixo IDEB. Observa-se que um grande número desses estudantes enfrenta dificuldades em se adaptar à
sistemática de ensino nos cursos em uma área profissional, apresentam limitações oriundas de falta de
conhecimentos basilares para acompanhar a metodologia e a quantidade de atividades desenvolvidas na
formação e demonstram dificuldades de aprendizagem durante o processo de formação. Essas
dificuldades, muitas vezes, culminam em reprovações, desníveis no percurso acadêmico e abandono ou
evasão. Convive-se também, com outros fatores intervenientes da realidade socioeconômica que
interferem no processo de aprendizagem.
No Projeto Político-Pedagógico é declarado o respeito à diversidade como princípio basilar do
currículo do IFRN:
[...], o respeito à diversidade é um dos princípios que embasam a prática
pedagógica no IFRN. Respaldado pelo princípio da igualdade, esse respeito
materializa-se na ação educativa, sobretudo na relação entre educadores e
estudantes em sala de aula: a forma de se conceber a educação e o papel do
educador e do educando no processo de construção do conhecimento; a relação
de respeito entre os envolvidos nesse processo; o estabelecimento de uma
relação que prima pelo respeito à pessoa humana e pela inclusão de todos; o
reconhecimento da singularidade e das diferenças existentes entre as pessoas e
entre os grupos; o respeito ao direito de cada indivíduo em uma sociedade
democrática; a convivência com diferentes opiniões sobre a realidade e
diferentes visões de mundo; o respeito aos valores e às crenças; o exercício da
tolerância e da mediação dos conflitos; e o repúdio a todo tipo de discriminação.
(IFRN, 2012, p.66)
A materialização do respeito à diversidade no currículo dependerá, essencialmente, da concepção
de educação e do olhar sensível de educadores na busca de um sistema educacional inclusivo e
democrático. Está diretamente relacionado ao tratamento pedagógico que deve ser implementado no
cotidiano educativo e nas práticas desenvolvidas.
Diante dos compromissos assumidos na função social, no currículo institucional e da compreensão
de educação como direito universal é primordial que o IFRN busque soluções e implemente ações
sistemáticas de acompanhamento psicopedagógico e social dos estudantes de forma a superar as
dificuldades identificadas no processo educativo, como a reprovação, a repetência e a evasão nos
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diferentes níveis e modalidades de ensino.
Nesse sentido, o IFRN instituiu a Comissão Interna para Acompanhamento das Ações de
Permanência e Êxito dos Estudantes, no âmbito sistêmico, com grupos de trabalho em cada campus, com
objetivo principal de, a partir do diagnóstico qualitativo por campus e por curso, propor, por meio de um
Plano Estratégico, de medidas para superar a evasão e a retenção/reprovação dos estudantes.
A elaboração desse documento é, pois, resultado de um processo coletivo, em que os campi foram
instados a realizar diagnósticos locais sobre evasão e retenção/reprovação em cursos técnicos e de
graduação, e a participar, por meio do envolvimento direto de representantes, de uma oficina para
consolidar uma proposta para este Plano Estratégico.
Esse Plano Estratégico tem, como documentos basilares, o Projeto Político Pedagógico, o Plano
de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 e o Projeto de Autoavaliação Institucional 2015-2017, e
representa a intenção institucional de retomar os padrões de qualidade socialmente referenciada da
gestão e da ação educacional, historicamente vivenciada pela instituição.
Para tanto, este documento foi estruturado em sete capítulos. No primeiro capítulo, é feita uma
contextualização, em que são apresentados a caracterização e a organização do IFRN, são descritas as
ofertas educacionais. O segundo capítulo apresenta as bases conceituais relativas à permanência e ao
êxito. Os aspectos metodológicos para elaboração e implementação do Plano Estratégico estão descritos
no terceiro capítulo, base para o diagnóstico de indicadores quantitativos e qualitativos apresentados no
quarto capítulo. O quinto capítulo sistematiza as metas e as ações previstas para o período de 2016 a
2018, com monitoramento previsto no sexto capítulo, de modo a garantir a efetividade das estratégias
propostas. Por fim, o sétimo capítulo descreve as estratégias de avaliação do próprio documento, numa
perspectiva dialógica e dialética.
Espera-se, portanto, num curto prazo, apresentando também perspectivas de médio prazo, que
a instituição – a partir dos seus diversos sujeitos ativos – empreenda esforços para promover ainda mais
a inclusão social por meio não apenas da democratização do acesso, mas da oferta de condições de
permanência e êxito dos estudantes.
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1.
1.1

IDENTIDADE INSTITUCIONAL
Caracterização

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte foi criado em 23 de
setembro de 1909, como Escola de Aprendizes e Artífices, e passou por inúmeras alterações em sua
institucionalidade, sendo a mais recente a que deu origem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, decorrente da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que
instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
O IFRN possui natureza jurídica de autarquia e detém autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Com sede em todo o Estado do Rio Grande do Norte, o IFRN
é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, que tem como
função social “ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada socialmente e de
arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia – comprometida
com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do
conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça
sociais” (IFRN, 2012).
Nesse sentido, oferta cursos visando a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos,
culturais e sociais locais; desenvolve a pesquisa e a extensão, na perspectiva de produção, socialização e
difusão de conhecimentos; estimula a produção cultural; e realiza processos pedagógicos que levem à
geração de trabalho e renda. Em um contexto mais amplo, a Instituição visa contribuir para as
transformações da sociedade, visto que esses processos educacionais são construídos nas relações sociais.
Trata-se, portanto, de uma instituição de educação superior, básica e profissional, especializada na
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, conjugando
conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos a ideais pedagógicos de fundamentação histórico-crítica.

1.2

Organização multicampi

O processo de expansão e de interiorização da Rede Federal, iniciado em 2006 pelo Governo
Federal, possibilitou a criação de 17 campi e dois campi avançados, além do Campus Natal-Central e do
Campus Mossoró, preexistentes. A estruturação desses novos campi se deu em decorrência das Leis nº
11.534/2007 e 11.740/2008, que determinaram o quantitativo de cargos para essas unidades de ensino,
e ensejaram a autorização de funcionamento, conforme relacionado no Quadro 1.
Os campi avançados integram a organização geral da Instituição nos termos do
§ 2º do art. 7º do Estatuto e da Portaria nº 1.291/2013-MEC, cabendo ao Conselho Superior autorizar a
criação e o funcionamento desses campi e, posteriormente, submeter a autorização do MEC.
Ainda integram as unidades educacionais do IFRN, o Campus EaD. Diferentemente dos demais
campi, e em função de suas características e peculiaridades, não há uma autorização emitida pelo Ministério
da Educação para funcionamento. A estruturação do Campus EaD foi feita como diretoria sistêmica, tendo
sido integrado à organização geral do IFRN por meio do art. 64 do Regimento Geral, nos termos do § 2º do
art. 7º do Estatuto: “Em função de novas demandas institucionais, poderão ser criadas outras diretorias
sistêmicas, além das previstas neste Estatuto, devendo passar a constar no Regimento Geral. ”.
O Estatuto do IFRN foi aprovado pela Resolução nº 66/2009-CONSUP, e o Regimento Geral, pela
Resolução nº 15/2010-CONSUP. O conjunto de normas e disposições complementares ao Estatuto e parte
integrante do Regimento Geral, que disciplinam a organização e o funcionamento dos órgãos que
integram a Reitoria e os campi do IFRN são o Regimento Interno da Reitoria, aprovado pela Resolução nº
16/2011-CONSUP, e o Regimento Interno dos campi, aprovado pela Resolução nº 17/2011-CONSUP.
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Quadro 1 – Atos autorizativos de funcionamento das unidades educacionais do IFRN emitidos pelo
Governo Federal.
Campus
Campus Natal-Central*
Campus Mossoró
Campus Currais Novos
Campus Ipanguaçu
Campus Natal-Zona Norte
Campus Caicó
Campus Apodi
Campus Santa Cruz
Campus João Câmara
Campus Macau
Campus Pau dos Ferros
Campus Parnamirim
Campus Nova Cruz
Campus Natal-Cidade Alta
Campus São Gonçalo do Amarante
Campus Canguaretama
Campus Ceará-Mirim
Campus São Paulo do Potengi
Campus Avançado Lajes
Campus Avançado Parelhas

Ato autorizativo
Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909
Portaria MEC nº 1.677, de 02/12/1997
Portaria MEC nº 1.203, de 29/06/2006
Portaria MEC nº 1.203, de 29/06/2006
Portaria MEC nº 1.203, de 29/06/2006
Portaria MEC nº 757, de 27/07/2009
Portaria MEC nº 757, de 27/07/2009
Portaria MEC nº 757, de 27/07/2009
Portaria MEC nº 757, de 27/07/2009
Portaria MEC nº 757, de 27/07/2009
Portaria MEC nº 757, de 27/07/2009
Portaria MEC nº 1.366, de 06/12/2010
Portaria MEC nº 1.366, de 06/12/2010
Portaria MEC nº 1.366, de 06/12/2010
Portaria MEC nº 953, de 16/07/2012
Portaria MEC nº 996, de 07/10/2013
Portaria MEC nº 996, de 07/10/2013
Portaria MEC nº 996, de 07/10/2013
Portaria MEC nº 27, de 21/01/2015
Portaria MEC nº 27, de 21/01/2015

Fonte: Relatório de Gestão do IFRN 2015.
*O Campus Natal-Central é a sede originária da criação do IFRN.

A Figura 1 apresenta a distribuição espacial dos municípios onde estão situados os campi do IFRN,
ressaltando-se que a população atendida pela Instituição compreende um determinado território de
abrangência, que inclui outros municípios situados num raio de 60 a 80 quilômetros.
Figura 1 – Distribuição geográfica dos campi do IFRN.

Fonte: Elaborado pela ASCE/IFRN, 2015.
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1.3

Oferta educacional pluricurricular

A criação do IFRN está associada à ampliação da oferta da educação profissional e tecnológica e
da formação de professores para as áreas de ensino de ciências e matemática, para responder às
demandas do desenvolvimento regional e local.
A oferta educacional deve ser realizada de forma indissociada e articulada, na prática, entre o
ensino, a pesquisa e a extensão, em atmosfera que preserve as ideias de autonomia e a liberdade
acadêmica. Uma prática com essas características leva à criação de um ambiente de convivência e
integração entre os níveis de formação ofertados que deve ser estimulada em todas as áreas, contribuindo
com a construção de uma visão de responsabilidade e desenvolvimento social. Esse modelo integrado
motiva a comunidade acadêmica e eleva os indicadores institucionais de desempenho, o que impacta
diretamente no desenvolvimento dos polos onde o Instituto está inserido e se reflete em todo o Estado.
Nesse contexto, é imprescindível identificar as necessidades de ofertas e associá-las às demandas
socioeconômicas dos territórios onde estão instalados os campi do IFRN, bem como os novos horizontes
econômicos e sociais apresentados para o desenvolvimento local e regional.
A estratégia utilizada pelo IFRN para responder às demandas socioeconômicas qualificadas da
sociedade foi efetuada através da identificação de focos tecnológicos para a implantação de campi
especialistas, os quais aperfeiçoam a aplicação de recursos em infraestrutura e em pessoal. Nesse sentido,
o foco tecnológico de um campus é definido como a especialização da atuação em função dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais. Assim, cada campus que é implantado tem como propósito contribuir
para o desenvolvimento dos setores produtivos e a permanência de profissionais qualificados no interior
do Estado.
A partir do foco tecnológico são definidas as ofertas educacionais no respectivo território de
abrangência de cada campus. No conjunto dos campi, a oferta educacional do IFRN abrange tanto a
educação básica quanto a educação superior e, transversalmente, como modalidade, a educação
profissional e tecnológica, incluindo cursos de:





formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, ministrados de forma livre ou
articulados com o ensino fundamental;
educação profissional técnica de nível médio (cursos técnicos);
educação superior de graduação (licenciaturas, cursos superiores de tecnologia ou
bacharelados/engenharias1); e
educação superior de pós-graduação lato (especialização e aperfeiçoamento) e stricto sensu
(mestrado).

O processo de expansão proporcionou um incremento significativo no número de matrículas
atendidas nos diversos campi.
A Figura 2 apresenta a evolução da distribuição de matrículas em cursos ofertados pelo IFRN, 2011
a 2015. Ressalte-se que os dados de matrícula apresentados foram obtidos tendo por referência o ano
civil.
Por outro lado, a caracterização socioeconômica dos estudantes (Figura 3) sinaliza o atendimento
de um percentual significativo de uma população socioeconomicamente vulnerável, constituída
marcantemente por estudantes de baixa renda, trabalhadores, residentes em localidades distantes ou
com necessidades educacionais específicas.

1

As engenharias tiveram início no ano letivo de 2016.
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Figura 2 – Distribuição de matrículas em cursos ofertados pelo IFRN, 2011 a 2015.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do Relatório de gestão do IFRN 2015.

Figura 3 – Evolução do percentual de alunos matriculados por renda per capta familiar, 2011 a 2015.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do Relatório de Gestão do IFRN 2015.
* Os dados de 2011 foram desconsiderados pois era utilizada outra metodologia de medição do indicador,
o que impossibilita a comparação.
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Assim, para além de promover a ampliação do acesso por meio da interiorização das instituições,
do incremento do número de vagas, da ampliação do alcance e da utilização de ações afirmativas, para
garantir a democratização da oferta é necessária a adoção de ações que promovam a permanência e o
êxito dos estudantes e a inserção socioprofissional e educacional dos egressos.
Entender a evasão e a retenção/reprovação como fenômenos que envolvem fatores
multidimensionais (culturais, sociais, institucionais e individuais), e relacionar esse entendimento à
complexidade do IFRN no cumprimento da sua função social, implica em articular ações que deem conta
do atendimento a um público diversificado que, em sua maioria, é socioeconomicamente vulnerável e
egresso de sistemas públicos de ensino em regiões com baixo índice de desenvolvimento educacional.

1.4

Macroprocessos institucionais

De acordo com o PDI 2014-2018, revisão 2015, a ação institucional é estruturada em eixos,
dimensões estratégicas e macroprocessos, conforme apresentado no Quadro 2. Assim, partindo de quatro
grandes eixos e de dimensões estratégicas, a instituição define macroprocessos que congregam os
objetivos estratégicos e institucionais.

Quadro 2 – Eixos, dimensões estratégicas e macroprocessos institucionais.
Eixo

Macroprocessos
Identificador
GESTÃO ESTRATÉGICA

Políticas de
desenvolvimento
Função social
institucional
Órgãos colegiados e de
assessoramento
Transparência e
descentralização
Gestão organizacional
Planejamento estratégico
Avaliação institucional
Internacionalização

Descrição
Relação e contextualização das ações institucionais com o
desenvolvimento do território e a responsabilidade social
Atuação sistemática e autônoma dos órgãos colegiados e de
assessoramento institucionais
Transparência e descentralização da gestão
Adequação dos documentos institucionais e da estrutura
organizacional
Sistematização e elaboração participativa do planejamento
institucional
Avaliação sistêmica e sistematizada da ação institucional e da
satisfação do público atendido
Estabelecimento de ações de mobilidade e parcerias
internacionais

COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Comunicação interna
Comunicação externa
Eventos

Sistematização de fluxos comunicacionais e do marketing
internos
Difusão das ações institucionais e realização do marketing
junto à comunidade externa
Promoção de eventos institucionais para divulgação da ciência,
tecnologia, arte, cultura e desporto

GOVERNANÇA
Governança administrativa
Governança em tecnologia
da informação

Política de governança administrativa com ações de auditoria
interna, gestão de riscos e processos disciplinares
Política de governança em tecnologia da informação e
comunicação com planos estratégicos e especificação dos
direitos decisórios
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Eixo

Macroprocessos
Identificador
ATIVIDADES ESTUDANTIS

Políticas
acadêmicas e de
Assistência social
inovação

Assistência à saúde
Formação integral
Representação estudantil

Descrição
Apoio a estudantes em programas de bolsas e auxílios
estudantis
Desenvolvimento de atividades de assistência à saúde dos
discentes
Apoio à formação integral dos estudantes por meio do
fomento à participação em eventos e atividades artísticoculturais e esportivas
Fortalecimento da organização política dos estudantes por
meio das representações estudantis

ENSINO
Acesso discente

Oferta educacional

Administração acadêmica
Processo ensino e
aprendizagem
Inclusão e diversidade

Sistema de bibliotecas

Educação a distância

Desenvolvimento de ações de acesso discente promotoras da
inclusão social
Ampliação, fortalecimento e diversificação da oferta
educacional e acompanhamento e aperfeiçoamento dos
projetos de cursos, em ação integrada com a pesquisa e
inovação e a extensão
Estabelecimento e acompanhamento de ações de
administração acadêmica de docentes e estudantes
Gestão pedagógica do processo de ensino e aprendizagem,
metodologias educacionais e acompanhamento da
permanência e êxito dos estudantes
Inclusão de pessoas com deficiência e com necessidades
educacionais específicas e à diversidade social, cultural, de
gênero e de raça e cor
Ampliação da ação das bibliotecas e do acervo bibliográfico
para favorecer o acesso à informação atualizada e garantir
índices de referência na avaliação educacional
Difusão do uso de tecnologias educacionais em cursos
presenciais e fomento a cursos na modalidade de educação a
distância

EXTENSÃO
Interação com a sociedade

Desenvolvimento de programas e projetos de extensão que
promovam a interação com a sociedade para a difusão e
transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos e
para a promoção de ações artístico-culturais
Desenvolvimento de ações de fomento à inserção e ao
acompanhamento de estagiários e egressos

Diálogo com o mundo do
trabalho
PESQUISA E INOVAÇÃO
Desenvolvimento científico e Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas intensivas em
tecnológico
conhecimento aplicadas à inovação tecnológica
Estímulo à produção de publicações bibliográficas e em
Publicações acadêmicoeventos e periódicos científicos e acadêmicos, em âmbito
científicas
nacional e internacional
Empreendedorismo inovador Fortalecimento das multincubadoras de empresas
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Eixo
Políticas de
gestão

Macroprocessos
Identificador
GESTÃO DE PESSOAL
Seleção e mobilidade de
pessoal
Titulação de servidores
Desenvolvimento de equipes
Carreira dos servidores
Segurança, saúde e
qualidade de vida no
trabalho
Gestão funcional de
servidores

Descrição
Seleção e ingresso de novos servidores e ações de mobilidade
intercampi e interinstitucionais
Capacitação em programas de graduação e pós-graduação
Integração e formação das equipes de trabalho
Fomento ao desenvolvimento e à avaliação de servidores na
carreira
Desenvolvimento de práticas que contribuam para a
promoção da saúde e da segurança e para a qualidade de vida
no trabalho, no âmbito individual e coletivo
Desenvolvimento de ações administrativas de caráter
obrigatório, incluindo folha de pagamento, recursos
previdenciários e benefícios de caráter assistencial a
servidores e seus dependentes

GESTÃO ADMINISTRATIVA
Funcionamento institucional
Processos administrativos
Gestão orçamentáriofinanceira
Gestão de materiais e
compras
Políticas de
Infraestrutura

Ações de custeio para funcionamento e manutenção da
reitoria e dos campi
Implementação de gestão de processos e melhoria de fluxos
institucionais
Gestão orçamentária e econômico-financeira para garantir as
ações institucionais
Ações de custeio e de investimento para ampliação e melhoria
da infraestrutura material, de equipamentos e de mobiliário
da reitoria e dos campi

ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA
Gestão de obras civis
Sustentabilidade
socioambiental
Acessibilidade arquitetônica
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Infraestrutura lógica e redes
Sistemas de informação

Ações de investimento e custeio para ampliação e melhoria da
infraestrutura física da Reitoria e dos campi
Ações para promoção de preservação ambiental e eficiência
energética, em articulação com o ensino, a pesquisa e a
extensão
Ações para promoção da acessibilidade arquitetônica

Manutenção e modernização da infraestrutura material e
lógica de tecnologia de informação
Informatização de processos de gestão institucional

Fonte: PDI 2014-2018 do IFRN, revisão 2016.

1.5

Ambiente de atuação

De acordo com os dados estatísticos do Censo Escolar do ano 2013, o sistema educacional do
estado do Rio Grande do Norte, conta com 3.925 instituições de ensino, sendo 20 federais, 683 estaduais,
2.598 municipais e 624 privadas. Tais instituições atuam com creche, pré-escola, ensino fundamental,
ensino médio, educação profissional de técnica de nível médio, EJA fundamental e médio e educação
especial. No conjunto, essas instituições atenderam a um total de 892.964 matrículas na educação básica,
realizadas em 2014.
Em relação ao IDH, o Estado se configura num quadro de baixo a médio conjunto de indicadores
sociais. Corroborando a afirmativa, o IDHM, a partir dos dados coletados pelo IBGE no Censo de 2010,
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mostra que 93 municípios, ou 55,69% do total, estão enquadrados na faixa de médio desenvolvimento
humano, enquanto 70 municípios, ou 41,92%, tem baixo IDH. Nenhum município atingiu o grau “muito alto”.
Nesse contexto social o IFRN, ao mesmo tempo em que oportuniza novas perspectivas de
formação profissional, de produção e difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos
produtivos locais, também assume o grande desafio de dar resposta a uma realidade social complexa:
uma maior diversificação do perfil socioeconômico dos estudantes nos seus diferentes cursos e,
consequentemente, o surgimento de demandas sociais com a necessidade urgente de atendimento.
O IFRN pretende fortalecer sua capacidade de articulação com outras esferas do poder público e
da sociedade, tendo em vista o compromisso com a consolidação de um projeto exitoso para a educação
pública e a sociedade norte-rio-grandense. Ao visar uma maior sinergia na formulação e implantação das
políticas públicas educacionais e de investimento produtivo nos territórios de abrangência, a Instituição
assume como compromisso o aprofundamento das relações e das articulações com os demais órgãos do
poder público, conselhos de governança dos arranjos produtivos, sociais e culturais, entidades e
representações locais das comunidades, entre outros atores governamentais, econômicos/financeiros,
políticos e sociais. Desse modo, atua na formação humana com preparação para o mundo do trabalho,
mediada pela articulação com a ciência, a cultura e a tecnologia. Assim, compromete-se com
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão por meio da socialização do conhecimento, do
compartilhamento de ideias, da busca por soluções e pelo fortalecimento de ações conjuntas que, não só
colaborem para cumprimento de sua função social e missão institucional, mas para o processo de
desenvolvimento socioeconômico local/territorial.
Com o objetivo de contribuir mais diretamente para o desenvolvimento produtivo dos municípios
e territórios de abrangência, a Instituição afirma o compromisso de revisão periódica da sua estrutura
acadêmica, com a atualização de métodos e metodologias de ensino e a diversificação e remodelação da
sua oferta de cursos, de modo a mantê-los inovadores e harmonizados com as potencialidades
econômicas, sociais e culturais, em nível local e territorial. Além disso, observa-se a necessidade de maior
encadeamento das práticas educativas voltadas à formação profissional e tecnológica em nível médio com
as de formação superior e os programas de pós-graduação, considerando os focos tecnológicos dos campi
e, em particular, tendo em vista a elevação da titulação de seu quadro de pessoal por meio da formação
continuada e incentivos à produção científica e tecnológica.
Considerando o papel de instituição educativa e creditadora de competências, assume, ademais,
o compromisso com a formação de professores da educação básica, ao considerar-se um forte parceiro
na implementação de ações voltadas à melhoria do nível de qualidade do ensino no Estado. Tem ainda,
como elemento estratégico desafiador, cooperar para elevação do nível de qualidade da educação
fundamental, principalmente, no interior do estado, a fim de que os novos alunos ingressantes na
Instituição estejam num patamar de aprendizagem considerado satisfatório pelas instituições de ensino.
Nesse sentido, o IFRN pretende contribuir para que vários munícipios do Rio Grande do Norte apresentem
evolução paulatina do IDEB e consequentemente, apresente avanços no IDH.
O Quadro 3 apresenta uma estimativa da população-alvo de discentes do IFRN, todavia, sem levar
em conta a população estimada do respectivo entorno, isto é, dos municípios adjacentes. A populaçãoalvo apresentada na tabela diz respeito às faixas-etárias que concentram o maior percentual de discentes
nos campi do IFRN. Os dados foram extraídos do Censo do IBGE (2010) e demonstram a distribuição da
população municipal por faixa etária, em relação ao período esperado de idade para ingresso em
determinado nível de formação e conclusão dos estudos. Obviamente, em face das distorções de faixa
etária existentes, os dados permitem apenas uma noção aproximada.
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Quadro 3 – Estimativas da concentração da população-alvo de discentes por faixas-etárias, em municípios
com unidades educacionais do IFRN
População residente por faixas-etárias
Municípios com
campus do IFRN

Apodi
Caicó
Canguaretama
Ceará-Mirim
Currais Novos
Ipanguaçu
João Câmara
Macau
Mossoró
Natal
Nova Cruz
Parnamirim
Pau dos Ferros
Santa Cruz
São Gonçalo do
Amarante
São Paulo do
Potengi

População
alvo
estimada

População alvo/
população do
município (%)

2.823
5.314
2.209
5.348
3.425
1.178
2.293
2.352
22.331
67.699
2.498
19.201
2.172
2.599

2.646
4.159
2.767
5.897
3.239
1.102
2.802
2.039
18.643
56.681
2.905
14.600
2.150
3.158

38,2%
36,5%
38,7%
38,9%
35,8%
39,6%
38,1%
35,0%
44,6%
39,0%
37,0%
40,4%
37,8%
39,1%

8.338

7.622

7.111

40,0%

1.290

1.118

1.307

37,0%

14 a 17 anos

18 a 21 anos

22 a 24 anos 25 a 29 anos

Cursos técnicos
integrados

Cursos de
graduação

2.646
4.159
2.767
5.897
3.239
1.102
2.802
2.039
18.643
56.681
2.905
14.600
2.150
3.158

2.780
4.152
2.531
5.314
2.556
1.007
2.330
1.802
19.480
60.583
2.830
14.825
1.784
2.724

1.934
3.475
1.821
4.060
2.411
829
2.113
1.480
16.347
49.874
1.916
12.873
1.785
2.318

3.091
5.767
2.633
5.906
3.639
1.371
2.731
2.474
25.344
78.620
2.996
20.387
2.586
3.205

7.111

6.589

5.376

1.307

1.164

989

30 a 34 anos

Demais cursos técnicos, cursos de pós-graduação
e curso FIC.

Fonte: Adaptado do PDI 2014-2018 do IFRN (IFRN, 2016).
Como a previsão do público-alvo discente engloba diversos critérios, optou-se por simplificar essa
estimativa, isso porque não existe restrição de idade para ingresso em determinados cursos, havendo
grande variabilidade de idade em determinados cursos. Além disso, é preciso frisar que os discentes
tendem a ingressar fora da faixa-etária prevista em muitos municípios do interior do estado, em face da
defasagem educacional.
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2.

BASES CONCEITUAIS

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, define a educação como um direito social, ao lado
de outros, como: saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade
e à infância, assistência aos desamparados. Como dever do Estado e da família, o direito à educação deve
consolidar-se na promoção do pleno desenvolvimento da pessoa, no preparo para o exercício da
cidadania e na qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205).
O direito à educação pode ser considerado como um dos alicerces da República Federativa do
Brasil na medida em que é instrumento necessário à construção de uma sociedade livre, justa e solidária;
à garantia do desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução
das desigualdades sociais e regionais; e à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988, art. 3º).
Enfim, é parte da matriz que constitui em larga escala o respeito à dignidade humana. Esse preceito
vem sendo expresso em inúmeros documentos, tratados, acordos nacionais e internacionais dos quais o
Brasil é signatário, e corroborado na legislação brasileira que trata da educação, em especial na LDB.
Assim, a educação é considerada como:


direito social e dever do Estado, para corresponder às aspirações da sociedade por um país
democrático, justo e isonômico, traduzindo-se em ações que visem dar respostas públicas aos
compromissos socialmente assumidos em cada uma das instituições, tanto fortalecendo o
processo de inserção cidadã como contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional
dos sujeitos e para o desenvolvimento local, regional e nacional do país;



direito de cidadania, para formar pessoas críticas, autônomas, emancipadas e competentes
tecnicamente, ativas na dinâmica do convívio social e partícipes na definição dos projetos de
desenvolvimento nos âmbitos público e privado, pessoais e coletivos;



bem público, na perspectiva da inclusão e valoração da educação profissional e tecnológica
como política pública, comprometendo-se o Estado com a qualidade social; e



questão de soberania conjunta Estado-cidadão, para cumprir a função social e os
compromissos firmados com a expansão do direito e a universalização do acesso.

Portanto, o conceito de educação para cidadania impõe-se como requisito político e pedagógico
para que as instituições cumpram sua função social.
Entretanto, não basta admitir a educação como direito fundamental. É necessário concretizar e
prover as ações que permitam a garantia desse direito. Nesse sentido, tanto a CF, em seu art. 206, quanto
a LDB, em seu art. 3º, indicam os seguintes princípios, com relação direta com o sucesso escolar, para que
o processo educacional ocorra de forma efetiva: a igualdade de condição para o acesso e permanência na
escola, a garantia do padrão de qualidade, a valorização do profissional da educação escolar e a vinculação
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

2.1

Concepção de permanência e êxito

A abordagem conceitual de permanência e êxito na Educação deve-se dar em uma perspectiva
polissêmica, uma vez que essa categoria abrange, em seu arcabouço, ações múltiplas extensivas ao acesso
e à inserção socioprofissional.
A Constituição Federal Brasileira elegeu, como fundamentos da República, a cidadania e a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. II e III). Elegeu, ainda, como um dos princípios para o ensino, a
igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola (art. 206, inc. I), acrescentando,
expressamente, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos
27

Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016-2018

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art.
208, V). Portanto é direito objetivo de todos os cidadãos brasileiros a educação e o acesso à escola.
Fundada em uma proposta democrática de educação, a concepção de permanência e êxito deve
ultrapassar o critério exclusivo e excludente de desempenho do estudante. Implica conectá-la à garantia
do direito à educação (no acesso), ao respeito ao desenvolvimento humano, à diversidade, ao
conhecimento e à continuidade dos estudos (na inserção educacional) e à possibilidade de inserção
laboral do estudante em processo de formação para a cidadania (na inserção socioprofissional). Significa,
ainda, reconhecer os fatores intervenientes da desigualdade social e aproximá-los dos processos
educativos, com vistas à necessidade de se construírem políticas, projetos e ações e de se instituírem
práticas educativas de superação a um cenário de fracasso escolar e de baixa efetividade da educação.
Logo, acesso, permanência e êxito configuram aspectos fundantes da democratização e do direito
à educação. Em sentido lato, são ações complementares e interdependentes entre si, de modo que o
resultado eficiente de uma tem implicação direta na eficácia e na efetividade da outra. No
entrecruzamento dessas ações, o acesso é a porta de entrada para os estudantes ingressarem na
Instituição, sempre com vistas à continuidade dos estudos. Já a permanência com êxito diz respeito aos
esforços educacionais envidados para a manutenção e a integralização dos estudos por parte dos
estudantes. No alcance desse último, destacam-se tanto os aspectos da trajetória escolar sem
interrupções, como as condições necessárias e adequadas para os ingressantes permanecerem na
Instituição. Em síntese, esse desenho inicia com o acesso e avança para a permanência com êxito,
revelando-se na concretização do esforço educacional (inserção educacional) e nas possibilidades
aviltadas para a inserção socioprofissional dos cidadãos envolvidos no processo educativo. Essa
concepção traduz a democratização da educação defendida e a qualidade social almejada.
Nesse alcance, sistemas, redes e instituições educativas precisam colaborar para a
democratização do acesso, para as condições de permanência com êxito dos estudantes e para a inserção
socioprofissional dos egressos. Um olhar mais cuidadoso acerca dessa tríade nos induz a observar, na
construção desse Plano Estratégico, a diversidade socioeconômica, étnico-racial, de gênero, cultural e de
acessibilidade, “[...] de modo a efetivar o direito a uma aprendizagem significativa, garantindo maior
inserção cidadã e profissional ao longo da vida” (CONAE, 2010, p. 63).

2.2

Conceito de evasão escolar

Na contemporaneidade, ao tratarmos da relação entre educação, instituições de ensino e
sociedade, inevitavelmente deparamo-nos com algumas questões conflitantes. Dentre elas, a evasão
escolar merece destaque. Deixar de frequentar as aulas no decorrer do ano letivo, desistir do curso
optado, abandonar de vez os estudos, têm sido práticas recorrentes na trajetória escolar de muitos
estudantes brasileiros. Da educação básica à educação superior, em todos os níveis e modalidades de
ensino, o problema da evasão está presente e tem posto em xeque o princípio universal de educação para
todos.
No âmbito do IFRN, compreender o que é e quais os fatores que estão relacionados a evasão de
seus estudantes, significa abrir um espaço de diálogo em que se busque caminhos para contribuir com as
condições de permanência dos alunos nos cursos e que esses possam obter êxito na sua trajetória
educativa e socioprofissional.
Do ponto de vista conceitual, diversos são os referenciais e as teorias que procuram explicar o
fenômeno da evasão escolar. Tinto (1975), destacou, na década de 1970, que a decisão de evadir-se é
tomada em função da falta de integração com o ambiente acadêmico e social da instituição, sendo esta
integração influenciada pelas características individuais, pelas expectativas para a carreira ou curso e, por
último, pelas intenções/objetivos e compromissos assumidos antes do início do curso.
Estudos realizados pela Comissão Especial para Estudo da Evasão nas Universidades Públicas
Brasileiras na década de 1990 (BRASIL, 1996) já apontavam que a evasão estava relacionada a três fatores
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predominantes: estudantes, cursos e instituições e, por último, questões de ordem mais conjuntural,
denominadas por Polydoro (2000) de “variáveis socioculturais e econômicas”. Esta última estaria
relacionada ao mercado de trabalho, ao reconhecimento social da carreira escolhida, à qualidade do
ensino fundamental e médio, ao contexto socioeconômico e às políticas governamentais. Esses estudos
caracterizaram, também, que as ocorrências da evasão acontecem distintamente de três modos: evasão
de curso, quando o estudante desliga-se do curso em situações diversas tais como: abandono (deixa de
matricular-se), desistência (oficial), transferência ou reopção (mudança de curso) e exclusão por norma
institucional; evasão da instituição, quando o estudante desliga-se da instituição na qual está
matriculado; e, evasão do sistema, quando o estudante abandona de forma definitiva ou temporária os
estudos.
Na atualidade, analisa-se que a diversidade de motivos que levam os estudantes a desistirem de
seus estudos é notória, e compreende desde questões socioeconômicas, culturais, geográficas,
estruturais, individuais, familiares, incluindo-se ainda a baixa qualidade no ensino, as dificuldades de
aprendizagem, os direcionamentos didático-pedagógicos, entre outros, o que torna o tema complexo, e
mais do que nunca, um dos grandes desafios a serem enfrentados pelo sistema educacional brasileiro em
todas as esferas, modalidades e níveis de ensino.
Conforme Dore e Lüscher (2011, p. 5), “a escolha de abandonar ou permanecer na escola é
fortemente condicionada por características individuais, por fatores sociais e familiares, por
características do sistema escolar e pelo grau de atração que outras modalidades de socialização, fora do
ambiente escolar, exercem sobre o estudante”. Refletem que a evasão escolar está diretamente associada
a situações diversas como a retenção e repetência do aluno na escola, a saída do aluno da instituição, a
saída do aluno do sistema de ensino, a não conclusão de um determinado curso ou nível de ensino, o
abandono da escola e ainda o seu posterior retorno.
Além disso, observam que a variação das causas da evasão pode se configurar de modo específico
a depender do nível de escolaridade em que ocorre. Para as autoras, o abandono da escola nos níveis
fundamental e médio é significativamente diferente do que ocorre na educação de jovens e adultos e no
ensino superior, o que requer leituras atenciosas para os contextos em que ocorrem.
Assim, o conceito de evasão adotado nesse Plano Estratégico aproxima-se dos conceitos
propostos em Brasil (1996) e em Dore e Lüscher (2011), definido como a interrupção do aluno no ciclo do
curso. Em tal situação, o estudante pode ter abandonado o curso por não ter realizado a renovação da
matrícula ou formalizado o desligamento/desistência do curso. De outro modo, a não conclusão do curso
no período previsto será considerada como retenção e não como evasão.
Esse Plano Estratégico toma, pois, como centralidade, a necessidade institucional de se
aprofundar, investigar e monitorar as causas da evasão de seus estudantes, considerando a diversidade
de ofertas, níveis e modalidades de ensino, a fim de induzir a adoção de medidas preventivas,
tencionadas, no mínimo, a reduzi-la.
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3.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

São descritos, à sequência, a metodologia de elaboração do Plano Estratégico, a categorização de
fatores de evasão e retenção – como subsídio para a análise de indicadores qualitativos – e a descrição
de indicadores quantitativos de permanência e êxito.

3.1

Metodologia de elaboração do Plano Estratégico

Para elaboração do Plano Estratégico, tendo por referência o PPP, PDI 2014-2018, revisão 2015,
e as bases conceituais apresentadas, foi adotada uma metodologia em quatro fases, conforme
apresentada na Figura 4 e descrita à sequência. Como resultado final, foram elaborados o Plano
Estratégico do IFRN e de cada Campus, além de um relatório de avaliação de cada curso do Campus.
Figura 4 – Fases para elaboração do Plano Estratégico.
• Instituição de comissão interna sistêmica e dos
grupos de trabalho nos campi
• Coleta e sistematização de dados para os
diagnósticos quantitativo e qualitativo
• Elaboração do plano estratégico institucional
• Elaboração dos relatórios por curso e dos planos
estratégicos dos campi

Fonte: elaborado pela CIPE, 2015.
FASE 1: INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO INTERNA SISTÊMICA E DE GRUPOS DE TRABALHO NOS CAMPI
Para coordenar o processo de elaboração do Plano Estratégico, foi instituída, por meio de Portaria
da Reitoria do IFRN, a Comissão Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito dos
Estudantes, com as seguintes atribuições:







realizar o levantamento dos dados do SISTEC e/ou sistema acadêmico para identificação das
taxas de evasão, retenção e de conclusão de cada curso/modalidade/campus;
realizar, com base nos dados quantitativos, o diagnóstico qualitativo por campus e por curso,
identificando as principais causas de evasão e de retenção, além da proposição de medidas
para superá-las;
consolidar os dados e elaborar uma proposta de Plano Estratégico de Ações de Permanência
e Êxito dos Estudantes;
submeter o documento ao Conselho Superior do IFRN; e
enviar o Plano Estratégico à SETEC/MEC.

Para desenvolvimento dessas atividades, foi instituído, em cada campus e campus avançado, por
Portaria da respectiva Direção-Geral ou Direção, respectivamente, um grupo de trabalho coordenado pela
Diretoria Acadêmica, com participação de todos os coordenadores de cursos técnicos e de graduação e
de representante(s) dos seguintes segmentos:




estudantes de cursos técnicos;
estudantes de cursos de graduação;
equipe técnico-pedagógica (pedagogos, técnicos em assuntos educacionais e/ou psicólogos);
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assistência ao estudante (preferencialmente assistente social e/ou vinculado à saúde);
extensão (preferencialmente vinculado à prática profissional e/ou acompanhamento de
egressos);
pesquisa (preferencialmente vinculado ao empreendedorismo e/ou à inovação); e
CPA local.

FASE 2: COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA O DIAGNÓSTICO
Etapa 2.1: Cálculo dos indicadores quantitativos
A CIPE realizou o levantamento dos dados de matrículas para determinação dos seguintes
indicadores: Taxa de Conclusão; Taxa de Evasão; Taxa de Matrícula Ativa Regular; Taxa de Matrícula Ativa
Retida; Taxa de Permanência e Êxito; Taxa de Efetividade Acadêmica; Taxa de Saída com Êxito; e Taxa de
Retenção.
Para tanto, foi realizado um mapeamento de conceitos entre os indicadores propostos, as variáveis
do sistema acadêmico institucional e os conceitos estabelecidos pelas Portarias nº 818/2015-MEC e
25/2015-SETEC, pelo termo de acordo e metas MEC/SETEC-IFRN e pelo Acórdão nº 2.267/2005-TCU.
Para sanear as divergências e as inconsistências encontradas, foi realizada uma compatibilização
(com correção) de dados do sistema acadêmico (e, eventualmente do SISTEC) pelas Diretorias
Acadêmicas, com acompanhamento pela Pró-Reitoria de Ensino.
Os indicadores calculados foram apresentados e discutidos com campi e foram disponibilizados
no sistema acadêmico institucional, com consultas por curso/modalidade/nível e campus.
O resultado dessa etapa consiste na consolidação eletrônica (automática) do diagnóstico
quantitativo por curso/modalidade/campus.
Etapa 2.2: Aplicação de formulário de indicadores qualitativos
Para definição dos indicadores aplicados para o diagnóstico qualitativo (fatores de evasão e
retenção/reprovação, outros indicadores qualitativos e ações de intervenção), foram realizadas duas
oficinas contando com a participação dos grupos de trabalho dos campi e garantindo a participação de
representantes de todas as dimensões institucionais, definidas no PPP e no PDI.
A primeira oficina, “Consolidação do banco de fatores e de ações de intervenção para o
diagnóstico de permanência e êxito dos estudantes”, foi realizada em 05 e 06 de outubro de 2015, com o
objetivo de consolidar, a partir da do documento orientador da Rede Federal e dos objetivos e metas
estabelecidos no PDI do IFRN, um banco de fatores de evasão e retenção e de ações de intervenção para
o diagnóstico de permanência e êxito dos estudantes do IFRN. A oficina contou com a participação de
representantes das dimensões institucionais diretamente envolvidas com fatores e/ou ações de
intervenção para permanência e êxito: ensino, extensão, assuntos estudantis, pesquisa e inovação, gestão
de pessoas, comunicação e engenharia.
A segunda oficina, “Consolidação dos indicadores para autoavaliação institucional no âmbito do
Programa Integrado de Avaliação e Planejamento”, foi realizada em 28 e 29 de outubro de 2015, com o
objetivo de consolidar os indicadores para autoavaliação institucional no âmbito do Programa Integrado
de Avaliação e Planejamento, a partir dos seguintes instrumentos institucionais: questionários de
autoavaliação CPA 2014; indicadores para avaliação de curso, instituição, estudante e egresso SINAEP
(cursos técnicos); instrumento de avaliação de curso e instituição do SINAES (cursos de graduação); matriz
de análise do PPP; metas e objetivos estratégicos do PDI; pesquisa de egressos (PROEX/PROPI); e
indicadores para diagnóstico de permanência e êxito dos estudantes do IFRN. A oficina contou com a
participação de representantes das CPAs locais e das dimensões institucionais de gestão estratégica,
ensino, extensão, atividades estudantis, pesquisa e inovação, gestão de pessoal, comunicação e eventos,
gestão administrativo-financeira, infraestrutura física e tecnologia da informação.
31

Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016-2018

Assim, Além além dos fatores específicos apresentados no Apêndice A, o Apêndice B apresenta
outros indicadores qualitativos e o Apêndice C apresenta as ações utilizadas para o diagnóstico.
O diagnóstico de indicadores qualitativos e de ações para permanência e êxito foi realizado por
meio da aplicação da pesquisa de autoavaliação institucional, numa ação integrada de avaliação e
planejamento, com implementação do Programa Integrado de Avaliação e Planejamento.
A pesquisa de autoavaliação institucional foi realizada pela CPA articuladamente com a CIPE,
incluindo a avaliação qualitativa de diretrizes e metas, de diagnóstico de ações para o planejamento
institucional e do diagnóstico de permanência e êxito dos estudantes.
A pesquisa teve um caráter descritivo-exploratória, pois visou gerar conhecimento sobre a opinião
de diversos públicos acerca dos serviços do IFRN, gerando subsídios para suas políticas. Foi também
descritiva, pois envolveu a classificação, descrição e interpretação dos dados levantados.
O universo da pesquisa de autoavaliação institucional foi formado por todos os discentes,
técnicos-administrativos, docentes e gestores2, além dos pais de alunos dos cursos técnicos na
modalidade integrada, empresários e representantes da sociedade civil organizada. Os empresários e os
representantes da sociedade civil organizada que compõem o universo são aqueles que possuem vínculo
com unidade(s) do IFRN.
Foram aplicados 28.258 formulários, disponibilizados de forma eletrônica via SUAP, para 21.976
discentes, 790 técnicos-administrativos, 1.359 docentes, 593 gestores, 134 estudantes evadidos, 2.822
pais de alunos, 289 empresários e 295 representantes da sociedade civil organizada, totalizando um
universo com 28.258 indivíduos.
Para os públicos de discentes, técnicos-administrativos, docentes e gestores, as respostas obtidas
através do formulário eletrônico disponibilizado por meio de sistema informatizado institucional formam
uma amostra do tipo voluntária. Os respondentes das categorias pais de alunos, empresários e sociedade
civil organizada foram selecionados por amostragem intencional (baseada numa seleção de
participantes).
Os instrumentos de avaliação (formulários) foram gerados dinamicamente pelo SUAP, a partir de
indicadores cadastrados com atributos primários (aspectos ou critérios de análise e questão perguntada)
e com atributos secundários. Assim, o formulário aplicado a um determinado respondente é gerado
dinamicamente com base na relação entre as características do respondente – notadamente a que
segmento pertence, qual a unidade administrativa de vinculação e em que modalidade/curso atua – e os
atributos dos indicadores.
Foram registradas respostas para um total de 9.082 questionários, sendo 7.267 estudantes (33%
do total de matriculados), 874 docentes (64% do total dos docentes) e 496 técnicos-administrativos (63%
do total dos técnicos) e 445 gestores (75% do total de gestores). As 3.540 respostas aplicadas a estudantes
evadidos, pais de alunos, empresários e representantes da sociedade civil não foram registradas com
sucesso no sistema em função de uma falha operacional.
Foram avaliados todos os eixos e dimensões institucionais, com ênfase para o eixo Políticas
Acadêmicas e de Inovação, dimensões de Atividades Estudantis, Ensino, Extensão e Pesquisa e Inovação.
Os resultados do processo de autoavaliação subsidiaram a elaboração do Relatório de Autoavaliação
Institucional (com referência aos resultados da avaliação de diretrizes e metas e do diagnóstico de ações
para o planejamento), coordenado pela CPA, e a elaboração do diagnóstico de indicadores qualitativos deste

2 Os gestores do IFRN são, via de regra, servidores docentes ou técnico-administrativos, integrantes da equipe técnico-pedagógica

(pedagogos, técnicos em assuntos educacionais e psicólogos vinculados ao ensino) ou aqueles investidos em função gratificada
(FG), cargo de direção (CD), função de coordenação de curso (FCC) ou função de apoio à gestão. Assim, para efeitos da
qualificação da informação coletada, faz-se necessária, no processo de autoavaliação institucional, uma diferenciação da resposta
desse segmento.
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Plano Estratégico (com referência aos resultados do diagnóstico de permanência e êxito dos estudantes e
do diagnóstico de ações para o planejamento), coordenado pela CIPE.
O resultado dessa etapa consiste na consolidação eletrônica (automática) da matriz de frequência
dos diagnósticos qualitativos, dos fatores de evasão e retenção/reprovação e das ações de intervenção
por curso/modalidade/campus.
FASE 3: ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Com base na matriz de frequência por modalidade institucional (síntese de todos os Campi), foi
realizada pela CIPE uma sistematização preliminar do Plano Estratégico, constando de:





sistematização dos diagnósticos quantitativos e qualitativos por modalidade;
proposta para os fatores de evasão e retenção/reprovação por modalidade e para as
estratégias de intervenção;
definição de parâmetros para as metas intermediárias para os indicadores quantitativos
institucionais por modalidade; e
proposta para as estratégias de monitoramento dos indicadores, de acompanhamento das
ações de intervenção e avaliação do Plano Estratégico institucional.

Para elaboração da proposta preliminar foi considerada a relevância estatística dos indicadores
colhidos por meio da pesquisa de autoavaliação institucional. Essa definição foi realizada com base em
análise e tratamento estatísticos dos dados, com metodologias específicas para cada tipo de dado. Além
disso, para os indicadores gerais (que incluem concomitantemente cursos técnicos e de graduação), foram
utilizadas as respostas de todos os segmentos respondentes, cujos dados foram tratados para avaliação
com pesos idênticos entre os segmentos 3; para os indicadores por nível/forma/modalidade dos cursos,
foram utilizados apenas as respostas emitidas pelos estudantes.
O Quadro 4 apresenta os critérios de análise e de seleção utilizados por tipo de indicador.
Quadro 4 – Critérios de análise e de seleção utilizados por tipo de indicador.
Tipo de indicador

Critério de análise

Fatores de evasão
ou reprovação/
retenção

Frequência de resposta para
cada categoria de fatores

Outros indicadores
qualitativos

Frequência de resposta para o
conjunto de indicadores por
dimensão

Ações de
intervenção

Frequência de resposta para o
conjunto de indicadores por
dimensão e macroprocesso

Critério de seleção
Fatores externos à instituição: indicadores incluídos na
frequência de resposta mínima total de 60%
Fatores internos à instituição: indicadores incluídos na
frequência de resposta mínima total de 45%
Fatores individuais do estudante: indicadores incluídos na
frequência de resposta mínima total de 50%
Indicadores classificados por escala padrão: Indicadores
com maior e menor frequência de resposta4
Indicadores de múltipla escolha: indicadores incluídos na
frequência de resposta mínima total de 60%
Indicadores incluídos na frequência de resposta mínima
total de 50%

Fonte: Elaborado pela CIPE, 2016.

3 Foi realizada uma normalização de modo que a frequência de resposta de cada segmento (estudante, técnico, docente e gestor)

representasse 25% da frequência total.
4

Os indicadores de escala padrão (escala Likert, 1 a 5), apresentaram um comportamento próximo à média, sem variação
significativa de valores máximos e mínimos, não possibilitando destacar aspectos positivos ou negativos.
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A partir da sistematização da CIPE, foi realizada uma oficina de consolidação do Plano Estratégico
do IFRN, contando com a participação de quatro representantes dos grupos de trabalho de cada campus.
A oficina teve por objetivos específicos:






análise dos diagnósticos quantitativos e qualitativos por modalidade, com cruzamento de
entre modalidades e campi;
validação (acréscimo ou retirada) dos fatores de evasão e retenção/reprovação por
modalidade;
validação (acréscimo ou retirada) das ações de intervenção a serem adotadas
institucionalmente;
validação (acréscimo ou retirada) de outros indicadores qualitativos por modalidade; e
validação das metas intermediárias para os indicadores quantitativos institucionais por
modalidade.

Além da oficina, os integrantes dos grupos de trabalho apresentaram contribuições gerais ao
documento. Após a oficina, a CIPE sistematizou as proposições finais e conclui a elaboração do Plano
Estratégico do IFRN para submissão à análise e aprovação pelo CONSUP.
Os resultados dessa etapa consistiram na proposta do plano estratégico institucional, na definição
de parâmetros para as metas intermediárias para os indicadores quantitativos institucionais por
modalidade e na consolidação eletrônica (automática) da matriz de frequência dos diagnósticos
qualitativos, dos fatores de evasão e retenção e das ações de intervenção do IFRN (síntese de todos os
Campi).
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FASE 4: ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS POR CURSO E DOS PLANOS ESTRATÉGICOS DOS CAMPI
Esta fase foi iniciada em concomitância com a Fase 3, de modo a proporcionar a participação
qualificada dos representantes dos grupos de trabalho dos campi na oficina de consolidação do plano
sistêmico.
Etapa 4.1: Consolidação dos relatórios dos cursos do Campus
Com base na matriz de frequência do curso e nos parâmetros para as metas intermediárias para
os indicadores quantitativos institucionais por modalidade, o coordenador de cada curso, em conjunto
com representantes de estudantes, professores e equipe técnico-pedagógica, consolidou um relatório,
realizando, para cada curso/modalidade ofertado pelo Campus, com base no formulário disponível no
Apêndice D:






sistematização dos diagnósticos quantitativos e qualitativos por modalidade;
análise dos diagnósticos quantitativos e qualitativos do curso;
validação (acréscimo ou retirada) dos fatores de evasão e retenção do curso;
validação (acréscimo ou retirada) das ações de intervenção a serem adotadas para o curso; e
proposição de metas intermediárias para o curso.

Os resultados dessa etapa consistiram na consolidação dos relatórios dos cursos e na consolidação
eletrônica (automática) da matriz de frequência dos diagnósticos qualitativos, dos fatores de evasão e
retenção e das ações de intervenção do Campus (síntese de todos os cursos).
Etapa 4.2: Consolidação do plano estratégico do Campus
Com base na matriz de frequência do Campus e nos parâmetros para as metas intermediárias
para os indicadores quantitativos institucionais por modalidade, o grupo de trabalho, em conjunto com o
colégio gestor, consolidou a proposta do Plano Estratégico do Campus, realizando:




sistematização dos diagnósticos quantitativos e qualitativos do Campus por modalidade;
proposta para os fatores de evasão e retenção/reprovação por modalidade e para as
estratégias de intervenção do Campus; e
proposta para as estratégias de monitoramento dos indicadores, de acompanhamento das
ações de intervenção e avaliação do Plano Estratégico do Campus.

A partir da sistematização da CIPE local, foi realizada uma oficina de consolidação do Plano
Estratégico do Campus, contando com a participação de representantes de todos os segmentos. A oficina
teve por objetivos específicos:







análise dos diagnósticos quantitativos e qualitativos por modalidade;
validação (acréscimo ou retirada) dos fatores de evasão e retenção/reprovação por
modalidade;
validação (acréscimo ou retirada) das ações de intervenção a serem adotadas pelo Campus;
validação (acréscimo ou retirada) de outros indicadores qualitativos por modalidade;
validação das metas intermediárias para os indicadores quantitativos do Campus por
modalidade; e
contribuições gerais ao documento.

Após a oficina, o grupo de trabalho sistematizou as proposições finais e conclui a elaboração do
Plano Estratégico para submissão à análise e aprovação pelo Conselho Escolar do Campus.
Os resultados dessa etapa consistiram na proposta do Plano Estratégico do Campus e na
consolidação eletrônica (automática) da matriz de frequência dos diagnósticos qualitativos, dos fatores
de evasão e retenção e das ações de intervenção do Campus.
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3.2

Categorização qualitativa dos fatores de evasão e de retenção/reprovação

Tendo por referência o Documento Orientador para a Superação da Evasão e Retenção na Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (BRASIL, 2014), de modo a categorizar os fatores
da evasão e da retenção para o diagnóstico de indicadores qualitativos da permanência e êxito, foram
organizados os seguintes fatores ou categorias motivadores de evasão e de retenção/reprovação:
a) fatores individuais dos estudantes;
b) fatores internos à instituição; e
c) fatores externos à instituição.
Os fatores individuais dos estudantes destacam aspectos peculiares às características do
estudante. Esse grupo é composto por fatores gerais relativos a:








aspectos psicopedagógicos;
capacidade de aprendizagem e habilidade de estudo;
compatibilidade entre a vida acadêmica e as exigências do mundo do trabalho;
condição social e econômica;
descoberta de novos interesses ou novo processo de seleção;
motivação em relação ao curso; e
participação e envolvimento em atividades acadêmicas.

Os fatores internos à instituição são problemas relacionados à infraestrutura, ao currículo, a gestão
administrativa e didático-pedagógica da instituição, bem como outros fatores que desmotivam e
conduzem o aluno a evadir do curso. É nesse rol de fatores que a instituição deve, constantemente,
fortalecer sua oferta educativa. Nesse conjunto, estão os seguintes fatores gerais:











avaliação e planejamento;
estrutura curricular;
gestão acadêmica;
gestão da atividade docente;
inclusão social e respeito à diversidade;
infraestrutura física, material e tecnológica;
interação com a sociedade e com o mundo produtivo;
processo de seleção;
programas de bolsas e auxílio ao estudante; e
questões didático-pedagógicas.

Os fatores externos à instituição relacionam-se às dificuldades financeiras do estudante de
permanecer no curso e às questões inerentes à futura profissão. Os fatores gerais que constituem esse
grupo são:





avanços tecnológicos, econômicos e sociais;
conjuntura política, econômica e social;
qualidade da escola de origem do estudante; e
reconhecimento social da profissão.

Os fatores específicos, para cada categoria, são apresentados no Apêndice A.
Embora alguns fatores – em especial os individuais e os externos – estejam ligados a
circunstâncias em que a intervenção é dificultada por aspectos próprios, devem ser buscadas medidas
que contribuam com a solução ou mitigação dessas questões.
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3.3

Descrição dos indicadores quantitativos de permanência e êxito

Os conceitos de evasão e de retenção adotados servem de base para a construção de indicadores
que relacionam esses conceitos ao número de estudantes ingressantes e matriculados nas instituições,
fornecendo subsídios para identificação de necessidade de ações específicas.
Para dimensionamento dos indicadores, é necessário o estabelecimento de alguns referenciais
definidos pelo SISTEC e pelo sistema acadêmico institucional, por meio do SUAP.
A gestão do SISTEC consiste no cadastro da unidade de ensino, dos cursos ofertados, dos ciclos de
matrículas e dos estudantes e na atualização da situação do estudante ao longo do ciclo de matrícula em
que foi inserido. O ciclo de matrículas é definido pela data de início e término de cada turma dos cursos
ofertados pela instituição, considerando o tempo mínimo de conclusão previsto no projeto pedagógico.
O sistema acadêmico institucional, no SUAP, por sua vez, trabalha com o conceito de turmas e
matrizes curriculares, em vez de ciclo de matrícula, e permite o acompanhamento em tempo real da
situação de matrícula dos estudantes num determinado período letivo.
Em ambos os sistemas, após o cadastro dos dados, é feita a atualização da situação de matrícula
dos estudantes (no ciclo de matrícula ou nas turmas) que pode se configurar como: matrícula ativa (em
curso ou integralizado) ou matrícula finalizada (concluído, desligado ou transferido). O SISTEC e o SUAP,
portanto, registram a vida do estudante ou de um conjunto de estudantes na instituição, desde seu
ingresso até sua saída, e as mudanças que ocorrem durante esse período. Entretanto, no sistema de ciclo
de matrícula adotado pelo SISTEC não existe período letivo e, portanto, para uma análise no período –
que é o que se propõe a fazer para análise da permanência e êxito –, a situação de matrícula é obtida a
partir de uma simulação de período, e, dessa forma, situações em que haja um atraso no calendário
acadêmico não podem ser previstas. Assim, justifica-se a opção de trabalhar com os dados do SUAP que
possibilita a informação real por período ou ano letivo. A Figura 5 descreve, conceitualmente, as
possibilidades de situação de matrícula para um determinado período analisado.
Figura 5 – Situação de matrículas dos estudantes para análise de indicadores quantitativos.
Regulares
Matrículas
Ativas
Retidas
No prazo

Matrículas
Atendidas

Com Êxito

Concluídos
Fora do
prazo
Evadidos

Matrículas
Finalizadas
Desligados

Cancelados
Jubilados

Sem Êxito

Internos
Transferidos
Externos

Fonte: elaborado pela CIPE, com base em informações da SETEC/MEC e do SUAP.
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Assim, as situações (status) de matrículas dos estudantes no período analisado são analisadas
segundo as seguintes definições:





Matrícula Atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as Matrículas Ativas
e as Matrículas Finalizadas.
Matrículas Ativas: representam as matrículas que ao final de cada período analisado
continuam ativas, ou seja, alunos que permanecem na instituição.
o Matrículas Ativas Regulares: somatório de todas as matrículas que, ao final de cada
período analisado, continuam ativas e dentro do prazo previsto de conclusão do curso
(sem atraso).
o Matrículas Ativas Retidas: somatório de todas as matrículas que, ao final de cada
período analisado, continuam ativas mesmo após a data prevista para conclusão do
curso (com atraso).
Matrículas Finalizadas: somatório de todas as matrículas que representam situação final, com
ou sem êxito.
o Matrículas Finalizadas com Êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição após lograr êxito e obteve
diploma/certificado (concluído/egresso). Não inclui os estudantes que finalizaram as
disciplinas (integralizado) mas não concluíram a prática profissional.
 Concluídos no prazo: número de estudantes que concluíram o curso dentro
do prazo previsto.
 Concluídos fora do prazo: número de estudantes que concluíram o curso fora
do prazo previsto.
o Matrículas Finalizadas sem Êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito (Desligados ou
Transferidos).
 Desligados: somatório de todas as matrículas que representam situação final
em que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito porque abandonou o
curso (evadido, jubilado ou cancelado).
 Transferidos: somatório de todas as matrículas que representam situação
final em que o estudante saiu do curso sem lograr êxito porque solicitou
transferência (de curso, de campus ou de instituição).

Apresenta-se, à sequência, a definição formal dos indicadores utilizados para acompanhamento
da permanência e êxito dos estudantes.
Taxa de Conclusão
Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados

Dados gerais do indicador
Taxa de Conclusão (TC)
Medir o percentual de matrículas finalizadas com êxito em relação ao total de
matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 ê𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑇𝐶 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas finalizadas com êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição após lograr êxito e obteve
diploma/certificado (concluído/egresso).
Matrículas atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.
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Taxa de Evasão
Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados

Dados gerais do indicador
Taxa de Evasão (TE)
Medir o percentual de matrículas finalizadas sem êxito em relação ao total de
matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚 ê𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑇𝐸 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas finalizadas sem êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito
(Desligados e Transferidos).
Desligados: somatório de todas as matrículas que representam situação final em
que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito porque abandonou o
curso (evadido, jubilado ou cancelado).
Transferidos: somatório de todas as matrículas que representam situação final
em que o estudante saiu do curso sem lograr êxito porque solicitou
transferência (de curso, de campus ou de instituição).
Matrículas atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.

Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados

Dados gerais do indicador
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Medir o percentual de matrículas que ao final de cada período analisado continuam
ativas sem retenção em relação ao total de matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑀𝐴𝑅𝑔 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas ativas regulares: somatório de todas as matrículas que ao final de cada
período analisado continuam ativas e dentro do prazo previsto de conclusão do
curso (sem atrasos).
Matrículas atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.
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Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados

Dados gerais do indicador
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Medir o percentual de matrículas retidas que ao final de cada período analisado
continuam ativas em relação ao total de matrículas atendidas.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑀𝐴𝑅𝑡 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas ativas retidas: somatório de todas as matrículas que, ao final de cada
período analisado, possuem alguma intercorrência que determina atraso na
conclusão do curso ou que continuam ativas mesmo após a data prevista para
conclusão do curso.
Matrículas atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.

Índice de Permanência e Êxito
Nome do Indicador
Objetivo do Indicador

Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição
Fonte dos dados

Dados gerais do indicador
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Medir a permanência e o êxito dos estudantes da instituição a partir do somatório da
Taxa de Conclusão e da Taxa de Matrícula Ativa Regular.
Quanto menor for o número de matrículas finalizadas sem êxito, e menor for o número
de matrículas retidas, mais o resultado desse indicador se aproximará de 100%.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝐼𝑃𝐸 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠ã𝑜 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Módulo Ensino do SUAP.

Índice de Efetividade Acadêmica
Nome do Indicador
Objetivo do Indicador

Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados

Dados gerais do indicador
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Medir o percentual de conclusão efetiva em relação à conclusão prevista no início do
curso. Representa o percentual de concluintes dentro do prazo em relação à previsão
de concluintes para o período. Em uma situação hipotética onde todos os alunos
ingressantes de uma instituição concluem o seu curso no prazo previsto, o resultado
desse indicador será 100%.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜
𝐼𝐸𝐴 =
𝑥100
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Concluídos no prazo: número de estudantes que concluíram o curso dentro do prazo
previsto. Não inclui os estudantes que finalizaram as disciplinas (integralizado)
mas não concluíram a prática profissional.
Ingressos correspondentes (previstos): total de ingressantes em cada turma
concluinte no período, relativo ao ano/período de ingresso da turma. Considera
todos os alunos que foram matriculados em turmas com previsão de término
dentro do período analisado, mesmo que um aluno já tenha abandonado o
curso.
Módulo Ensino do SUAP.
40

Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016-2018

Taxa de Saída com Êxito
Nome do Indicador
Objetivo do Indicador
Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados

Dados gerais do indicador
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Medir o percentual de alunos que alcançaram êxito no curso dentre aqueles que
finalizam.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 ê𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑇𝑆𝐸 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Matrículas finalizadas com êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição após lograr êxito e obteve
diploma/certificado (concluído/egresso).
Matrículas finalizadas sem êxito: somatório de todas as matrículas que representam
situação final em que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito
(Desligados e Transferidos).
Desligados: somatório de todas as matrículas que representam situação final em
que o estudante saiu da instituição sem lograr êxito porque abandonou o
curso (evadido, jubilado ou cancelado).
Transferidos: somatório de todas as matrículas que representam situação final
em que o estudante saiu do curso sem lograr êxito porque solicitou
transferência (de curso, de campus ou de instituição).
Matrículas finalizadas: somatório de todas as matrículas que representam situação
final, com ou sem êxito (Matrículas finalizadas com êxito + Matrículas finalizadas
sem êxito).
Módulo Ensino do SUAP.

Taxa de Retenção
Nome do Indicador
Objetivo do Indicador

Gestor sistêmico
Gestor do campus
Equação de cálculo
Método de medição

Fonte dos dados

Dados gerais do indicador
Taxa de Retenção (TR)
Medir o percentual de alunos retidos em relação ao total de matrículas atendidas. O
resultado desse indicador mostra, do universo total de matrículas atendidas em cada
período, o percentual de alunos que atrasaram a conclusão do seu curso.
Pró-Reitoria de Ensino.
Diretoria(s) Acadêmica(s).
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑅 =
𝑥100
𝑀𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Matrículas ativas retidas (retidos): somatório de todas as matrículas que, ao final de
cada período analisado, continuam ativas mesmo após a data prevista para
conclusão do curso.
Matrículas Atendidas: total de matrículas atendidas no período, incluindo as
matrículas ativas e as matrículas finalizadas.
Módulo Ensino do SUAP.
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4.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico institucional pautou-se pela apuração de indicadores quantitativos definidos pela
SETEC/MEC e pela autoavaliação institucional de indicadores qualitativos. As seções seguintes
apresentam o diagnóstico realizado a partir desses indicadores.
As análises são apresentadas de forma separada considerando que os indicadores quantitativos
constituem uma série histórica (2011 a 2014) e a variação dos resultados apresenta associação direta com
questões específicas, enquanto os indicadores qualitativos foram colhidos apenas no ano de 2015, sem
referência temporal, e, portanto, possibilitam explicações de modo global.

4.1

Indicadores quantitativos

Os indicadores quantitativos foram analisados considerando os períodos letivos de 2011 a 2014,
considerando a vigência do Plano Estratégico e o calendário acadêmico do IFRN. Não foram considerados
os dados de 2015 em função de não ter ocorrido o fechamento do ano letivo.
Durante anos letivos de 2011 e 2012, houve greve de servidores do IFRN, fazendo com que o
calendário acadêmico e, consequentemente, os anos letivos em tela e os subsequentes, tivesse um atraso
em relação ao ano civil. Assim, para caracterizar as situações finais de matrícula no período na
sistematização dos indicadores quantitativos, os indicadores apresentados são relativos ao ano letivo (e
não ano civil).
Apresentam-se, à sequência, os indicadores quantitativos gerais e por modalidade. Foram
considerados, na análise por modalidade, apenas os cursos técnicos e os cursos de graduação, que
representam mais de 60% da oferta institucional.
Cabe ressaltar os seguintes fatores específicos identificados aprioristicamente, com ocorrência no
período analisado e comuns aos indicadores por modalidade:









Implantação de novos campi, com início de funcionamento das ofertas educacionais de forma
paulatina5, promovendo falsas melhorias nos indicadores que apontam continuidade de
estudos e falsa redução na taxa de conclusão.
Oferta de cursos na modalidade EaD, particularmente, cursos técnicos subsequentes e de
licenciatura, com ingresso de um grande número de estudantes em períodos não contínuos,
provocando melhorias nos indicadores que apontam continuidade de estudos.
Ações saneadoras no sistema acadêmico, com finalização de matrículas para situação de
evasão e de conclusão em períodos determinados, impactando nos indicadores de conclusão
e de evasão.
Modificação do calendário acadêmico, em função de greves dos servidores6, com impacto
principalmente nos cursos técnicos integrados com certificação do ENEM dos alunos
concluintes e transferência de escola dos demais estudantes e, consequentemente,
provocando um aumento nos indicadores de evasão.
Alteração de matrizes curriculares dos cursos, em particular a reformulação realizada em
2012, com o novo PPP, ocasionando necessidade de transferência de curso/matriz e,
consequentemente, provocando um aumento nos indicadores de evasão.
Registro de datas de conclusão, no sistema acadêmico, em período letivo diferente do real,
em função de uma limitação operacional, impossibilitado determinar, com confiança para

5

Houve o início de funcionamento dos Campi AP, CA, JC, MC, PF e SC, em 2009; NC e PAR, em 2010; SGA, em 2011, e CANG, CM
e SPP, em 2014. Os Campi LAJ e PAAS iniciaram em 2015 e os demais campi, em períodos anteriores a 2009, não tendo influência
para distorção dos indicadores.
6

Houve greve nos anos de 2011 e 2012.
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análise da permanência e êxito, a informação acerca da conclusão no prazo, e,
consequentemente, provocando um impacto sobre os indicadores de conclusão (a menor) e
de retenção (a maior).
Esses fatores explicam, em parte, uma aparente queda de desempenho institucional.
Para minimizar os efeitos desses fatores, na extração dos dados:




apenas os campi considerados estáveis, ou seja, aqueles com cinco anos ou mais de
funcionamento de turmas 7 foram considerados nos indicadores gerais;
apenas os cursos em situação de “regime” (com turmas concluintes e concluídas) foram
considerados nos indicadores por nível/forma/modalidade; e
o Índice de Efetividade Acadêmica não foi considerado, na análise dos indicadores gerais e
por nível/forma/modalidade.

De modo geral, observa-se que apesar da taxa de conclusão apresentar valores baixos nas diversas
modalidades, as taxas de matrículas ativas regulares e retidas somadas ultrapassam os 70%, fato que
permite melhorias para taxa de conclusão em anos futuros.

4.1.1

Indicadores gerais

O Quadro 5 e as Figuras 6 e 7 apresentam os resultados dos indicadores quantitativos gerais para
os cursos técnicos e de graduação do IFRN, 2011 a 2014, nos campi estáveis. A estabilidade dos campi foi
determinada para cada ano da análise. Assim, os dados de 2011 incluem os Campi CAL, CN, CNAT, IP, MO
e ZN. Os dados de 2012 acrescentam o Campus EAD. Os dados de 2013 acrescentam os Campi AP, CA, JC,
MC, PF e SC. Os dados de 2014 acrescentam os Campi PAR e NC. Os Campi CANG, CM, SGA, SPP, LAJ e
PAAS não foram incluídos.

Quadro 5 – Indicadores quantitativos gerais para os cursos técnicos e de graduação do IFRN, 2011 a 2014,
nos campi estáveis.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

2011
3,95
15,35
46,58
34,12
50,53
8,10
20,47
24,14

Valores registrados
2012
2013
7,01
5,18
18,37
16,71
43,06
47,09
31,56
31,02
50,07
52,28
6,22
4,81
27,61
23,67
26,43
20,52

2014
8,10
16,27
44,24
31,39
52,34
5,19
33,22
25,34

Fonte: SUAP, 2016.

7

Note-se que está sendo considerado o ano de início de funcionamento de turmas e não de autorização de funcionamento pelo
MEC, uma vez que a maioria dos campi iniciaram ofertas como campus avançados e/ou com autorização pelo CONSUP.
43

Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016-2018

Figura 6 – Indicadores quantitativos de análise global de situação de matrícula, 2011 a 2014.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.

Figura 7 – Indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito, 2011 a 2014.
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4.1.2

Indicadores para os cursos técnicos integrados

O Quadro 6 e as Figuras 8 e 9 apresentam os resultados dos indicadores quantitativos para os
cursos técnicos integrados do IFRN, 2011 a 2014. A estabilidade da oferta dos campi foi determinada para
cada ano da análise. Assim, os dados de 2011 incluem os Campi CAL, CN, CNAT, IP, MO e ZN. Os dados de
2012 acrescentam os Campi CA e SC. Os dados de 2013 e 2014 acrescentam os Campi AP, JC, MC e PF. Os
Campi CANG, CM, EAD, LJ, NC, SPP, PAAS, PAR e SGA não foram incluídos.
Os cursos integrados são os que possuem melhores resultados no indicador permanecia e êxito.
Para esses cursos, merecem atenção as taxas de evasão, considerando que, uma vez que os estudantes
estão em idade de fase escolar, espera-se que concluam os cursos. Assim, embora possuam bons números
no índice de permanência e êxito os cursos integrados sofrem com a concorrência da certificação do
ensino médio via ENEM. Por outro lado, a elevada taxa de matrícula ativa pode ser convertida em elevação
dos indicadores de conclusão.
Quadro 6 – Indicadores quantitativos para os cursos técnicos integrados do IFRN, 2011 a 2014, para os
campi com oferta estável.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valores registrados
2012
2013
8,62
6,12
9,65
9,22
57,60
60,63
24,13
24,02
66,22
66,76
4,94
1,92
47,19
39,91
22,21
16,81

2011
3,25
7,42
62,92
26,42
66,17
1,74
30,45
18,82

2014
8,29
8,10
57,39
26,22
65,68
1,93
50,59
22,66

Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.
Figura 8 – Indicadores quantitativos de análise global de situação de matrícula para os cursos técnicos
integrados do IFRN, 2011 a 2014.
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Figura 9 – Indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para os cursos técnicos integrados,
2011 a 2014.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.

4.1.3

Indicadores para os cursos técnicos integrados EJA

O Quadro 7 e as Figuras 10 e 11 apresentam os resultados dos indicadores quantitativos para os
cursos técnicos integrados EJA do IFRN, 2011 a 2014. A estabilidade da oferta dos campi foi determinada
para cada ano da análise. Assim, os dados de 2011 incluem os Campi CN, IP, MO e ZN. Os dados de 2012
a 2014 acrescentam os Campi AP, CA, JC, MC, PF e SC. Os Campi CAL, CANG, CM, CNAT, EAD, LJ, NC, SPP,
PAAS, PAR e SGA não foram incluídos.

Para os cursos técnicos integrados EJA, houve uma interrupção da oferta pelos campi, resultado
de discussões realizadas frente as altas taxa de evasão e reprovação. Assim, os indicadores sofrem
interferência direta da diminuição das matriculas atendidas, que se refere a praticamente 25% das
matriculas existentes em 2011.
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Quadro 7 – Indicadores quantitativos para os cursos técnicos integrados EJA do IFRN, 2011 a 2014, para
os campi com oferta estável.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valores registrados
2012
2013
1,10
3,20
28,11
24,61
39,61
32,87
31,17
39,33
40,71
36,07
1,38
5,73
3,78
11,52
5,27
13,88

2011
0,60
21,26
50,55
27,58
51,15
4,35
2,75
6,62

2014
7,94
20,05
27,05
44,95
34,99
0,96
28,37
38,16

Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.

Figura 10 – Indicadores quantitativos de análise global de situação de matrícula para os cursos técnicos
integrados EJA do IFRN, 2011 a 2014.
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Figura 11 – Indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para os cursos técnicos integrados
EJA do IFRN, 2011 a 2014.
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4.1.4

Indicadores para os cursos técnicos subsequentes

O Quadro 8 e as Figuras 12 e 13 apresentam os resultados dos indicadores quantitativos para os
cursos técnicos subsequentes do IFRN, 2011 a 2014. A estabilidade da oferta dos campi foi determinada
para cada ano da análise. Assim, os dados de 2011 incluem os Campi AP, CA, CAL, CN, CNAT, EAD, IP, JC,
MC, MO, NC, PAR, PF, SC e ZN. Os dados de 2012 a 2014 acrescentam o Campus SGA. Os Campi CANG,
CM, LJ, SPP e PAAS não foram incluídos.
Os cursos técnicos subsequentes possuem duas taxas que merecem atenção: a taxa de evasão e
a taxa de retenção.

Quadro 8 – Indicadores quantitativos para os cursos técnicos subsequentes do IFRN, 2011 a 2014, para os
campi com oferta estável.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

2011
4,76
21,48
32,13
41,63
36,90
9,78
18,15
27,52

Valores registrados
2012
2013
7,39
5,73
21,19
17,44
32,71
37,35
38,70
39,47
40,10
43,08
6,87
5,55
25,86
24,72
34,62
28,61

2014
9,77
19,83
32,42
37,98
42,19
6,91
33,00
32,72

Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.
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Figura 12 – Indicadores quantitativos de análise global de situação de matrícula para os cursos técnicos
subsequentes do IFRN, 2011 a 2014.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.

Figura 13 – Indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para os cursos técnicos
subsequentes do IFRN, 2011 a 2014.
100
90
80
70
60
50
40
30

20
10

36,9

40,1

43,08

42,19

28,61

32,72
33

34,62

27,52
25,86

24,72

18,15
9,78

6,87

5,55

6,91

0

2011

2012

Índice de Permanência e Êxito
Taxa de Saída com Êxito

2013

2014

Índice de Efetividade Acadêmica
Taxa de Retenção
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4.1.5

Indicadores para os cursos de licenciatura

O Quadro 9 e as Figuras 14 e 15 apresentam os resultados dos indicadores quantitativos para os
cursos de licenciatura do IFRN, 2011 a 2014. A estabilidade da oferta dos campi foi determinada para cada
ano da análise. Assim, os dados de 2011 inclui apenas o Campus CNAT. Os dados de 2012 incluem os
Campi AP, CA, CN, IP, JC, MC, MO, PF e SC. Os dados de 2013 e 2014 acrescentam os Campi EAD e ZN. Os
Campi CAL, CANG, CM, LJ, NC, SPP, PAAS, PAR e SGA não foram incluídos.

Quadro 9 – Indicadores quantitativos para os cursos de licenciatura do IFRN, 2011 a 2014, para os campi
com oferta estável.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valores registrados
2012
2013
2,35
2,71
29,47
23,95
50,80
54,38
17,38
18,95
53,16
57,10
8,60
9,72
7,39
10,18
5,51
4,72

2011
4,30
26,61
48,43
20,66
52,73
14,14
13,90
7,93

2014
7,42
21,65
46,69
24,24
54,11
7,78
25,53
15,43

Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.

Figura 14 – Indicadores quantitativos de análise global de situação de matrícula para os cursos de
licenciatura do IFRN, 2011 a 2014.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.

50

Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016-2018

Figura 15 – Indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para os cursos de licenciatura do
IFRN, 2011 a 2014.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.

4.1.6

Indicadores para os cursos superiores de tecnologia

O Quadro 10 e as Figuras 16 e 17 apresentam os resultados dos indicadores quantitativos para os
cursos superiores de tecnologia do IFRN, 2011 a 2014. A estabilidade da oferta dos campi foi determinada
para cada ano da análise. Assim, os dados de 2011 a 2013 incluem os Campi CAL, CNAT e EAD. Os dados
de 2013 e 2014 acrescentam os Campi CN, IP, JC, MO, PF. Os Campi AP, CA, CANG, CM, LJ, MC, NC, SPP,
PAAS, PAR, SC, SGA e ZN não foram incluídos.

Quadro 10 – Indicadores quantitativos para os cursos superiores de tecnologia do IFRN, 2011 a 2014, para
os campi com oferta estável.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

2011
7,37
21,26
36,94
34,43
44,31
16,49
25,73
23,10

Valores registrados
2012
2013
6,55
5,49
28,69
28,12
37,37
36,81
27,39
29,63
43,92
42,30
10,10
10,77
18,58
16,35
19,85
22,58

2014
4,43
27,08
40,28
28,21
44,71
3,94
14,07
17,01

Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.
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Figura 16 – Indicadores quantitativos de análise global de situação de matrícula para os cursos superiores
de tecnologia do IFRN, 2011 a 2014.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.
Figura 17 – Indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para os cursos superiores de
tecnologia do IFRN, 2011 a 2014.
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Fonte: Elaborado pela CIPE com base nos dados do SUAP, 2016.
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4.2

Indicadores qualitativos

Os indicadores qualitativos foram definidos considerando, num primeiro momento, a relevância estatística dos indicadores colhidos por meio da pesquisa
de autoavaliação institucional. Num segundo momento, foi realizada uma análise qualitativa.
4.2.1

Indicadores gerais

O Quadro 11 descreve os indicadores qualitativos gerais para os cursos técnicos e de graduação do IFRN, incluindo fatores de evasão e reprovação dos
estudantes, outros indicadores qualitativos e outras informações.
Quadro 11 – Indicadores qualitativos gerais para os cursos técnicos e de graduação do IFRN.
FATORES ESPECÍFICOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO
Fatores externos à instituição
 Baixa demanda para contratação de
estagiários e de egressos do curso
 Baixo índice de desenvolvimento da educação
básica (IDEB) do município de origem do
estudante
 Baixo índice de desenvolvimento humano
(IDH) do município de origem do estudante
 Certificação externa do ensino médio (ENEM,
bancas das DIREDs)
 Condição de emprego no mundo de trabalho
aquém do esperado
 Defasagem do curso em relação a avanços
econômicos
 Defasagem do curso em relação a avanços
sociais
 Defasagem do curso em relação a avanços
tecnológicos
 Deficiência ou impactos negativos de políticas
governamentais na área de educação
 Deficiência ou impactos negativos de políticas
governamentais na área social
 Desvalorização da profissão pela sociedade
 Dificuldade de transporte para a unidade de
ensino





















Fatores internos à instituição
Alta rotatividade de docentes nas disciplinas
Alteração do calendário acadêmico em função de greve e outros
motivos
Complexidade da formação profissional
Complexidade dos conteúdos abordados nas disciplinas
Defasagem na estrutura organizacional da extensão
Defasagem na estrutura organizacional da pesquisa e inovação
Defasagem na estrutura organizacional de atividades estudantis
Defasagem na estrutura organizacional do ensino
Deficiência ou falta de formação em pós-graduação dos professores
Deficiência ou falta de formação técnica e/ou pedagógica dos
professores
Deficiência ou falta de formação técnica e/ou pedagógica dos
técnicos-administrativos
Desatualização da organização didática
Desatualização do plano capacitação institucional
Desatualização do plano institucional de assistência estudantil
Desatualização e descontextualização do curso
Descontinuidade na oferta de bolsas (assistência social, ensino,
pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Desmotivação do professor
Dificuldade de articulação com outras instituições e/ou cursos
Dificuldade de fixação do docente no interior

















Fatores individuais do estudante
Defasagem de conhecimentos anteriores ao
ingresso no curso
Deficiência cognitiva
Desmotivação ou desinteresse pelo curso
Dificuldade de acompanhamento do curso
devido ao longo tempo de afastamento do
sistema formal de ensino
Dificuldade de aprendizagem
Dificuldade em conciliar estudo e trabalho
Dificuldade em conciliar os estudos com
outros cursos
Dificuldade em planejar a própria vida e
estabelecer metas de desenvolvimento
pessoal
Dificuldades de (re)adaptação à rotina escolar
Dificuldades de adaptação à modalidade da
educação profissional (número e conteúdo
das disciplinas, interdisciplinaridade)
Distância entre o local de moradia e o campus
Escolha precoce da profissão
Falta de apoio da família no processo ensinoaprendizagem
Falta de aptidão para o curso escolhido
Falta de assiduidade do estudante
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Escassez ou saturação das oportunidades de
trabalho em nível local na área de formação
obtida
Falta de acesso a serviços públicos de saúde
Falta de acesso a serviços públicos sociais
Falta de professores na escola de origem do
estudante
Falta de repasse de recursos financeiros para
a instituição
Ineficiência da gestão ou falta de repasse de
recursos financeiros na escola de origem do
estudante
Salário desestimulante após a formação






























Dificuldade de obter material para execução de trabalhos e aulas
práticas
Dificuldade de realização de atividades esportivas e artísticoculturais
Dificuldade de realização de aulas práticas e/ou aulas de campo
Dificuldade de utilização de recursos de custeio para execução de
projetos de ensino, pesquisa ou extensão
Dificuldade na execução dos convênios, cooperações e projetos
intercomplementares com outras instituições de ensino
Dificuldade no encaminhamento de estágios
Dificuldade ou impossibilidade de registro no conselho profissional
Dificuldades na relação docente-estudante
Dificuldades na relação estudante-estudante
Excesso de burocracia para assinatura do contrato de estágio
Excesso de carga horária semanal de aulas no período letivo
Excesso de disciplinas no ano/período letivo
Excesso de estudantes nas turmas
Excesso do número de atividades avaliativas
Excesso do número de atividades de laboratório
Exigência de pré-requisitos para os componentes curriculares
Falta de acervo bibliográfico
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico aos docentes
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico aos estudantes
Falta de acompanhamento pelo colegiado de curso e/ou núcleo
docente estruturante
Falta de apoio e/ou acompanhamento a discentes em programas de
mobilidade estudantil
Falta de assiduidade dos docentes
Falta de atividades de recuperação paralela (centros de
aprendizagem)
Falta de avaliação efetiva das ações acadêmicas
Falta de avaliação efetiva das ações administrativo-financeiras
Falta de avaliação efetiva das ações de assistência estudantil
Falta de avaliação efetiva das ações de comunicação
Falta de avaliação efetiva das ações de extensão e acompanhamento
de estágios
























Falta de conhecimento sobre a área e o curso
escolhido
Falta de conhecimentos sobre o potencial das
atividades econômicas locais e
empregabilidade
Falta de dedicação aos estudos
Falta de disciplina para o estudo
Falta de hábito de estudo
Falta de identificação com o curso
Falta de moradia
Falta de pontualidade do estudante
Falta de recursos financeiros para
alimentação
Falta de recursos financeiros para aquisição
de material escolar
Falta de recursos financeiros para transporte
escolar
Indisponibilidade de tempo para estudar fora
do horário de aulas ou para participar de
atividades de nivelamento e monitoria
Ingresso em outro curso
Mudança de cidade
Mudança de interesse profissional ou pessoal
Mudança de turno de trabalho
Não correspondência das expectativas iniciais
em relação ao curso
Necessidade de cuidar de familiar no horário
do curso
Necessidade de trabalhar
Problema de saúde pessoal ou de familiar
Problema psicológico pessoal ou de familiar
Questões relacionadas a aspectos
biopsicossociais
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Falta de avaliação efetiva das ações de gestão de pessoal
Falta de avaliação efetiva das ações de melhoria da infraestrutura
Falta de avaliação efetiva das ações de pesquisa e inovação
Falta de comunicação para divulgação das oportunidades
institucionais de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil
Falta de diagnóstico e acompanhamento socioeconômico dos
estudantes
Falta de diagnóstico pedagógico dos estudantes ingressantes
Falta de docentes em algumas disciplinas
Falta de equiparação curricular de estudantes com ingresso por
transferência ou intercâmbio internacional
Falta de estímulo para atuação em atividades voltadas ao
empreendedorismo nas incubadoras
Falta de planejamento participativo de ações acadêmicas
Falta de planejamento participativo de ações administrativofinanceiras
Falta de planejamento participativo de ações de assistência
estudantil
Falta de planejamento participativo de ações de comunicação
Falta de planejamento participativo de ações de extensão e
acompanhamento de estágios
Falta de planejamento participativo de ações de gestão de pessoal
Falta de planejamento participativo de ações de melhoria da
infraestrutura
Falta de planejamento participativo de ações de pesquisa e inovação
Falta de pontualidade dos docentes
Falta de regularidade no pagamento das bolsas (assistência social,
ensino, pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Falta ou inadequação de ambientes para o atendimento aos
programas de alimentação, inclusive merenda escolar
Falta ou inadequação de conforto ambiental (térmico, lumínico e/ou
acústico) nos espaços físicos
Falta ou inadequação de espaço para permanência do estudante no
turno inverso
Falta ou inadequação de espaços de estudo para estudantes
Falta ou inadequação de salas de aula
55

Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016-2018





























Falta ou inadequação dos laboratórios de informática
Falta ou inadequação dos laboratórios específicos do curso
Fraca ou nenhuma relação de parceria com empresas dos setores
produtivos em nível local
Inadequação da duração do curso
Inadequação da metodologia de avaliação
Inadequação da metodologia de ensino ao perfil dos estudantes
Inadequação da prática profissional ao curso
Inadequação das atividades avaliativas
Inadequação de ingresso de estudantes após o início do período
letivo (múltiplas chamadas do processo seletivo)
Inadequação do conteúdo e/ou da carga-horária de disciplinas
Inadequação do ingresso de estudante com ensino médio completo
em curso integrado
Inadequação do turno de oferta do curso
Inadequação na quantidade de eventos de divulgação das atividades
de ensino, pesquisa, extensão
Indisciplina da turma
Ineficiência ou inexistência da divulgação do curso
Ineficiência ou inexistência da divulgação dos processos seletivos
Inexistência ou ineficiência de ações que aproximem a família e a
escola
Insuficiência de recursos para bolsas (assistência social, ensino,
pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Insuficiência do número de atividades avaliativas
Insuficiência do número de atividades de laboratório
Insuficiência ou indisponibilidade de merenda escolar
Mudança na estrutura curricular do curso ao longo da oferta
Não observância das especificidades do curso no processo seletivo
Não observância das especificidades do público no processo seletivo
Negligência ou desrespeito à diversidade de gênero
Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida
Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com necessidades
educacionais específicas
Negligência ou desrespeito às diferenças étnico-raciais
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OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS
Eixo


Políticas acadêmicas
e de inovação



Políticas de
desenvolvimento
institucional
Políticas de gestão



Contribuição dos programas de assistência social para a
permanência e êxito do estudante
Domínio dos conteúdos pelos professores



Fator(es) menos positivo(s)
Contribuição dos programas de assistência à saúde para a permanência e
êxito do estudante
Adequação das aulas de campo/visitas técnicas do curso quanto à
quantidade



Reconhecimento institucional do multiculturalismo, em valorização
à diversidade cultural



Interação com a sociedade para a identificação de demanda para ofertas
de cursos e desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa



Adequação das salas de aula quanto a: mobiliário e equipamentos
específicos
Coerência entre a qualificação dos professores e as ações de ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidas
Adequação das áreas de uso comum (auditório, biblioteca, áreas de
vivência, etc.) quanto a acessibilidade arquitetônica e sinalizações
Adequação do(s) laboratório(s) de informática (uso geral) quanto a:
equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica




Adequação da cantina quanto a: mobiliário e equipamentos específicos
Adequação do programa de integração institucional para servidores
ingressantes



Adequação dos acessos e circulações quanto à acessibilidade
arquitetônica e sinalizações
Adequação da biblioteca quanto a: equipamentos de informática,
softwares/sistemas, rede lógica




Políticas de
infraestrutura

Fator(es) mais positivo(s)





OUTRAS INFORMAÇÕES
 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 (TAL).
 Principais mecanismos de divulgação dos cursos e de ações de extensão e pesquisa: Pesquisa no site do IFRN; Exposição/palestra no Campus; Material impresso; Material
audiovisual (rádio/TV).
 Tempo de experiência (anos), por segmento respondente:
Fora do magistério:

De magistério na educação básica
(inclusive cursos técnicos):

Docente ETEP

Gestor Técnico

Docente ETEP

De magistério na educação superior
(graduação e pós-graduação):

Gestor Técnico

Docente ETEP

0 anos

10%

13%

14%

18%

0 anos

1-2 anos

31%

20%

26%

28%

3-5 anos

26%

13%

24%

21%

6-10 anos

18%

23%

20%

16%

6-10 anos

25%

8%

16%

7%

6-10 anos

17%

12%

+10 anos

15%

30%

16%

18%

+10 anos

34%

50%

28%

5%

+10 anos

11%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Docente ETEP

Gestor Técnico

Gestor Técnico

8%

24%

19%

33%

0 anos

30%

9%

9%

31%

1-2 anos

38%

28%

37%

54%

1-2 anos

37%

21%

40%

51%

3-5 anos

26%

20%

22%

7%

3-5 anos

20%

33%

31%

10%

13%

5%

6-10 anos

11%

24%

13%

6%

16%

10%

1%

+10 anos

4%

12%

7%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2%

3%

14%

27%

0 anos

1-2 anos

18%

18%

23%

51%

3-5 anos

21%

23%

19%

10%

Total

De gestão educacional:

Total

Total
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Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi,
2016.
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4.2.2

Indicadores para os cursos técnicos integrados

O Quadro 12 descreve os indicadores qualitativos específicos para os cursos técnicos integrados do IFRN, incluindo fatores de evasão e reprovação dos
estudantes, outros indicadores qualitativos e outras informações.
Quadro 12 – Indicadores qualitativos para os cursos técnicos integrados do IFRN.
FATORES ESPECÍFICOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO
Fatores externos à instituição
 Baixo índice de desenvolvimento da educação
básica (IDEB) do município de origem do
estudante
 Falta de professores na escola de origem do
estudante
 Baixa demanda para contratação de
estagiários e de egressos do curso
 Dificuldade de transporte para a unidade de
ensino
 Baixo índice de desenvolvimento humano
(IDH) do município de origem do estudante
 Deficiência ou impactos negativos de políticas
governamentais na área de educação
 Certificação externa do ensino médio (ENEM,
bancas das DIREDs)






















Fatores internos à instituição
Alteração do calendário acadêmico em função de greve e outros
motivos
Dificuldade de realização de aulas práticas e/ou aulas de campo
Complexidade da formação profissional
Insuficiência de recursos para bolsas (assistência social, ensino,
pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Dificuldade de obter material para execução de trabalhos e aulas
práticas
Falta ou inadequação de espaço para permanência do estudante no
turno inverso
Dificuldades na relação docente-estudante
Desmotivação do professor
Falta ou inadequação dos laboratórios específicos do curso
Dificuldades na relação estudante-estudante
Inadequação do conteúdo e/ou da carga-horária de disciplinas
Inadequação da metodologia de avaliação
Inadequação da metodologia de ensino ao perfil dos estudantes
Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com necessidades
educacionais específicas
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico dos estudantes
Inadequação do ingresso de estudante com ensino médio completo
em curso integrado
Ineficiência ou inexistência da divulgação do curso
Inadequação da duração do curso
Inexistência ou ineficiência de ações que aproximem a família e a
escola
Insuficiência do número de atividades avaliativas















Fatores individuais do estudante
Falta de hábito de estudo
Falta de conhecimento sobre a área e o curso
escolhido
Dificuldade de aprendizagem
Desmotivação ou desinteresse pelo curso
Falta de recursos financeiros para transporte
escolar
Defasagem de conhecimentos anteriores ao
ingresso no curso
Dificuldades de adaptação à modalidade da
educação profissional (número e conteúdo
das disciplinas, interdisciplinaridade)
Falta de recursos financeiros para
alimentação
Questões relacionadas a aspectos
biopsicossociais
Falta de pontualidade do estudante
Falta de apoio da família no processo ensinoaprendizagem
Ingresso em outro curso
Distância entre o local de moradia e o campus
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OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS
Eixo
Políticas acadêmicas
e de inovação
Políticas de
desenvolvimento
institucional
Políticas de gestão




Contribuição dos programas de assistência social para a
permanência e êxito do estudante
Domínio dos conteúdos pelos professores




Fator(es) menos positivo(s)
Contribuição dos programas de assistência à saúde para a permanência e
êxito do estudante
Adequação das aulas de campo/visitas técnicas do curso quanto à
quantidade



Reconhecimento institucional do multiculturalismo, em valorização
à diversidade cultural



Interação com a sociedade para a identificação de demanda para ofertas
de cursos e desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa



Adequação das salas de aula quanto a: mobiliário e equipamentos
específicos
Adequação dos ambientes pedagógicos (salas de aula, laboratórios,
etc.) quanto à acessibilidade arquitetônica e sinalizações
Adequação do(s) laboratório(s) de informática (uso geral) quanto a:
equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica



Adequação da cantina quanto a: mobiliário e equipamentos específicos



Adequação dos acessos e circulações quanto à acessibilidade
arquitetônica e sinalizações
Adequação do(s) laboratório(s) de ciências e matemática (uso geral)
quanto a: equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica


Políticas de
infraestrutura

Fator(es) mais positivo(s)





OUTRAS INFORMAÇÕES
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; Centros de Aprendizagem; Serviço de Saúde.

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi,
2016.
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4.2.3

Indicadores para os cursos técnicos integrados EJA

O Quadro 13 descreve os indicadores qualitativos específicos para os cursos técnicos integrados EJA do IFRN, incluindo fatores de evasão e reprovação dos
estudantes, outros indicadores qualitativos e outras informações.
Quadro 13 – Indicadores qualitativos para os cursos técnicos integrados EJA do IFRN.
FATORES ESPECÍFICOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO
Fatores externos à instituição
 Baixo índice de desenvolvimento da educação
básica (IDEB) do município de origem do
estudante
 Dificuldade de transporte para a unidade de
ensino
 Deficiência ou impactos negativos de políticas
governamentais na área de educação
 Falta de acesso a serviços públicos sociais
 Falta de acesso a serviços públicos de saúde
 Baixo índice de desenvolvimento humano
(IDH) do município de origem do estudante













Fatores internos à instituição
Dificuldade de realização de aulas práticas e/ou aulas de campo
Falta de regularidade no pagamento das bolsas (assistência social,
ensino, pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Complexidade dos conteúdos abordados nas disciplinas
Falta de comunicação para divulgação das oportunidades
institucionais de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil
Inadequação da duração do curso
Dificuldade de realização de atividades esportivas e artísticoculturais
Inadequação do conteúdo e/ou da carga-horária de disciplinas
Ineficiência ou inexistência da divulgação dos processos seletivos
Dificuldades na relação docente-estudante
Deficiência ou falta de formação técnica e/ou pedagógica dos
professores
Inadequação da metodologia de ensino ao perfil dos estudantes









Fatores individuais do estudante
Dificuldade em conciliar estudo e trabalho
Falta de conhecimento sobre a área e o curso
escolhido
Indisponibilidade de tempo para estudar fora
do horário de aulas ou para participar de
atividades de nivelamento e monitoria
Dificuldade de acompanhamento do curso
devido ao longo tempo de afastamento do
sistema formal de ensino
Dificuldade em planejar a própria vida e
estabelecer metas de desenvolvimento
pessoal
Dificuldades de (re)adaptação à rotina escolar
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OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS
Eixo
Políticas acadêmicas
e de inovação
Políticas de
desenvolvimento
institucional
Políticas de gestão





Contribuição dos programas de assistência à saúde para a
permanência e êxito do estudante
Domínio dos conteúdos pelos professores



Fator(es) menos positivo(s)
Contribuição dos programas de assistência social para a permanência e
êxito do estudante
Adequação dos conhecimentos e competências que compõem o perfil
profissional do curso em relação às atividades desenvolvidas no mundo do
trabalho



Reconhecimento institucional do multiculturalismo, em valorização
à diversidade cultural



Interação com a sociedade para a identificação de demanda para ofertas
de cursos e desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa



Adequação da infraestrutura para práticas desportivas quanto a:
mobiliário e equipamentos específicos
Adequação dos ambientes pedagógicos (salas de aula, laboratórios,
etc.) quanto à acessibilidade arquitetônica e sinalizações
Adequação do(s) laboratório(s) de línguas (uso geral) quanto a:
equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica



Adequação da cantina quanto a: mobiliário e equipamentos específicos



Adequação dos acessos e circulações quanto à acessibilidade
arquitetônica e sinalizações
Adequação do espaço de estudo para estudantes quanto a: equipamentos
de informática, softwares/sistemas, rede lógica


Políticas de
infraestrutura

Fator(es) mais positivo(s)





OUTRAS INFORMAÇÕES
Principais programas institucionais que contribuem para a permanência e êxito dos estudantes: Programa de Alimentação Escolar; Bolsas de Extensão; Programa de Auxílio
Transporte; Bolsas de Iniciação Científica; Bolsa de Iniciação Profissional; Serviço de Saúde; Seminário de Integração Acadêmica; Bolsa de Fomento ao Estudo.

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi,
2016.
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4.2.4

Indicadores para os cursos técnicos subsequentes

O Quadro 14 descreve os indicadores qualitativos específicos para os cursos técnicos subsequentes do IFRN, incluindo fatores de evasão e reprovação dos
estudantes, outros indicadores qualitativos e outras informações.
Quadro 14 – Indicadores qualitativos para os cursos técnicos subsequentes do IFRN.
FATORES ESPECÍFICOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO
Fatores externos à instituição
 Baixa demanda para contratação de
estagiários e de egressos do curso
 Baixo índice de desenvolvimento da educação
básica (IDEB) do município de origem do
estudante
 Escassez ou saturação das oportunidades de
trabalho em nível local na área de formação
obtida
 Desvalorização da profissão pela sociedade
 Falta de professores na escola de origem do
estudante
 Dificuldade de transporte para a unidade de
ensino
 Condição de emprego no mundo de trabalho
aquém do esperado
 Salário desestimulante após a formação
 Baixo índice de desenvolvimento humano
(IDH) do município de origem do estudante




















Fatores internos à instituição
Alteração do calendário acadêmico em função de greve e
outros motivos
Dificuldade no encaminhamento de estágios
Dificuldade de realização de aulas práticas e/ou aulas de
campo
Complexidade dos conteúdos abordados nas disciplinas
Insuficiência de recursos para bolsas (assistência social,
ensino, pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Descontinuidade na oferta de bolsas (assistência social,
ensino, pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Fraca ou nenhuma relação de parceria com empresas dos
setores produtivos em nível local
Falta ou inadequação dos laboratórios específicos do
curso
Dificuldades na relação docente-estudante
Desmotivação do professor
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico dos
estudantes
Falta de atividades de recuperação paralela (centros de
aprendizagem)
Alta rotatividade de docentes nas disciplinas
Inadequação do conteúdo e/ou da carga-horária de
disciplinas
Desatualização da organização didática(prioridade)
Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com
necessidades educacionais específicas
Inadequação do turno de oferta do curso
Inadequação da metodologia de ensino ao perfil dos
estudantes

























Fatores individuais do estudante
Falta de conhecimento sobre a área e o curso escolhido
Falta de hábito de estudo
Dificuldade em conciliar estudo e trabalho
Necessidade de trabalhar
Falta de recursos financeiros para transporte escolar
Falta de dedicação aos estudos
Falta de identificação com o curso
Dificuldade de aprendizagem
Desmotivação ou desinteresse pelo curso
Falta de recursos financeiros para alimentação
Defasagem de conhecimentos anteriores ao ingresso no
curso
Mudança de interesse profissional ou pessoal
Indisponibilidade de tempo para estudar fora do horário
de aulas ou para participar de atividades de nivelamento
e monitoria
Dificuldade em planejar a própria vida e estabelecer
metas de desenvolvimento pessoal
Ingresso em outro curso
Dificuldade em conciliar os estudos com outros cursos
Dificuldade de acompanhamento do curso devido ao
longo tempo de afastamento do sistema formal de
ensino
Não correspondência das expectativas iniciais em
relação ao curso
Falta de conhecimentos sobre o potencial das atividades
econômicas locais e empregabilidade
Falta de aptidão para o curso escolhido
Dificuldades de (re)adaptação à rotina escolar
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OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS
Eixo
Políticas acadêmicas
e de inovação
Políticas de
desenvolvimento
institucional
Políticas de gestão




Fator(es) mais positivo(s)

Contribuição dos programas de assistência social para a
permanência e êxito do estudante
Domínio dos conteúdos pelos professores











Falta de assiduidade do estudante
Problema de saúde pessoal ou de familiar
Dificuldades de adaptação à modalidade da educação
profissional (número e conteúdo das disciplinas,
interdisciplinaridade)
Falta de pontualidade do estudante
Mudança de turno de trabalho

Fator(es) menos positivo(s)
Contribuição dos programas de assistência à saúde para a permanência e
êxito do estudante
Adequação das aulas de campo/visitas técnicas do curso quanto à
quantidade



Reconhecimento institucional do multiculturalismo, em valorização
à diversidade cultural



Interação com a sociedade para a identificação de demanda para ofertas
de cursos e desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa



Adequação das salas de aula quanto a: mobiliário e equipamentos
específicos
Adequação dos ambientes pedagógicos (salas de aula, laboratórios,
etc.) quanto à acessibilidade arquitetônica e sinalizações
Adequação do(s) laboratório(s) de informática (uso geral) quanto a:
equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica



Adequação da cantina quanto a: mobiliário e equipamentos específicos



Adequação dos acessos e circulações quanto à acessibilidade
arquitetônica e sinalizações
Adequação da biblioteca quanto a: equipamentos de informática,
softwares/sistemas, rede lógica


Políticas de
infraestrutura

Falta de acompanhamento e apoio pedagógico dos
docentes
Falta de docentes em algumas disciplinas
Inadequação da metodologia de avaliação
Desatualização e descontextualização do curso
Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida
Deficiência ou falta de formação técnica e/ou pedagógica
dos professores(prioridade)
Falta de diagnóstico pedagógico dos estudantes
ingressantes





OUTRAS INFORMAÇÕES
Principais programas institucionais que contribuem para a permanência e êxito dos estudantes: Bolsas de Extensão; Programa de Alimentação Escolar; Programa de Auxílio
Transporte; Bolsas de Iniciação Científica; Bolsa de Iniciação Profissional; Seminário de Integração Acadêmica; Serviço de Saúde.

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi,
2016.
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4.2.5

Indicadores para os cursos de licenciatura

O Quadro 15 descreve os indicadores qualitativos específicos para os cursos de licenciatura do IFRN, incluindo fatores de evasão e reprovação dos estudantes,
outros indicadores qualitativos e outras informações.
Quadro 15 – Indicadores qualitativos para os cursos de licenciatura do IFRN.
FATORES ESPECÍFICOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO
Fatores externos à instituição
 Desvalorização da profissão pela sociedade
 Salário desestimulante após a formação
 Baixo índice de desenvolvimento da educação
básica (IDEB) do município de origem do
estudante
 Baixa demanda para contratação de
estagiários e de egressos do curso
 Falta de professores na escola de origem do
estudante
 Escassez ou saturação das oportunidades de
trabalho em nível local na área de formação
obtida
 Deficiência ou impactos negativos de políticas
governamentais na área de educação
 Dificuldade de transporte para a unidade de
ensino














Fatores internos à instituição
Alteração do calendário acadêmico em função de greve e outros
motivos
Dificuldade de realização de aulas práticas e/ou aulas de campo
Exigência de pré-requisitos para os componentes curriculares
Complexidade dos conteúdos abordados nas disciplinas
Descontinuidade na oferta de bolsas (assistência social, ensino,
pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Insuficiência de recursos para bolsas (assistência social, ensino,
pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Alta rotatividade de docentes nas disciplinas
Dificuldades na relação docente-estudante
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico dos estudantes
Inadequação do conteúdo e/ou da carga-horária de disciplinas
Inadequação da metodologia de ensino ao perfil dos estudantes
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico aos docentes

















Fatores individuais do estudante
Falta de conhecimento sobre a área e o curso
escolhido
Falta de hábito de estudo
Dificuldade em conciliar estudo e trabalho
Necessidade de trabalhar
Defasagem de conhecimentos anteriores ao
ingresso no curso
Falta de identificação com o curso
Dificuldade de aprendizagem
Falta de recursos financeiros para transporte
escolar
Ingresso em outro curso
Desmotivação ou desinteresse pelo curso
Indisponibilidade de tempo para estudar fora
do horário de aulas ou para participar de
atividades de nivelamento e monitoria
Mudança de interesse profissional ou pessoal
Falta de recursos financeiros para
alimentação
Falta de aptidão para o curso escolhido
Falta de disciplina para o estudo
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OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS
Eixo
Políticas acadêmicas
e de inovação
Políticas de
desenvolvimento
institucional
Políticas de gestão




Contribuição dos programas de assistência social para a
permanência e êxito do estudante
Domínio dos conteúdos pelos professores




Fator(es) menos positivo(s)
Contribuição dos programas de assistência à saúde para a permanência e
êxito do estudante
Adequação das aulas de campo/visitas técnicas do curso quanto à
quantidade



Reconhecimento institucional do multiculturalismo, em valorização
à diversidade cultural



Interação com a sociedade para a identificação de demanda para ofertas
de cursos e desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa



Adequação das salas de aula quanto a: mobiliário e equipamentos
específicos
Adequação das áreas de uso comum (auditório, biblioteca, áreas de
vivência, etc.) quanto a acessibilidade arquitetônica e sinalizações
Adequação do(s) laboratório(s) de informática (uso geral) quanto a:
equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica



Adequação da cantina quanto a: mobiliário e equipamentos específicos



Adequação dos acessos e circulações quanto à acessibilidade
arquitetônica e sinalizações
Adequação da biblioteca quanto a: equipamentos de informática,
softwares/sistemas, rede lógica


Políticas de
infraestrutura

Fator(es) mais positivo(s)





OUTRAS INFORMAÇÕES
Principais programas institucionais que contribuem para a permanência e êxito dos estudantes: Programa de Incentivo à Docência (PIBID); Bolsas de Iniciação Científica; Bolsas de
Extensão; Bolsa de Iniciação Profissional; Programa de Alimentação Escolar; Programa de Auxílio Transporte; Serviço de Saúde.

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi,
2016.
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4.2.6

Indicadores para os cursos superiores de tecnologia

O Quadro 16 descreve os indicadores qualitativos específicos para os cursos superiores de tecnologia do IFRN, incluindo fatores de evasão e reprovação dos
estudantes, outros indicadores qualitativos e outras informações.
Quadro 16 – Indicadores qualitativos para os cursos superiores de tecnologia do IFRN.
FATORES ESPECÍFICOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO
Fatores externos à instituição
 Baixa demanda para contratação de
estagiários e de egressos do curso
 Escassez ou saturação das oportunidades de
trabalho em nível local na área de formação
obtida
 Desvalorização da profissão pela sociedade
 Baixo índice de desenvolvimento da educação
básica (IDEB) do município de origem do
estudante
 Condição de emprego no mundo de trabalho
aquém do esperado
 Falta de professores na escola de origem do
estudante
 Salário desestimulante após a formação
 Dificuldade de transporte para a unidade de
ensino
 Deficiência ou impactos negativos de políticas
governamentais na área de educação
 Deficiência ou impactos negativos de políticas
governamentais na área social
 Baixo índice de desenvolvimento humano
(IDH) do município de origem do estudante

























Fatores internos à instituição
Alteração do calendário acadêmico em função de greve e outros
motivos
Dificuldade de realização de aulas práticas e/ou aulas de campo
Insuficiência de recursos para bolsas (assistência social, ensino,
pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Complexidade dos conteúdos abordados nas disciplinas
Fraca ou nenhuma relação de parceria com empresas dos setores
produtivos em nível local
Dificuldades na relação docente-estudante
Desmotivação do professor
Dificuldade de obter material para execução de trabalhos e aulas
práticas
Falta ou inadequação dos laboratórios específicos do curso
Exigência de pré-requisitos para os componentes curriculares
Alta rotatividade de docentes nas disciplinas
Falta ou inadequação de espaço para permanência do estudante no
turno inverso
Inadequação do conteúdo e/ou da carga-horária de disciplinas
Desatualização da organização didática
Inadequação da metodologia de avaliação
Falta de planejamento participativo de ações acadêmicas
Inadequação do turno de oferta do curso
Falta ou inadequação dos laboratórios de informática
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico dos docentes
Inadequação da metodologia de ensino ao perfil dos estudantes
Desatualização e descontextualização do curso
Dificuldade de realização de atividades esportivas e artístico-culturais
Deficiência ou falta de formação técnica e/ou pedagógica dos
professores




















Fatores individuais do estudante
Falta de conhecimento sobre a área e o
curso escolhido
Falta de hábito de estudo
Dificuldade em conciliar estudo e trabalho
Necessidade de trabalhar
Falta de recursos financeiros para
transporte escolar
Falta de dedicação aos estudos
Falta de identificação com o curso
Defasagem de conhecimentos anteriores
ao ingresso no curso
Indisponibilidade de tempo para estudar
fora do horário de aulas ou para participar
de atividades de nivelamento e monitoria
Dificuldade em planejar a própria vida e
estabelecer metas de desenvolvimento
pessoal
Dificuldade de aprendizagem
Desmotivação ou desinteresse pelo curso
Mudança de interesse profissional ou
pessoal
Falta de recursos financeiros para
alimentação
Falta de assiduidade do estudante
Ingresso em outro curso
Dificuldade de acompanhamento do curso
devido ao longo tempo de afastamento do
sistema formal de ensino
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OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS
Eixo
Políticas acadêmicas e
de inovação
Políticas de
desenvolvimento
institucional
Políticas de gestão




Fator(es) mais positivo(s)

Contribuição dos programas de assistência à saúde para a
permanência e êxito do estudante
Domínio dos conteúdos pelos professores













Não correspondência das expectativas
iniciais em relação ao curso
Problema de saúde pessoal ou de familiar
Falta de disciplina para o estudo
Dificuldade em conciliar os estudos com
outros cursos
Necessidade de cuidar de familiar no
horário do curso
Mudança de turno de trabalho
Problema psicológico pessoal ou de
familiar
Mudança de cidade

Fator(es) menos positivo(s)
Contribuição dos programas de assistência social para a permanência e
êxito do estudante
Adequação das aulas de campo/visitas técnicas do curso quanto à
quantidade



Reconhecimento institucional do multiculturalismo, em valorização
à diversidade cultural



Interação com a sociedade para a identificação de demanda para ofertas
de cursos e desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa



Adequação da biblioteca quanto a: mobiliário e equipamentos
específicos
Adequação das áreas de uso comum (auditório, biblioteca, áreas de
vivência, etc.) quanto a acessibilidade arquitetônica e sinalizações
Adequação do(s) laboratório(s) de informática (uso geral) quanto a:
equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica



Adequação do espaço de convivência dos estudantes quanto a: mobiliário
e equipamentos específicos
Adequação dos acessos e circulações quanto à acessibilidade
arquitetônica e sinalizações
Adequação da biblioteca quanto a: equipamentos de informática,
softwares/sistemas, rede lógica


Políticas de
infraestrutura

Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com necessidades
educacionais específicas
Falta ou inadequação de espaços de estudo para estudantes
Insuficiência do número de atividades de laboratório
Negligência ou desrespeito à diversidade de gênero
Negligência ou desrespeito às diferenças étnico-raciais
Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida
Dificuldades na relação estudante-estudante
Inadequação de ingresso de estudantes após o início do período letivo
(múltiplas chamadas do processo seletivo)
Deficiência ou falta de formação técnica e/ou pedagógica dos técnicosadministrativos
Inadequação das atividades avaliativas






OUTRAS INFORMAÇÕES
Principais programas institucionais que contribuem para a permanência e êxito dos estudantes: Bolsas de Extensão; Bolsas de Iniciação Científica; Programa de Alimentação
Escolar; Bolsa de Iniciação Profissional; Programa de Auxílio Transporte; Seminário de Integração Acadêmica; Serviço de Saúde; Programa de Apoio Acadêmico.

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi,
2016.
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5.

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO
São apresentados, à sequência, as metas e as ações para intervenção.

5.1

Metas

Entendendo que a permanência e o êxito dos estudantes deve se constituir no principal esforço
institucional e que, portanto, todas as ações institucionais devem estar alinhadas nessa direção, este
Plano Estratégico assume, nas metas gerais, todos os objetivos estratégicos e as metas definidos no PDI
2014-2018. Além dessas metas, são previstas as metas para cada nível/forma/modalidade de cursos
técnicos e de graduação ofertados pelo IFRN.
Em linhas gerais, são definidos, para cada indicador quantitativo e com base no valor de referência
do indicador apurado em 2014:




5.1.1

a meta de curto prazo, que coincide com o término da vigência do Plano Estratégico e do PDI
atual (2018);
a meta de médio prazo, que coincide com o término da vigência do próximo PDI (2023); e
o valor ideal, numa situação hipotética de inexistência de reprovação/retenção e de
conclusão de todos os estudantes no prazo previsto e considerando a distribuição de
matrícula em cursos técnicos e de graduação.

Metas gerais

O Quadro 17 apresenta as metas gerais para os indicadores quantitativos, por
nível/forma/modalidade de oferta de cursos técnicos e de graduação do IFRN, ilustradas na Figura 18.
O Quadro 18 descreve as metas previstas no PDI 2014-2018 e, portanto, assumidas
institucionalmente na intervenção para a permanência e o êxito dos estudantes.

Quadro 17 – Metas gerais propostas para os indicadores quantitativos por nível/forma/modalidade de
cursos técnicos e de graduação do IFRN.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valor de
referência
geral (2014)
7,80
15,94
44,94
31,33
52,74
5,09
32,86
24,39

Meta de
curto prazo
(2018)
14,59
8,87
52,06
24,42
66,65
*
52,37
21,51

Meta de
média prazo
(2023)
22,66
8,34
56,69
14,26
79,36
*
65,06
12,95

Valor ideal
34,51
0,0
65,49
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0

Fonte: Elaborado pela CIPE com base em projeção dos indicadores quantitativos obtidos no SUAP, 2016.
*Não é possível estabelecer em função de erro na conclusão no prazo erro e, consequentemente, na referência.
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Figura 18 – Metas gerais propostas para indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para cursos técnicos e de graduação.
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Fonte: Elaborado pela CIPE, 2016.
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Quadro 18 – Metas institucionais, por dimensão e macroprocesso, definidas no PDI 2014-2018.
Dimensão /
Meta
Macroprocesso
GESTÃO ESTRATÉGICA
Fomentar a elaboração de relatórios das demandas de ofertas educacionais, pesquisa e
inovação e extensão existentes e emergentes nos territórios de abrangência da instituição
Função social
Fortalecer as ações de acompanhamento da permanência e do êxito dos estudantes
Fortalecer a identidade institucional no âmbito da comunidade acadêmica
Órgãos colegiados e Fomentar a realização de reuniões dos órgãos colegiados e de assessoramento
de assessoramento institucionais
Fortalecer a transparência e a agilidade de publicização dos atos dos colegiados superiores
Transparência e
Fortalecer a transparência dos atos de gestão
descentralização
Fortalecer os processos institucionais de autonomia e descentralização
Atualizar os documentos institucionais relativos ao planejamento institucional
Gestão
organizacional
Aperfeiçoar a estrutura organizacional de modo a fortalecer a autonomia dos campi
Ampliar a participação na elaboração e no acompanhamento do planejamento institucional
Planejamento
anual participativo
estratégico
Fomentar a produção e divulgação do relatório de gestão sistêmico e dos campi
Avaliação
Ampliar a participação da comunidade nos processos de autoavaliação institucional
institucional
Ampliar o número de acordos de cooperação e parcerias com instituições estrangeiras
Internacionalização Ampliar o número de estudantes e servidores em mobilidade internacional (enviados e
recebidos)
COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Comunicação
Estimular a interação de servidores e estudantes com as gestões da Reitoria e dos campi
interna
através dos diferentes meios de comunicação interna
Ampliar a utilização dos canais de comunicação externa para informar a sociedade sobre as
Comunicação
ações institucionais e melhorar a percepção pública quanto à atuação e dimensão
externa
institucional
Melhorar o apoio e a promoção de eventos institucionais de natureza técnico-científica,
Eventos
artístico-cultural e desportiva que aprimorem a relação com a comunidade interna e
sociedade
GOVERNANÇA
Governança
Ampliar o alcance da política e das práticas de governança administrativa
administrativa
Governança em
tecnologia da
Implantar a política e fomentar as práticas de governança em tecnologia da informação
informação
ATIVIDADES ESTUDANTIS
Ampliar o número de estudantes com caracterização socioeconômica realizada
Ampliar a oferta de auxílios e bolsas para os programas, projetos e ações direcionados aos
Assistência social
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inclusive com necessidades
educacionais específicas e transtorno funcional específico
Ampliar o número de exames biomédicos em estudantes ingressantes dos cursos técnicos
Assistência à saúde integrados
Ampliar o número de campanhas de saúde sistêmicas
Ampliar o número de discentes com apoio para participação em eventos e para o
Formação integral
desenvolvimento de atividades artístico-culturais e desportivas
Representação
Fomentar a articulação política das entidades estudantis
estudantil
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Dimensão /
Macroprocesso
ENSINO
Acesso discente
Oferta educacional
Processo ensino e
aprendizagem
Administração
acadêmica
Inclusão e
diversidade
Sistema de
bibliotecas
Educação a
distância
EXTENSÃO

Meta
Elevar o nível de aceitação e reconhecimento dos cursos, ampliando a demanda global na
relação candidatos por vaga
Ampliar a oferta educacional em cursos e programas, de acordo com as condições de
pessoal e infraestrutura física e tecnológica
Ampliar as ações de avaliação do currículo
Ampliar as taxas de conclusão e diminuir as taxas de retenção e desligamento de
estudantes nos cursos
Ampliar a consistência dos dados de matrículas nos sistemas institucionais e
governamentais
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)
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
Ampliar a utilização de tecnologias educacionais nos cursos presenciais e consolidar a
institucionalização da educação a distância

Ampliar o alcance dos projetos de extensão executados com fomento institucional e o grau
de envolvimento dos servidores
Interação com a
Ampliar o número de submissões de programas e/ou projetos com recursos em editais
sociedade
externos e em convênios
Ampliar o número de serviços tecnológicos desenvolvidos
Aumentar o número de instituições parceiras para a oferta de estágios e intercâmbio
institucional
Aumentar o número de estudantes que realizam estágios como prática profissional
Diálogo com o
Ampliar as visitas de acompanhamento de estágios
mundo do trabalho
Realizar estágios docentes em empresas para interação com mundo do trabalho e captação
de estágios
Ampliar o número de egressos acompanhados
PESQUISA E INOVAÇÃO
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
Incrementar o número de projetos de iniciação científica e tecnológica envolvendo
Desenvolvimento
estudantes
científico e
Ampliar o quantitativo de laboratórios multiusuários para fortalecimento das atividades de
tecnológico
pesquisa aplicada
Ampliar o número de instrumentos jurídicos de licenciamento ou transferência de
tecnologia para a sociedade
Elevar o número de publicações em periódicos com Qualis B2 ou superior e em periódicos
internacionais
Publicações
Ampliar o número de periódicos institucionais com Qualis B2 ou superior
acadêmicoElevar a quantidade de livros publicados pela Editora do IFRN
científicas
Elevar a quantidade de títulos acadêmicos-científicos cadastrados no repositório
institucional
Aumentar a taxa de sucesso das empresas incubadas e incentivar o envolvimento dos
Empreendedorismo
servidores das unidades
inovador
Implantar hotéis de projetos para a pré-incubação de ideias de empreendimentos
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Dimensão /
Macroprocesso
GESTÃO DE PESSOAL
Seleção e
mobilidade de
pessoal
Titulação de
servidores

Meta
Ampliar a satisfação em relação aos concursos públicos para contratação de quadro efetivo
de servidores docentes e técnico-administrativos
Ampliar a satisfação em relação aos processos de remanejamento de servidores docentes e
técnico-administrativos
Elevar o percentual de docentes e técnicos-administrativos com titulação máxima em pósgraduação
Elevar o percentual de técnicos-administrativos com titulação mínima em graduação

Desenvolvimento
de equipes

Fomentar ações de formação continuada alinhadas à área de atuação dos servidores
Fomentar as ações de integração e formação de equipes e coletivos das diversas
dimensões institucionais
Garantir a participação dos novos servidores no programa de integração institucional
Ampliar a qualificação de servidores por meio da participação em eventos técnicos e
científicos

Carreira dos
servidores

Ampliar o alcance das ações de desenvolvimento na carreira

Ampliar o percentual de unidades (campi e Reitoria) com projetos locais de promoção à
Segurança, saúde e saúde e/ou qualidade de vida no trabalho
Ampliar a participação dos servidores nos exames médicos periódicos (EMP)
qualidade de vida
no trabalho
Ampliar o percentual de unidades (campi e Reitoria) com comissões de saúde e segurança
Ampliar a participação de servidores aposentados em ações pós-carreira e de integração
Realizar procedimentos administrativos e funcionais de pessoal para atendimento de
servidores ativos
Gestão funcional de Realizar procedimentos administrativos e funcionais de pessoal para atendimento de
servidores
aposentados e pensionistas
Realizar procedimentos administrativos e funcionais de pessoal para contratação de
estagiários
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Processos
Fomentar a manualização de fluxos e rotinas dos setores sistêmicos
administrativos
Gestão
Aperfeiçoar a metodologia de planejamento e acompanhamento dos gastos correntes e
orçamentáriooutros custeios, com pessoal e com investimentos e inversões financeiras
financeira
Funcionamento
Garantir a manutenção das unidades e aperfeiçoar o acompanhamento e a contratação de
institucional
serviços
Gestão de materiais
Aperfeiçoar o acompanhamento patrimonial e a aquisição de materiais das unidades
e compras
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Gestão de obras
Aperfeiçoar o planejamento e o acompanhamento de obras para ampliação e manutenção
civis
da infraestrutura física
Planejar e executar projeto de reuso de águas pluviais e tratamento de efluentes nas
unidades
Sustentabilidade
socioambiental
Criar ou adequar estações de coleta de resíduos nas unidades
Implantar programa de eficiência energética nas unidades
Acessibilidade
Planejar e executar plano de acessibilidade arquitetônica nas unidades
arquitetônica
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Infraestrutura lógica
Melhorar a infraestrutura de tecnologia de informação das unidades
e redes
Sistemas de
Ampliar o desenvolvimento do SUAP e reduzir a utilização de softwares de terceiros
informação

Fonte: PDI 2014-2018 do IFRN, revisão 2015.
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5.1.2

Metas para os cursos técnicos integrados

O Quadro 19 apresenta as metas para os indicadores quantitativos definidos para os cursos
técnicos integrados do IFRN, ilustrada na Figura 19.

Quadro 19 – Metas para os cursos técnicos integrados do IFRN.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valor de
referência
geral (2014)
7,09
7,62
59,45
25,84
66,54
1,93
48,20
19,38

Meta de
curto prazo
(2018)
15,0
5,0
65,0
15,0
80,0
*
83,3
17,7

Meta de
média prazo
(2023)
20,0
5,0
70,0
10,0
90,0
*
90,0
10,0

Valor ideal
25,0
0,0
75,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0

Fonte: Elaborado pela CIPE com base em projeção dos indicadores quantitativos obtidos no SUAP, 2016.
*Não é possível estabelecer em função de erro na conclusão no prazo erro e, consequentemente, na referência.

Figura 19 – Metas propostas para indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para cursos
técnicos integrados.
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Fonte: Elaborado pela CIPE, 2016.
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5.1.3

Metas para os cursos técnicos integrados EJA

O Quadro 20 apresenta as metas para os indicadores quantitativos definidos para os cursos
técnicos integrados EJA do IFRN, ilustrada na Figura 20.

Quadro 20 – Metas para os cursos técnicos integrados EJA do IFRN.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valor de
referência
geral (2014)
7,91
19,99
26,96
45,14
34,88
0,96
28,37
38,36

Meta de
curto prazo
(2018)
10,0
17,0
27,0
45,0
37,0
*
32,8
38,4

Meta de
média prazo
(2023)
15,0
15,0
35,0
35,0
50,0
*
40,0
30,0

Valor ideal
25,0
0,0
75,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0

Fonte: Elaborado pela CIPE com base em projeção dos indicadores quantitativos obtidos no SUAP, 2016.
*Não é possível estabelecer em função de erro na conclusão no prazo erro e, consequentemente, na referência.

Figura 20 – Metas propostas para indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para cursos
técnicos integrados EJA.
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Fonte: Elaborado pela CIPE, 2016.
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5.1.4

Metas para os cursos técnicos subsequentes

O Quadro 21 apresenta as metas para os indicadores quantitativos definidos para os cursos
técnicos subsequentes do IFRN, ilustrada na Figura 21.

Quadro 21 – Metas para os cursos técnicos subsequentes do IFRN.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valor de
referência
geral (2014)
9,55
19,62
33,21
37,62
42,76
6,91
32,75
32,00

Meta de
curto prazo
(2018)
17,0
10,0
41,0
32,0
58,0
*
37,9
27,4

Meta de
média prazo
(2023)
30,0
10,0
45,0
15,0
75,0
*
50,0
15,0

Valor ideal
50,0
0,0
50,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0

Fonte: Elaborado pela CIPE com base em projeção dos indicadores quantitativos obtidos no SUAP, 2016.
*Não é possível estabelecer em função de erro na conclusão no prazo erro e, consequentemente, na referência.

Figura 21 – Metas propostas para indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para cursos
técnicos subsequentes.
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Fonte: Elaborado pela CIPE, 2016.
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5.1.5

Metas para os cursos de licenciatura

O Quadro 22 apresenta as metas para os indicadores quantitativos definidos para os cursos de
licenciatura do IFRN, ilustrada na Figura 22.

Quadro 22 – Metas para os cursos de licenciatura do IFRN.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valor de
referência
geral (2014)
7,42
21,65
46,69
24,24
54,11
7,78
25,53
15,43

Meta de
curto prazo
(2018)
13,0
11,0
56,0
20,0
69,0
*
29,6
13,2

Meta de
média prazo
(2023)
15,0
10,0
60,0
15,0
75,0
*
50,0
10,0

Valor ideal
25,0
0,0
75,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0

Fonte: Elaborado pela CIPE com base em projeção dos indicadores quantitativos obtidos no SUAP, 2016.
*Não é possível estabelecer em função de erro na conclusão no prazo erro e, consequentemente, na referência.

Figura 22 – Metas propostas para indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para cursos
de licenciatura.
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Fonte: Elaborado pela CIPE, 2016.
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5.1.6

Metas para os cursos superiores de tecnologia

O Quadro 23 apresenta as metas para os indicadores quantitativos definidos para os cursos
superiores de tecnologia do IFRN, ilustrada na Figura 23.

Quadro 23 – Metas para os cursos superiores de tecnologia do IFRN.
Indicador quantitativo
Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)

Valor de
referência
geral (2014)
4,26
26,39
40,96
28,38
45,23
3,94
13,91
16,36

Meta de
curto prazo
(2018)
9,0
13,0
51,0
27,0
60,0
*
16,1
14,0

Meta de
média prazo
(2023)
20,0
10,0
55,0
15,0
75,0
*
50,0
10,0

Valor ideal
33,3
0,0
66,7
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0

Fonte: Elaborado pela CIPE com base em projeção dos indicadores quantitativos obtidos no SUAP, 2016.
*Não é possível estabelecer em função de erro na conclusão no prazo erro e, consequentemente, na referência.

Figura 23 – Metas propostas para indicadores quantitativos de análise de permanência e êxito para cursos
superiores de tecnologia.
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Fonte: Elaborado pela CIPE, 2016.
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5.2

Ações

A partir da análise estatística dos resultados obtidos no diagnóstico dos indicadores qualitativos e dos indicadores quantitativos e da oficina realizada com
representantes dos grupos de trabalho dos campi, apresentam-se, à sequência, nos Quadros 24 a 29, as ações gerais e as ações específicas por modalidade de ensino
propostas para a intervenção sobre a permanência e o êxito dos estudantes. Cabe ressaltar que essas ações deverão constar no Plano de Ação institucional,
elaborado anualmente.
5.2.1

Ações gerais
O Quadro 24 apresenta as ações gerais para o IFRN, por dimensão e macroprocesso.

Quadro 24 – Ações gerais para o IFRN.
Dimensão

Macroprocesso

Assistência à saúde

Atividades
estudantis
Assistência social

Ação proposta
Articular ações com as redes externas de saúde para atendimento aos
estudantes
Fornecer orientação de saúde aos estudantes
Realizar programação anual das ações do setor de saúde das unidades
Ampliar a assistência social aos estudantes em situação de vulnerabilidade
social
Aperfeiçoar os critérios de distribuição dos recursos da assistência estudantil ao
perfil socioeconômico
Articular ações com as redes externas de assistência social para atendimento
aos estudantes
Conceder alimentação escolar a estudantes
Conceder auxílio transporte a estudantes
Conceder bolsas em programas de assistência estudantil
Conceder merenda escolar a estudantes
Implementar ações de intervenção conjuntas com a rede de proteção à criança
e ao adolescente (Conselho Tutelar)
Implementar e divulgar a bolsa permanência para os estudantes de todos os
cursos contemplados pelo programa
Ofertar auxílio creche a estudantes
Realizar acompanhamento, atendimento e orientação social aos estudantes
Realizar assistência social a estudantes com deficiência física e com dificuldades
educacionais especiais

Gestor sistêmico
responsável

Equipe envolvida

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE
DIGAE

DIGAE e COAESs campi
DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE
DIGAE
DIGAE
DIGAE

DIGAE e COAESs campi
DIGAE e COAESs campi
DIGAE e COAESs campi
DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE
DIGAE

DIGAE e COAESs campi
DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi
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Dimensão

Macroprocesso

Formação integral

Representação
estudantil

Comunicação e
eventos

Comunicação
externa

Comunicação
interna

Ação proposta
Realizar diagnóstico para identificar possíveis problemas pessoais e familiares
dos estudantes
Realizar o acompanhamento de desempenho acadêmico e de assiduidade de
estudantes bolsistas
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades artístico-culturais
para estudantes
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades esportivas para
estudantes
Fomentar a participação dos estudantes em eventos técnicos e científicos
Apoiar o funcionamento das entidades de representação estudantil (grêmios
estudantis, diretório central dos estudantes e os centros acadêmicos)
Desenvolver ações para ampliar a consciência política do corpo discente
Realizar ações do fórum institucional de articulação estudantil
Ampliar a divulgação dos canais de acesso para realização de solicitações,
reclamações, denúncias e sugestões da comunidade externa
Criar campanhas publicitárias no site e nas páginas institucionais nas mídias
sociais para divulgar as ações de interesse do público externo
Disponibilizar, no sítio institucional, informações gerais acerca dos cursos
Divulgar ampla e permanentemente a oferta institucional em escolas,
associações, empresas e sindicatos por meio de vídeos institucionais, mostra
virtual, catálogo de cursos, palestras, feiras
Divulgar, em meios de comunicação de massa internos e externos, os editais
dos processos seletivos e concursos públicos
Enviar boletins externos semanais aos meios de comunicação de massa
divulgando as ações positivas e assuntos de utilidade pública do IFRN
Instituir campanhas de valorização dos cursos
Organizar o site institucional de modo que atenda melhor à função de informar
ativamente sobre todos os assuntos de caráter público
Produzir e divulgar edições do "IFRN em Pauta"
Programar as ações de divulgação/publicização das informações e atividades
específicas de cada unidade
Publicar e distribuir a revista institucional InforM
Aprimorar e divulgar o clipping eletrônico
Criar campanhas publicitárias no site e nas páginas institucionais nas mídias
sociais para divulgar as ações de interesse de servidores e estudantes

Gestor sistêmico
responsável

Equipe envolvida

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE

DIGAE e COAESs campi

DIGAE
DIGAE

DIGAE e COAESs campi
DIGAE e COAESs campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE
ASCE

ASCE e COCSEV campi
ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi
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Dimensão

Macroprocesso

Eventos

Acessibilidade
arquitetônica

Engenharia e
infraestrutura
Gestão de obras
civis

Ação proposta
Criar, manter e aprimorar continuamente a apresentação dos murais dedicados
à comunicação interna
Divulgar informações sobre programas de apoio aos estudantes
Elaborar boletins internos semanais e enviá-los eletronicamente a todos os
servidores e estudantes
Melhorar a comunicação interna entre os servidores
Realizar ações que fortaleçam a comunicação da família com a escola
Fomentar e organizar a realização eventos de natureza técnico-científica,
artístico-cultural e desportiva para promover a aproximação da comunidade
interna e externa
Promover eventos e atividades que estimulem a interação do estudante com o
mundo do trabalho
Realizar oficinas sobre cerimoniais e organização geral de eventos
Elaborar o Plano de Acessibilidade Arquitetônica (PAA)
Melhorar a sinalização visual, tátil e auditiva das instalações prediais
Realizar adequações arquitetônicas para promover a acessibilidade de pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida
Avaliar o uso pós-ocupacional das ações de melhoria da infraestrutura
Constituir manual normativo de edificações sustentáveis
Construir novas unidades
Criar e/ou aperfeiçoar as rotinas de manutenção predial preventiva nas
unidades
Envolver a equipe técnica de infraestrutura no planejamento das ações de
melhoria dos espaços físicos
Realizar adequação da infraestrutura física das bibliotecas
Realizar adequação da infraestrutura física das incubadoras tecnológicas
Realizar adequação da infraestrutura física e tecnológica de ambientes
acadêmicos
Realizar adequação/implantar ambientes de convivência e estudos para
estudantes fora do horário de aula
Realizar adequação/implantar infraestrutura física de laboratórios didáticopedagógicos
Realizar adequação/implantar infraestrutura física dos núcleos de inclusão
Realizar adequação/implantar infraestrutura física para atendimento do
programa de merenda escolar

Gestor sistêmico
responsável

Equipe envolvida

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e COCSEV campi

ASCE
ASCE

ASCE e COCSEV campi
ASCE e COCSEV campi

ASCE

ASCE e dirigentes sistêmicos;
COCSEV e dirigentes campi

ASCE
PROAD/DIENG
PROAD/DIENG

ASCE e dirigentes sistêmicos;
COCSEV e dirigentes campi
ASCE e COCSEV campi
PROAD/DIENG e DIACs campi
PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG
PROAD/DIENG
PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi
PROAD/DIENG e DIACs campi
PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG
PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi
PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

ASCE
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Dimensão

Macroprocesso

Sustentabilidade
ambiental

Acesso discente

Ensino

Administração
acadêmica

Ação proposta
Adequar as instalações das casas de coleta de resíduos
Implantar usinas fotovoltaicas nas unidades
Realizar adequações arquitetônicas para promover melhorias nos espaços
físicos de acordo com os condicionantes ambientais
Realizar campanhas de coleta seletiva
Realizar campanhas de economia de energia elétrica
Redimensionar as ações de responsabilidade ambiental, em estreita articulação
entre administração, ensino, pesquisa e extensão
Adequar os processos seletivos para que atendam às especificidades do curso e
do público atendido
Apresentar as características do curso, o perfil de egresso e as possibilidades de
atuação profissional no manual do candidato
Compatibilizar o cronograma de resultados dos processos seletivos para
acompanhamento do calendário nacional do ENEM e SISU
Criar dispositivos para evitar o ingresso de estudantes com ensino médio
completo em cursos integrados ou concomitantes
Realizar processos seletivos para ingresso de estudantes
Acompanhar a assiduidade e pontualidade dos docentes
Adequar a forma/modalidade de oferta do curso
Adequar a oferta de cursos às especificidades e demandas locais
Adequar os horários das aulas à disponibilidade de transporte público
Adequar os turnos e horários de oferta dos cursos às demandas regionais e às
especificidades dos estudantes
Ampliar parcerias com outras instituições públicas de ensino
Articular, junto aos setores responsáveis pelo transporte público, melhoria de
horários e itinerários
Assegurar o atendimento dos setores institucionais aos estudantes no turno de
aulas
Buscar parcerias com a prefeitura no sentido de transportar os estudantes
residentes em outros municípios ou distritos
Compatibilizar o número de alunos por turma no curso
Desenvolver política de aquisição e manutenção de acervo bibliográfico físico e
eletrônico
Estabelecer normas institucionais que facilitem a mobilidade acadêmica
Estruturar as coordenações de curso para atender e acompanhar os estudantes

Gestor sistêmico
responsável
PROAD/DIENG
PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi
PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi

PROAD/DIENG
PROAD/DIENG

PROAD/DIENG e DIACs campi
PROAD/DIENG e DIACs campi
PROEN, DIACs campi, Campus
EAD

PROEN

Equipe envolvida

PROEN

PROEN e COPACs campi

PROEN

PROEN e COPACs campi

PROEN

PROEN e COPACs campi

PROEN

PROEN e COPACs campi

PROEN
PROEN
PROEN
PROEN
PROEN

PROEN e COPACs campi
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi
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Dimensão

Macroprocesso

Ação proposta
Fazer processo seletivo interno para mudança de curso
Ofertar as disciplinas pré-requisitos semestralmente
Oportunizar a transferência dos estudantes com incompatibilidade vocacional
identificada para outro curso
Prever, nos regulamentos internos, que as alterações de matriz curricular só
ocorram após cumprimento de um ciclo, salvo questões legais
Propiciar a participação dos discentes na definição do calendário acadêmico

Gestor sistêmico
responsável
PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

Desenvolver disciplinas de dependência na modalidade e educação a distância

PROEN

Oferecer apoio didático a distância por meio de tecnologias educacionais

PROEN

Fomentar a ação dos NAPNEs

PROEN

Fomentar a ação dos NEABIs

PROEN

Oferecer oficinas e cursos FIC de preparação para os cursos
Ofertar cursos de formação inicial e continuada (FIC)
Ofertar cursos e programas para melhoria de qualidade da educação básica
pública
Ofertar cursos superiores de graduação
Ofertar cursos superiores de pós-graduação
Ofertar cursos técnicos
Ofertar programas de certificação profissional
Prever a utilização de carga horária de atividades não presenciais no projeto de
curso
Promover melhorias nos projetos pedagógicos dos cursos
Realizar autoavaliação dos cursos
Realizar fóruns institucionais de avaliação dos cursos
Acompanhar os estudantes com problemas recorrentes de assiduidade ou
pontualidade
Adequar os horários e a metodologia dos programas de monitoria e centros de
aprendizagem, adaptando-os à realidade dos estudantes e às suas dificuldades
de aprendizagem
Ampliar o acompanhamento, os atendimentos e as orientações
psicopedagógicas aos estudantes

PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN, DIACs campi, Campus
EAD
PROEN, DIACs campi, Campus
EAD
PROEN, DIACs campi, NEABIs e
NAPNEs
PROEN, DIACs campi, NEABIs e
NAPNEs
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN
PROEN
PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN
PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

Educação a distância

Inclusão e
diversidade

Oferta educacional

Processo ensino e
aprendizagem

Equipe envolvida

83

Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016-2018

Dimensão

Macroprocesso

Ação proposta
Ampliar o apoio pedagógico aos docentes
Auxiliar a família para estimular os estudos
Avaliar procedimentos e formatos das reuniões de pais
Desenvolver ações de conscientização do estudante sobre a importância da
rotina diária de estudos
Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem (monitoria, curso
de nivelamento, tutoria, grupos de estudo, educação tutorial, aulas de reforço e
recuperação paralela)
Desenvolver estratégias diversificadas de comunicação com os pais, em especial
aqueles com dificuldades de comparecer à escola
Desenvolver metodologias e estratégias que possibilitem a materialização da
concepção de currículo integrado dos cursos
Desenvolver ou aprimorar o acompanhamento da frequência dos estudantes
Elaborar plano de estudos para estudantes em situação de
retenção/dependência
Estabelecer contatos periódicos com os estudantes com excesso de faltas
Estimular o compromisso do estudante no acompanhamento do curso
Fazer contato com estudantes evadidos para identificar e registrar os motivos
da evasão
Fomentar e fortalecer a associação de pais
Fornecer atendimento individualizado aos estudantes de com necessidades
educativas especiais
Fornecer orientação profissional aos estudantes
Fornecer orientação psicopedagógica aos estudantes
Fortalecer a ETEP para melhor acompanhamento do processo ensinoaprendizagem
Fortalecer as atividades práticas nos cursos
Fortalecer as reuniões pedagógicas periódicas para integração curricular e
formação continuada docente
Fortalecer programas de recepção, acolhimento, integração e orientação ao
estudante ingressante
Garantir atendimento domiciliar, nos casos previstos
Identificar os motivos de falta de assiduidade e pontualidade do estudante
Implementar ações de intervenção junto à família

Gestor sistêmico
responsável
PROEN
PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN
PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

Equipe envolvida
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Dimensão

Macroprocesso

Sistema de
bibliotecas

Extensão

Diálogo com o
mundo do trabalho

Ação proposta
Implementar práticas inclusivas de ambiente escolar como espaço acolhedor,
colaborativo, estimulador da aprendizagem
Incentivar os estudantes a participarem de atividades acadêmicas e
extracurriculares
Monitorar o desempenho acadêmico de estudantes e turmas
Ofertar componente curricular complementar ou atividades extracurriculares
para desenvolver o raciocínio lógico
Promover diálogos e ações sobre temas relevantes para a adolescência e
juventude (principalmente drogas, sexualidade e diversidade) com os
servidores, estudantes e suas famílias
Promover espaços de diálogos e ações sobre os temas próprios da adolescência
para os estudantes
Promover estratégias de aprendizagem que priorizem atividades no horário da
aula para os cursos destinados ao público trabalhador
Promover estratégias que tornem o conteúdo mais significativo para os
estudantes
Promover orientações pedagógicas aos docentes
Realizar ações que fortaleçam a participação da família na escola
Realizar busca ativa (para retorno ao curso) de estudantes que abandonaram ou
que não concluíram o curso por alguns componentes curriculares, inclusive
prática profissional
Realizar conselhos de classe periodicamente
Realizar diagnóstico para identificar dificuldades dos estudantes no início dos
componentes curriculares
Sensibilizar o estudante sobre a importância da pontualidade como um dos
fatores para o sucesso escolar e profissional
Trabalhar a relação docente-estudante
Adquirir livros e coleções
Assinar bases bibliográficas eletrônicas
Promover a inserção das bibliotecas nas comunidades e o acesso ao público em
geral
Ampliar as parcerias de estágio
Ampliar os convênios com as empresas
Aperfeiçoar mecanismos de acompanhamento de egressos
Articular com empresas da região para contratação dos egressos

Gestor sistêmico
responsável

Equipe envolvida

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN

PROEN e DIACs campi

PROEN
PROEN
PROEN

PROEN e DIACs campi
PROEN, COAPACs e DIACs campi
PROEN, COAPACs e DIACs campi

PROEN

PROEN, COAPACs e DIACs campi

PROEX
PROEX
PROEX
PROEX

PROEX e COEXs campi
PROEX e COEXs campi
PROEX e COEXs campi
PROEX e COEXs campi
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Dimensão

Macroprocesso

Ação proposta
Buscar parcerias para aumentar o número de visitas técnicas e aulas práticas
Estabelecer 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
Estimular e orientar a prática profissional do estudante ao longo do curso

Interação com a
sociedade

Gestão
administrativa

Funcionamento
institucional

Fortalecer as relações de parceria entre a instituição e entidades públicas e
privadas vinculadas aos setores produtivos
Incentivar o serviço público e privado para criação de vagas destinadas a
egressos dos cursos
Intensificar o mapeamento e a divulgação de informações sobre oportunidades
de estágio e de trabalho
Realizar visitas a empresas para captação de estágios e acompanhamento a
estagiários
Ampliar o período de duração das bolsas de extensão
Apoiar as ações dos núcleos de prática profissional para desenvolvimento de
projetos e serviços de demanda tecnológica e social
Desenvolver projetos de extensão com captação de recursos externos
Fomentar bolsas de extensão para estudantes
Fomentar bolsas de extensão para servidores
Implantar sistema de gestão e avaliação dos resultados de projetos de extensão
Implantar sistema de gestão e avaliação dos resultados de projetos de pesquisa
Ofertar serviços tecnológicos à comunidade
Capacitar os funcionários terceirizados
Contratar serviços continuados com locação de mão de obra (pessoa jurídica)
Contratar serviços continuados sem locação de mão de obra (pessoa física ou
jurídica)
Contratar serviços não continuados (pessoa física ou jurídica)
Custear o pagamento de taxas de anuidades a associações e entidades de
representação
Desenvolver manutenção de equipamentos de laboratório e de multimeios
didáticos
Ofertar transporte escolar institucional para regiões desassistidas
Realizar pagamentos de tributos, taxas e contribuições
Realizar viagens em atendimento a convocações oficiais

Gestor sistêmico
responsável
PROEX

PROEX e COEXs campi

PROEX

PROEX e COEXs campi

PROEX

PROEX e COEXs e corordenações
de cursos campi

PROEX

PROEX e COEXs campi

PROEX

PROEX e COEXs campi

PROEX

PROEX e COEXs campi

PROEX

PROEX e COEXs campi

PROEX

PROEX e COEXs campi

PROEX

PROEX e COEXs campi

PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
PROEX
PROAD
PROAD

PROEX e COEXs campi
PROEX e COEXs campi
PROEX e COEXs campi
PROEX e COEXs campi
PROEX e COEXs campi
PROEX e COEXs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi

PROAD

PROAD e DIADs campi

PROAD

PROAD e DIADs campi

PROAD

PROAD e DIADs campi

PROAD

PROAD e DIADs campi

PROAD
PROAD
PROAD

PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi

Equipe envolvida
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Dimensão

Gestão de pessoal

Macroprocesso

Ação proposta

Revisar os procedimentos de licitação para contratação de serviços
Adquirir equipamentos para melhoria dos laboratórios acadêmicos
Adquirir materiais de consumo para atividades práticas/de laboratório
Adquirir materiais de expediente e de consumo geral
Gestão de materiais Adquirir material de consumo e gêneros alimentícios para a merenda escolar
e compras
Adquirir material de consumo para os projetos de extensão
Adquirir material de consumo para os projetos de pesquisa
Adquirir mobiliário para setores administrativos e acadêmicos
Adquirir outros materiais de consumo de uso específico
Acompanhar a evolução do desempenho e a eficiência de utilização de recursos
financeiros
Implantar e difundir em âmbito institucional a utilização do “cartão
Gestão
pesquisador/extensionista”
orçamentárioImplementar a regularidade e a agilidade no repasse dos recursos para as
financeira
unidades
Reservar recursos para eventuais emergências e contingenciamento (reserva
técnica)
Digitalizar e registrar as pastas funcionais dos servidores no SUAP
Processos
Otimizar processos administrativos
administrativos
Registrar rotinas administrativas em manuais
Implementar reconhecimento de saberes e competências (RSC) para técnicosadministrativos
Implementar técnico-administrativo substituto
Carreira dos
Promover melhoria nos processos de avaliação de desempenho
servidores
Promover melhoria nos processos de promoção para professor titular
Promover melhoria nos processos de reconhecimento de saberes e
competências (RSC)
Capacitar os servidores para o trabalho com estudantes com deficiência física e
com dificuldades educacionais especiais
Fomentar a participação de servidores em cursos de capacitação técnica,
Desenvolvimento de
estágios técnicos/intercâmbio de servidores em instituições e empresas
equipes
Fomentar a participação de servidores em eventos técnicos e científicos
Fomentar a realização de visitas técnicas de servidores a outras unidades e
instituições

Gestor sistêmico
responsável
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD

PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi

PROAD

PROAD e DIADs campi

PROAD

PROAD e DIADs campi

PROAD

PROAD e DIADs campi

PROAD

PROAD e DIADs campi

PROAD
PROAD
PROAD

PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi
PROAD e DIADs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE
DIGPE
DIGPE

DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

Equipe envolvida
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Dimensão

Macroprocesso

Gestão funcional de
servidores

Segurança, saúde e
qualidade de vida

Ação proposta
Implementar ou ampliar ações de formação continuada e programas de
qualificação didático-pedagógica para os docentes
Oferecer curso de capacitação em gestão pública educacional para os gestores
e demais servidores
Oferecer cursos de capacitação técnica para os servidores
Realizar ações de formação continuada em desenvolvimento da educação
profissional para docentes, técnicos-administrativos e gestores
Realizar ações de formação continuada em educação a distância para servidores
Realizar ações de formação continuada em educação de jovens e adultos para
servidores
Realizar ações de formação continuada sobre atualização das metodologias e
práticas de ensino e avaliação para servidores
Realizar ações de integração de servidores aposentados
Realizar ações de integração e formação de coletivos e comitês gestores
Realizar ações de recepção, acolhimento, integração e orientação de novos
servidores
Realizar levantamento de necessidade de capacitação de servidores
Desenvolver metodologias para o recadastramento de aposentados e
pensionistas
Efetuar recolhimento mensal de valores de custeio do Plano de Seguridade
Social dos servidores e dependentes
Operacionalizar o processamento da folha de pagamento dos servidores ativos
Processar a folha de pagamento de aposentados e pensionistas
Acompanhar a saúde dos servidores
Acompanhar os servidores afastados e removidos por motivo de saúde
Articular ações com as redes externas de assistência social para atendimento
aos servidores
Articular ações com as redes externas de saúde para atendimento aos
servidores
Desenvolver e apoiar ações de segurança no trabalho nas unidades
Desenvolver e apoiar projetos de promoção à saúde e qualidade de vida no
trabalho nas unidades
Implantar a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) nas
unidades

Gestor sistêmico
responsável

Equipe envolvida

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE
DIGPE

DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE
DIGPE
DIGPE
DIGPE

DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi
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Dimensão

Macroprocesso

Seleção e
mobilidade de
pessoal

Titulação de
servidores

Gestão estratégica

Avaliação
institucional

Função social

Ação proposta
Realizar atividades esportivas para os servidores nas unidades e em âmbito
sistêmico
Ampliar a equipe multidisciplinar de atendimento e acompanhamento dos
estudantes
Instituir programa de estímulo à fixação de servidores em unidades distantes
dos grandes centros urbanos
Realizar o planejamento e a contratação de servidores docentes
Realizar o planejamento e a contratação de servidores técnico-administrativos
Realizar, acompanhar e avaliar os concursos para contratação de docentes
Realizar, acompanhar e avaliar os concursos para contratação de técnicos
administrativos
Rever o período de mudança de lotação por remanejamento
Selecionar e contratar estagiários para as unidades
Fomentar a participação de docentes em cursos de pós-graduação
Fomentar a participação de técnicos-administrativos em cursos de graduação
Fomentar a participação de técnicos-administrativos em cursos de pósgraduação
Avaliar periodicamente a política de acesso e os procedimentos de seleção da
instituição para possíveis adequações

Gestor sistêmico
responsável

Equipe envolvida

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE
DIGPE
DIGPE

DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi

DIGPE

DIGPE e COGPEs campi

DIGPE
DIGPE
DIGPE

DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi
DIGPE e COGPEs campi

ASINDI

Avaliar periodicamente a regulamentação da prática profissional

ASINDI

Avaliar periodicamente os projetos pedagógicos dos cursos

ASINDI

Desenvolver avaliação e diagnóstico que subsidiem as ações e programas de
permanência e êxito

ASINDI

Realizar a avaliação de egressos (Pesquisa de Egressos)

ASINDI

Realizar autoavaliação institucional do desempenho operacional dos setores

ASINDI

Realizar autoavaliação institucional do planejamento

ASINDI

Realizar autoavaliação institucional do processo ensino e aprendizagem

ASINDI

Realizar ações estruturantes de difusão e apropriação para consolidar a política
identitária institucional

PRODES

ASINDI, PROEN, CPAs central e
locais
ASINDI, PROEX, CPAs central e
locais
ASINDI, PROEN, CPAs central e
locais
ASINDI, PRODES, CPAs central e
locais
ASINDI, PROEX, CPAs central e
locais
ASINDI, PRODES, CPAs central e
locais
ASINDI, PRODES, CPAs central e
locais
ASINDI, PROEN, CPAs central e
locais
PRODES e campi
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Dimensão

Macroprocesso

Gestão
organizacional

Internacionalização

Órgãos colegiados e
de assessoramento

Planejamento
estratégico

Ação proposta
Realizar estudo/caracterização sobre o desenvolvimento e as demandas
produtivas regionais para planejamento adequado da instituição para oferta de
cursos
Elaborar a política e o plano de comunicação institucional
Promover a revisão da Organização Didática
Promover a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
Promover a revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP) institucional
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de acesso
discente
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de assistência
estudantil
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de extensão
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de gestão de
pessoal
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de gestão
financeira
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de pesquisa e
inovação
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de prática
profissional
Apoiar e acompanhar estudantes e servidores em programas de mobilidade
estudantil
Apoiar e acompanhar os estudantes em programas de mobilidade estudantil
Fazer a equiparação curricular de estudantes com intercâmbio internacional ou
ingresso por transferência (validação e/ou adaptação de componentes
curriculares)
Firmar acordos de cooperação e parcerias com instituições estrangeiras
Fomentar a participação dos estudantes nos conselhos de classe e órgãos
colegiados dos cursos e da instituição
Estruturar comissão permanente para acompanhamento das ações de
permanência e êxito sistêmica (vinculada à Reitoria) e locais (vinculadas aos
campi)
Realizar reuniões periódicas dos órgãos colegiados
Produzir relatório de gestão sistêmico e por campus
Promover o acompanhamento efetivo do planejamento anual

Gestor sistêmico
responsável

Equipe envolvida

PRODES

PRODES e campi

PRODES
PRODES
PRODES
PRODES

PRODES e campi
PRODES e campi
PRODES e campi
PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

GABIN/RE

Gabinetes da Reitoria e dos
campi

PRODES
PRODES
PRODES

PRODES e campi
PRODES e campi
PRODES e campi
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Dimensão

Macroprocesso

Transparência e
descentralização

Desenvolvimento
científico e
tecnológico

Pesquisa e
inovação

Empreendedorismo
inovador

Publicações
acadêmicocientíficas

Ação proposta
Inserir as ações para permanência e êxito no plano de ação anual, sistêmico e
dos campi
Inserir a análise das metas e do resultado das ações no relatório de gestão
anual, sistêmico e dos campi
Realizar planejamento participativo com definição de limites prudenciais e
reserva técnica para situações de emergência e contingenciamento
Atualizar as informações no portal da transparência, carta de serviços ao
cidadão, boletim de serviços e demais documentos públicos de transparência
institucional
Publicar e divulgar as pautas e atas dos colegiados superiores da instituição
Realizar ações de supervisão da descentralização de ações acadêmicas e
administrativas
Ampliar o número de bolsas de iniciação científica e tecnológica para
estudantes
Ampliar o período de duração das bolsas de pesquisa
Apoiar a implantação de laboratório multiusuário
Apoiar projetos de pesquisa e inovação cooperados
Desenvolver projetos de pesquisa com captação de recursos externos
Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa com foco social e
tecnológico
Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa OVEP/CIPE
Fomentar pesquisas com caráter de pesquisa-ação, de identificação e análise
das formas de acesso, das condições de permanência e êxito, e da trajetória
profissional dos egressos
Implantar sistema de gestão e avaliação dos resultados de projetos de pesquisa
Ampliar as parcerias de projetos de pesquisa
Apoiar, orientar e auxiliar na implantação de hotéis de projetos para préincubação de ideias
Criar e fortalecer as incubadoras
Desenvolver ações de empreendedorismo, cooperativismo e associativismo
Apoiar a criação e manutenção de periódicos institucionais
Apoiar docentes e pesquisadores institucionais nas publicações em periódicos
Efetuar a publicação de livros pela Editora do IFRN
Garantir a prestação de serviços de tradução e revisão linguística das
publicações em periódicos internacionais

Gestor sistêmico
responsável

Equipe envolvida

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

PRODES

PRODES e campi

GABIN/RE

Gabinetes da Reitoria e dos
campi

GABIN/RE

GABIN/RE e ASTEC

PRODES

PRODES e dirigentes sistêmicos

PROPI

PROPI e COPEINs campi

PROPI
PROPI
PROPI
PROPI

PROPI e COPEINs campi
PROPI e COPEINs campi
PROPI e COPEINs campi
PROPI e COPEINs campi

PROPI

PROPI e COPEINs campi

PROPI

PROPI e COPEINs campi

PROPI

PROPI, PROEN, PROEX, DIGAE e
COPEINs campi

PROPI
PROPI

PROPI e COPEINs campi
PROPI, NITs e COPEINs campi

PROPI

PROPI, NITs e COPEINs campi

PROPI
PROPI
PROPI
PROPI
PROPI

PROPI, NITs e COPEINs campi
PROPI, NITs e COPEINs campi
PROPI e COPEINs campi
PROPI e COPEINs campi
PROPI e COPEINs campi

PROPI

PROPI e COPEINs campi
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Dimensão

Tecnologia da
informação

Macroprocesso

Ação proposta

Adquirir equipamentos de tecnologia da informação e comunicação
Infraestrutura lógica Contratar link de redundância para a internet
e redes
Contratar serviços para manutenção e garantia do Datacenter
Melhorar link de internet
Implantar ambiente de desenvolvimento de módulos experimentais do SUAP
Implementar módulo SUAP para melhoria do processo de ensino e
aprendizagem
Sistemas de
Realizar melhorias no módulo de cálculo dos indicadores de ensino
informação
Implementar módulo SUAP para melhoria dos processos de gestão
Implementar módulo SUAP para suporte às ações de avaliação e planejamento
institucional

Gestor sistêmico
responsável
DIGTI
DIGTI
DIGTI
DIGTI
DIGTI

DIGTI e COGTIs campi
DIGTI e COGTIs campi
DIGTI e COGTIs campi
DIGTI e COGTIs campi
DIGTI e PROEN

DIGTI

DIGTI e PROEN

DIGTI
DIGTI

DIGTI e PROEN
DIGTI e dirigentes sistêmicos

DIGTI

DIGTI e dirigentes sistêmicos

Equipe envolvida

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi,
2016.
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5.2.2

Ações para os cursos técnicos integrados

O Quadro 25 apresenta as ações específicas para os cursos técnicos integrados, por dimensão e
macroprocesso.
Quadro 25 – Ações para os cursos técnicos integrados do IFRN.
Dimensão

Macroprocesso
Assistência à saúde
Assistência social

Atividades
estudantis
Formação integral
Comunicação e
eventos

Eventos
Acesso discente
Administração
acadêmica
Oferta educacional

Ensino

Processo ensino e
aprendizagem

Ação proposta
Fornecer orientação de saúde aos estudantes
Ampliar a assistência social aos estudantes em situação de
vulnerabilidade social
Conceder merenda escolar a estudantes
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades artísticoculturais para estudantes
Fomentar a participação dos estudantes em eventos técnicos e
científicos
Promover eventos e atividades que estimulem a interação do
estudante com o mundo do trabalho
Apresentar as características do curso, o perfil de egresso e as
possibilidades de atuação profissional no manual do candidato
Fazer processo seletivo interno para mudança de curso
Propiciar a participação dos discentes na definição do calendário
acadêmico
Ofertar cursos e programas para melhoria de qualidade da educação
básica pública
Oferecer oficinas e cursos FIC de preparação para os cursos
Acompanhar os estudantes com problemas recorrentes de
assiduidade ou pontualidade
Ampliar o acompanhamento, os atendimentos e as orientações
psicopedagógicas aos estudantes
Fornecer orientação profissional aos estudantes
Fortalecer as atividades práticas nos cursos
Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem
(monitoria, curso de nivelamento, tutoria, grupos de estudo,
educação tutorial, aulas de reforço e recuperação paralela)
Avaliar procedimentos e formatos das reuniões de pais
Desenvolver ou aprimorar o acompanhamento da frequência dos
estudantes
Auxiliar a família para estimular os estudos
Realizar conselhos de classe periodicamente
Elaborar plano de estudos para estudantes em situação de
retenção/dependência
Estabelecer contatos periódicos com os estudantes com excesso de
faltas
Desenvolver ações de conscientização do estudante sobre a
importância da rotina diária de estudos
Monitorar o desempenho acadêmico de estudantes e turmas
Promover estratégias que tornem o conteúdo mais significativo para
os estudantes
Fortalecer programas de recepção, acolhimento, integração e
orientação ao estudante ingressante
Fornecer orientação psicopedagógica aos estudantes
Realizar diagnóstico para identificar dificuldades dos estudantes no
início dos componentes curriculares
Realizar ações que fortaleçam a participação da família na escola
Desenvolver estratégias diversificadas de comunicação com os pais,
em especial aqueles com dificuldades de comparecer à escola
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Dimensão

Extensão

Macroprocesso

Interação com a
sociedade

Ação proposta
Sensibilizar o estudante sobre a importância da pontualidade como
um dos fatores para o sucesso escolar e profissional
Promover diálogos e ações sobre temas relevantes para a
adolescência e juventude (principalmente drogas, sexualidade e
diversidade) com os servidores, estudantes e suas famílias
Implementar ações de intervenção junto à família
Apoiar as ações dos núcleos de prática profissional para
desenvolvimento de projetos e serviços de demanda tecnológica e
social

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da
oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi, 2016.
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5.2.3

Ações para os cursos técnicos integrados EJA

O Quadro 26 apresenta as ações específicas para os cursos técnicos integrados EJA, por dimensão
e macroprocesso.
Quadro 26 – Ações para os cursos técnicos integrados EJA do IFRN.
Dimensão

Macroprocesso
Assistência à saúde

Assistência social
Atividades
estudantis
Formação integral

Comunicação
interna
Comunicação e
eventos

Eventos

Acesso discente

Administração
acadêmica
Oferta educacional

Ensino

Processo ensino e
aprendizagem

Ação proposta
Fornecer orientação de saúde aos estudantes
Ampliar a assistência social aos estudantes em situação de
vulnerabilidade social
Conceder bolsas em programas de assistência estudantil
Realizar o acompanhamento de desempenho acadêmico e de
assiduidade de estudantes bolsistas
Fomentar a participação dos estudantes em eventos técnicos e
científicos
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades artísticoculturais para estudantes
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades
esportivas para estudantes
Divulgar informações sobre programas de apoio aos estudantes
Promover eventos e atividades que estimulem a interação do
estudante com o mundo do trabalho
Fomentar e organizar a realização eventos de natureza técnicocientífica, artístico-cultural e desportiva para promover a aproximação
da comunidade interna e externa
Adequar os processos seletivos para que atendam às especificidades
do curso e do público atendido
Criar dispositivos para evitar o ingresso de estudantes com ensino
médio completo em cursos integrados ou concomitantes
Adequar os turnos e horários de oferta dos cursos às demandas
regionais e às especificidades dos estudantes
Ampliar parcerias com outras instituições públicas de ensino
Oferecer oficinas e cursos FIC de preparação para os cursos
Promover melhorias nos projetos pedagógicos dos cursos
Realizar autoavaliação dos cursos
Acompanhar os estudantes com problemas recorrentes de
assiduidade ou pontualidade
Ampliar o acompanhamento, os atendimentos e as orientações
psicopedagógicas aos estudantes
Fortalecer as atividades práticas nos cursos
Desenvolver ou aprimorar o acompanhamento da frequência dos
estudantes
Realizar conselhos de classe periodicamente
Fortalecer programas de recepção, acolhimento, integração e
orientação ao estudante ingressante
Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem
(monitoria, curso de nivelamento, tutoria, grupos de estudo,
educação tutorial, aulas de reforço e recuperação paralela)
Estabelecer contatos periódicos com os estudantes com excesso de
faltas
Elaborar plano de estudos para estudantes em situação de
retenção/dependência
Promover estratégias de aprendizagem que priorizem atividades no
horário da aula para os cursos destinados ao público trabalhador
Adequar os horários e a metodologia dos programas de monitoria e
centros de aprendizagem, adaptando-os à realidade dos estudantes e
às suas dificuldades de aprendizagem
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Dimensão

Macroprocesso
Diálogo com o
mundo do trabalho

Ação proposta
Estimular e orientar a prática profissional do estudante ao longo do
Extensão
curso
Implementar ou ampliar ações de formação continuada e programas
de qualificação didático-pedagógica para os docentes
Desenvolvimento de Realizar ações de formação continuada em educação de jovens e
equipes
adultos para servidores
Gestão de pessoal
Fomentar a realização de visitas técnicas de servidores a outras
unidades e instituições
Seleção e
Ampliar a equipe multidisciplinar de atendimento e acompanhamento
mobilidade de
dos estudantes
pessoal
Avaliar periodicamente a política de acesso e os procedimentos de
seleção da instituição para possíveis adequações
Avaliação
Desenvolver avaliação e diagnóstico que subsidiem as ações e
institucional
programas de permanência e êxito
Gestão estratégica
Avaliar periodicamente os projetos pedagógicos dos cursos
Gestão
Promover a revisão da Organização Didática
organizacional

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da
oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi, 2016.
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5.2.4

Ações para os cursos técnicos subsequentes

O Quadro 27 apresenta as ações específicas para os cursos técnicos subsequentes, por dimensão
e macroprocesso.
Quadro 27 – Ações para os cursos técnicos subsequentes do IFRN.
Dimensão
Comunicação e
eventos

Ensino

Macroprocesso

Ação proposta
Divulgar ampla e permanentemente a oferta institucional em escolas,
Comunicação
associações, empresas e sindicatos por meio de vídeos institucionais,
externa
mostra virtual, catálogo de cursos, palestras, feiras
Apresentar as características do curso, o perfil de egresso e as
Acesso discente
possibilidades de atuação profissional no manual do candidato
Adequar a oferta de cursos às especificidades e demandas locais
Adequar os turnos e horários de oferta dos cursos às demandas
Administração
regionais e às especificidades dos estudantes
acadêmica
Estruturar as coordenações de curso para atender e acompanhar os
estudantes
Oferecer apoio didático a distância por meio de tecnologias
educacionais
Educação a distância
Desenvolver disciplinas de dependência na modalidade e educação a
distância
Oferecer oficinas e cursos FIC de preparação para os cursos
Ofertar programas de certificação profissional
Oferta educacional
Promover melhorias nos projetos pedagógicos dos cursos
Realizar autoavaliação dos cursos
Realizar fóruns institucionais de avaliação dos cursos
Acompanhar os estudantes com problemas recorrentes de
assiduidade ou pontualidade
Fortalecer as atividades práticas nos cursos
Fornecer orientação profissional aos estudantes
Ampliar o acompanhamento, os atendimentos e as orientações
psicopedagógicas aos estudantes
Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem
(monitoria, curso de nivelamento, tutoria, grupos de estudo,
educação tutorial, aulas de reforço e recuperação paralela)
Desenvolver ou aprimorar o acompanhamento da frequência dos
estudantes
Estimular o compromisso do estudante no acompanhamento do curso
Fazer contato com estudantes evadidos para identificar e registrar os
motivos da evasão
Incentivar os estudantes a participarem de atividades acadêmicas e
Processo ensino e
extracurriculares
aprendizagem
Elaborar plano de estudos para estudantes em situação de
retenção/dependência
Trabalhar a relação docente-estudante
Promover estratégias que tornem o conteúdo mais significativo para
os estudantes
Adequar os horários e a metodologia dos programas de monitoria e
centros de aprendizagem, adaptando-os à realidade dos estudantes e
às suas dificuldades de aprendizagem
Estabelecer contatos periódicos com os estudantes com excesso de
faltas
Monitorar o desempenho acadêmico de estudantes e turmas
Desenvolver ações de conscientização do estudante sobre a
importância da rotina diária de estudos
Fortalecer programas de recepção, acolhimento, integração e
orientação ao estudante ingressante
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Dimensão

Macroprocesso

Sistema de
bibliotecas

Extensão

Diálogo com o
mundo do trabalho

Ação proposta
Promover estratégias de aprendizagem que priorizem atividades no
horário da aula para os cursos destinados ao público trabalhador
Realizar conselhos de classe periodicamente
Sensibilizar o estudante sobre a importância da pontualidade como
um dos fatores para o sucesso escolar e profissional
Realizar diagnóstico para identificar dificuldades dos estudantes no
início dos componentes curriculares
Garantir atendimento domiciliar, nos casos previstos
Implementar práticas inclusivas de ambiente escolar como espaço
acolhedor, colaborativo, estimulador da aprendizagem
Promover orientações pedagógicas aos docentes
Fornecer atendimento individualizado aos estudantes de com
necessidades educativas especiais
Fortalecer as reuniões pedagógicas periódicas para integração
curricular e formação continuada docente
Fortalecer a ETEP para melhor acompanhamento do processo ensinoaprendizagem
Adquirir livros e coleções
Promover a inserção das bibliotecas nas comunidades e o acesso ao
público em geral
Assinar bases bibliográficas eletrônicas
Estabelecer 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

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da
oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi, 2016.
*Ação estruturante
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5.2.5

Ações para os cursos de licenciatura

O Quadro 28 apresenta as ações específicas para os cursos de licenciatura, por dimensão e
macroprocesso.
Quadro 28 – Ações para os cursos de licenciatura do IFRN.
Dimensão

Macroprocesso

Assistência social
Atividades
estudantis

Formação integral

Comunicação
externa
Comunicação e
eventos

Ensino

Comunicação
interna

Ação proposta
Ampliar a assistência social aos estudantes em situação de
vulnerabilidade social
Conceder bolsas em programas de assistência estudantil
Conceder auxílio transporte a estudantes
Conceder alimentação escolar a estudantes
Conceder merenda escolar a estudantes
Implementar e divulgar a bolsa permanência para os estudantes de
todos os cursos contemplados pelo programa
Fomentar a participação dos estudantes em eventos técnicos e
científicos
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades artísticoculturais para estudantes
Instituir campanhas de valorização dos cursos
Divulgar, em meios de comunicação de massa internos e externos, os
editais dos processos seletivos e concursos públicos
Divulgar ampla e permanentemente a oferta institucional em escolas,
associações, empresas e sindicatos por meio de vídeos institucionais,
mostra virtual, catálogo de cursos, palestras, feiras
Divulgar informações sobre programas de apoio aos estudantes

Promover eventos e atividades que estimulem a interação do
estudante com o mundo do trabalho
Eventos
Fomentar e organizar a realização eventos de natureza técnicocientífica
Compatibilizar o cronograma de resultados dos processos seletivos
para acompanhamento do calendário nacional do ENEM e SISU
Acesso discente
Apresentar as características do curso, o perfil de egresso e as
possibilidades de atuação profissional no manual do candidato
Adequar os turnos e horários de oferta dos cursos às demandas
regionais e às especificidades dos estudantes
Assegurar o atendimento dos setores institucionais aos estudantes no
turno de aulas
Adequar a oferta de cursos às especificidades e demandas locais
Buscar parcerias com a prefeitura no sentido de transportar os
Administração
estudantes residentes em outros municípios ou distritos
acadêmica
Adequar os horários das aulas à disponibilidade de transporte público
Ampliar parcerias com outras instituições públicas de ensino
Propiciar a participação dos discentes na definição do calendário
acadêmico
Oportunizar a transferência dos estudantes com incompatibilidade
vocacional identificada para outro curso
Oferecer apoio didático a distância por meio de tecnologias
educacionais
Educação a distância
Desenvolver disciplinas de dependência na modalidade e educação a
distância
Ofertar cursos superiores de pós-graduação
Ofertar cursos e programas para melhoria de qualidade da educação
Oferta educacional
básica pública
Oferecer oficinas e cursos FIC de preparação para os cursos
Processo ensino e
Acompanhar os estudantes com problemas recorrentes de
aprendizagem
assiduidade ou pontualidade
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Dimensão

Macroprocesso

Sistema de
bibliotecas

Ação proposta
Ampliar o acompanhamento, os atendimentos e as orientações
psicopedagógicas aos estudantes
Fornecer orientação profissional aos estudantes
Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem
(monitoria, curso de nivelamento, tutoria, grupos de estudo,
educação tutorial, aulas de reforço e recuperação paralela)
Fortalecer as atividades práticas nos cursos
Adequar os horários e a metodologia dos programas de monitoria e
centros de aprendizagem, adaptando-os à realidade dos estudantes e
às suas dificuldades de aprendizagem
Fazer contato com estudantes evadidos para identificar e registrar os
motivos da evasão
Ampliar o apoio pedagógico aos docentes
Incentivar os estudantes a participarem de atividades acadêmicas e
extracurriculares
Desenvolver ações de conscientização do estudante sobre a
importância da rotina diária de estudos
Fornecer orientação psicopedagógica aos estudantes
Promover estratégias que tornem o conteúdo mais significativo para
os estudantes
Elaborar plano de estudos para estudantes em situação de
retenção/dependência
Desenvolver ou aprimorar o acompanhamento da frequência dos
estudantes
Monitorar o desempenho acadêmico de estudantes e turmas
Adquirir livros e coleções

Ampliar as parcerias de estágio
Estimular e orientar a prática profissional do estudante ao longo do
Diálogo com o
curso
mundo do trabalho
Extensão
Incentivar o serviço público e privado para criação de vagas
destinadas a egressos dos cursos
Fomentar bolsas de extensão para estudantes
Interação com a
sociedade
Desenvolver projetos de extensão com captação de recursos externos
Implementar ou ampliar ações de formação continuada e programas
Desenvolvimento de de qualificação didático-pedagógica para os docentes
equipes
Realizar ações de formação continuada sobre atualização das
metodologias e práticas de ensino e avaliação para servidores
Gestão de pessoal
Ampliar a equipe multidisciplinar de atendimento e acompanhamento
Seleção e
dos estudantes
mobilidade de
pessoal
Rever o período de mudança de lotação por remanejamento
Avaliar periodicamente a política de acesso e os procedimentos de
seleção da instituição para possíveis adequações
Avaliação
Avaliar periodicamente os projetos pedagógicos dos cursos
institucional
Desenvolver avaliação e diagnóstico que subsidiem as ações e
Gestão estratégica
programas de permanência e êxito
Gestão
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de
organizacional
assistência estudantil
Órgãos colegiados e
Realizar reuniões periódicas dos órgãos colegiados
de assessoramento
Desenvolvimento
Pesquisa e
Ampliar o número de bolsas de iniciação científica e tecnológica para
científico e
inovação
estudantes
tecnológico

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da
oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi, 2016.
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5.2.6

Ações para os cursos superiores de tecnologia

O Quadro 29 apresenta as ações específicas para os cursos superiores de tecnologia, por
dimensão e macroprocesso.
Quadro 29 – Ações para os cursos superiores de tecnologia do IFRN.
Dimensão

Macroprocesso

Assistência social
Atividades
estudantis

Formação integral

Comunicação
externa
Comunicação e
eventos

Ensino

Comunicação
interna

Ação proposta
Ampliar a assistência social aos estudantes em situação de
vulnerabilidade social
Conceder auxílio transporte a estudantes
Conceder alimentação escolar a estudantes
Conceder bolsas em programas de assistência estudantil
Implementar e divulgar a bolsa permanência para os estudantes de
todos os cursos contemplados pelo programa
Fomentar a participação dos estudantes em eventos técnicos e
científicos
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades artísticoculturais para estudantes
Instituir campanhas de valorização dos cursos
Divulgar, em meios de comunicação de massa internos e externos, os
editais dos processos seletivos e concursos públicos
Divulgar ampla e permanentemente a oferta institucional em escolas,
associações, empresas e sindicatos por meio de vídeos institucionais,
mostra virtual, catálogo de cursos, palestras, feiras
Divulgar informações sobre programas de apoio aos estudantes

Promover eventos e atividades que estimulem a interação do
estudante com o mundo do trabalho
Eventos
Fomentar e organizar a realização eventos de natureza técnicocientífica, artístico-cultural e desportiva para promover a aproximação
da comunidade interna e externa
Compatibilizar o cronograma de resultados dos processos seletivos
para acompanhamento do calendário nacional do ENEM e SISU
Acesso discente
Apresentar as características do curso, o perfil de egresso e as
possibilidades de atuação profissional no manual do candidato
Adequar a oferta de cursos às especificidades e demandas locais
Buscar parcerias com a prefeitura no sentido de transportar os
estudantes residentes em outros municípios ou distritos
Adequar os turnos e horários de oferta dos cursos às demandas
regionais e às especificidades dos estudantes
Assegurar o atendimento dos setores institucionais aos estudantes no
Administração
turno de aulas
acadêmica
Fazer processo seletivo interno para mudança de curso
Ampliar parcerias com outras instituições públicas de ensino
Oportunizar a transferência dos estudantes com incompatibilidade
vocacional identificada para outro curso
Ofertar as disciplinas pré-requisitos semestralmente
Oferecer apoio didático a distância por meio de tecnologias
educacionais
Educação a distância
Desenvolver disciplinas de dependência na modalidade e educação a
distância
Ofertar cursos superiores de pós-graduação
Oferecer oficinas e cursos FIC de preparação para os cursos
Oferta educacional
Ofertar cursos e programas para melhoria de qualidade da educação
básica pública
Realizar autoavaliação dos cursos
Processo ensino e
Acompanhar os estudantes com problemas recorrentes de
aprendizagem
assiduidade ou pontualidade
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Dimensão

Macroprocesso

Sistema de
bibliotecas

Extensão

Gestão
administrativa

Gestão de pessoal

Ação proposta
Fornecer orientação profissional aos estudantes
Fortalecer as atividades práticas nos cursos
Ampliar o acompanhamento, os atendimentos e as orientações
psicopedagógicas aos estudantes
Ampliar o apoio pedagógico aos docentes
Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem
(monitoria, curso de nivelamento, tutoria, grupos de estudo,
educação tutorial, aulas de reforço e recuperação paralela)
Incentivar os estudantes a participarem de atividades acadêmicas e
extracurriculares
Adequar os horários e a metodologia dos programas de monitoria e
centros de aprendizagem, adaptando-os à realidade dos estudantes e
às suas dificuldades de aprendizagem
Realizar diagnóstico para identificar dificuldades dos estudantes no
início dos componentes curriculares
Estimular o compromisso do estudante no acompanhamento do curso
Estabelecer contatos periódicos com os estudantes com excesso de
faltas
Desenvolver ações de conscientização do estudante sobre a
importância da rotina diária de estudos
Elaborar plano de estudos para estudantes em situação de
retenção/dependência
Promover estratégias de aprendizagem que priorizem atividades no
horário da aula para os cursos destinados ao público trabalhador
Desenvolver ou aprimorar o acompanhamento da frequência dos
estudantes
Monitorar o desempenho acadêmico de estudantes e turmas
Adquirir livros e coleções

Ampliar as parcerias de estágio
Buscar parcerias para aumentar o número de visitas técnicas e aulas
práticas
Estimular e orientar a prática profissional do estudante ao longo do
curso
Ampliar os convênios com as empresas
Diálogo com o
Estabelecer parcerias entre a instituição de ensino e as demais
mundo do trabalho instituições da sociedade civil (empresariais, culturais, políticas,
sociais) para divulgação dos cursos e sua importância para o
desenvolvimento local e regional
Incentivar o serviço público e privado para criação de vagas
destinadas a egressos dos cursos
Realizar visitas a empresas para captação de estágios e
acompanhamento a estagiários
Fomentar bolsas de extensão para estudantes
Apoiar as ações dos núcleos de prática profissional para
desenvolvimento de projetos e serviços de demanda tecnológica e
Interação com a
social
sociedade
Ofertar serviços tecnológicos à comunidade
Desenvolver projetos de extensão com captação de recursos externos
Desenvolver manutenção de equipamentos de laboratório e de
Funcionamento
multimeios didáticos
institucional
Ofertar transporte escolar institucional para regiões desassistidas
Gestão de materiais Adquirir equipamentos para melhoria dos laboratórios acadêmicos
e compras
Adquirir materiais de consumo para atividades práticas/de laboratório
Desenvolvimento de Implementar ou ampliar ações de formação continuada e programas
equipes
de qualificação didático-pedagógica para os docentes
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Dimensão

Macroprocesso
Avaliação
institucional

Gestão
organizacional
Gestão estratégica
Internacionalização

Órgãos colegiados e
de assessoramento

Pesquisa e
inovação

Planejamento
estratégico
Desenvolvimento
científico e
tecnológico

Ação proposta
Avaliar periodicamente a política de acesso e os procedimentos de
seleção da instituição para possíveis adequações
Avaliar periodicamente os projetos pedagógicos dos cursos
Desenvolver avaliação e diagnóstico que subsidiem as ações e
programas de permanência e êxito
Promover a revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP) institucional
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de
prática profissional
Firmar acordos de cooperação e parcerias com instituições
estrangeiras
Apoiar e acompanhar estudantes e servidores em programas de
mobilidade estudantil
Fomentar a participação dos estudantes nos conselhos de classe e
órgãos colegiados dos cursos e da instituição
Realizar reuniões periódicas dos órgãos colegiados
Promover o acompanhamento efetivo do planejamento anual
Ampliar o número de bolsas de iniciação científica e tecnológica para
estudantes

Fonte: Elaborado com base nos indicadores qualitativos para permanência e êxito e no resultado da
oficina com representantes dos grupos de trabalho dos campi, 2016.
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6.

ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES E DAS AÇÕES DE INTERVENÇÃO

Para ser sustentável e orgânico, em termos de execução e de acompanhamento, o Plano
Estratégico deve se integrar aos processos de autoavaliação e de planejamento já existentes na
instituição, de modo a, inclusive, promover a articulação de processos.
Assim, a elaboração, a avaliação e o monitoramento do Plano Estratégico implicam
necessariamente na articulação com o Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Desenvolvimento
Institucional, como documentos bases do planejamento e da avaliação institucional; com o Projeto de
Autoavaliação Institucional, como documento metodológico do processo de autoavaliação institucional;
e, consequentemente, com o Plano de Ação e o Relatório de Gestão anuais, como documentos de
planejamento e de controle social das ações institucionais anuais. A Figura 24 sistematiza a relação entre
os processos de avaliação e de planejamento e a articulação com o Plano Estratégico.
Figura 24 – Relação entre os processos de avaliação e de planejamento e articulação com o Plano
Estratégico.

Fonte: elaborado pela CIPE, 2015.
Nesse sentido, as seguintes atividades estão previstas para monitoramento dos indicadores e das
ações de intervenção:






inserção das ações propostas nos planos de ação anuais, sistêmico e dos campi8;
avaliação anual das metas e das ações previstas no plano de permanência e êxito;
inserção da análise dos resultados das metas e das ações no relatório de gestão anual,
sistêmico e dos campi;
inserção de relato das atividades de acompanhamento das ações de permanência e êxito
desenvolvidas, no relatório de gestão anual, sistêmico e dos campi9;
apresentação dos resultados das metas e das ações à comunidade e aos conselhos superiores
da instituição e dos campi.

8 Note-se que as ações de permanência

e êxito permeiam todas as dimensões institucionais. Entretanto, a ação específica da CIPE
deve ser prevista na dimensão Gestão Estratégica, no macroprocesso Função Social, na meta “Fortalecer as ações de
acompanhamento da permanência e do êxito dos estudantes”.
9

Note-se que esse relato pode ser narrado nas ações desenvolvidas na dimensão Gestão Estratégica, no macroprocesso Função
Social, na meta “Fortalecer as ações de acompanhamento da permanência e do êxito dos estudantes”, ou, caso se julgue
conveniente, pode compor uma seção específica do relatório de gestão.
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7.

ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

As estratégicas de acompanhamento e de avaliação do Plano Estratégico prescindem de duas
definições, descritas à sequência: a instituição de uma comissão permanente de acompanhamento e a
proposta de metodologia de avaliação.

7.1

Comissão permanente de acompanhamento

Embora se proponha que sejam orgânicas, as atividades a serem desenvolvidas para
monitoramento de indicadores e ações e para acompanhamento e avaliação do Plano Estratégico
merecem um olhar específico por um coletivo interdisciplinar que mantenha diálogos permanentes em
prol do acesso, da permanência e êxito, da inserção socioprofissional e do desenvolvimento regional.
Assim, como estratégia basilar, propõe-se a constituição da CIPE como comissão regimental
permanente, com núcleo de coordenação e sistematização central e com núcleos locais, em cada campus.
A CIPE central, no nível sistêmico, e a CIPE local, no nível do campus, têm com objetivos específicos, no
respectivo âmbito de atuação:







coordenar a elaboração e a avaliação do plano de permanência e êxito;
zelar pelo cumprimento das ações e das metas previstas no plano de permanência e êxito;
zelar pela correta informação e manutenção dos dados acadêmicos;
realizar ações que promovam o diagnóstico de indicadores quantitativos e qualitativos de
acesso, permanência e êxito, e inserção socioprofissional por curso e por
nível/forma/modalidade;
realizar ações que promovam a avaliação das metas e das ações previstas no plano de
permanência e êxito; e
elaborar relato das atividades de acompanhamento das ações de permanência e êxito
desenvolvidas, para constar no relatório de gestão anual.

A CIPE central, designada pela Reitoria, deve ser coordenada pela Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, com participação de:







órgãos sistêmicos de ensino (coordenação adjunta), extensão, pesquisa e inovação;
atividades estudantis, incluindo representantes de todas as diretorias/coordenações
vinculadas;
CPA central;
Assessoria de Informações e Dados Institucionais;
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal;
Coordenação de Acompanhamento de Saúde do Servidor; e
Coordenação de Sistemas de Informação.

A CIPE local, designada pela Direção-geral do campus ou pela Direção do campus avançado, deve
ser coordenada pela Diretoria Acadêmica, com participação da CPA local, de todos os coordenadores de
cursos técnicos e de graduação e de representante(s) dos seguintes segmentos:







estudantes de cursos técnicos;
estudantes de cursos de graduação;
equipe técnico-pedagógica (pedagogos, técnicos em assuntos educacionais e/ou psicólogos);
equipe de atividades estudantis (preferencialmente assistente social e/ou vinculado à saúde);
equipe de extensão (preferencialmente vinculado à prática profissional e/ou
acompanhamento de egressos); e
equipe de pesquisa e inovação (preferencialmente vinculado ao empreendedorismo e/ou à
inovação).
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A CIPE não deve possuir mandato instituído e os integrantes devem ser substituídos sempre que
houver mudança na situação de matrícula dos estudantes ou na função que os servidores desempenham
ou, ou, ainda, sempre que for julgado necessário.
A atuação da CIPE fundamenta-se no trabalho colaborativo, com práticas sistêmicas e
interdisciplinares, exigindo encontros periódicos com toda equipe para avaliação das ações e
encaminhamentos necessários.
Para complementar a ação da CIPE, pode-se lançar mão do fomento a projetos de pesquisa com
caráter de pesquisa-ação, de identificação e análise das formas de acesso, das condições de permanência
e êxito e da trajetória profissional dos egressos.

7.2

Metodologia de avaliação do Plano Estratégico

Com duração inicial de três anos (2016 a 2018) e tendo em vista que esse período foi definido
para acompanhar a vigência do planejamento macro institucional de objetivos estratégicos e metas, a
avaliação do Plano Estratégico, assim como a elaboração do plano para o período seguinte, deve coincidir
e articular-se com a avaliação final do PDI vigente. Propõe-se, portanto, que no último ano da vigência
deste Plano Estratégico (2018), seja realizado o processo de avaliação final. Ressalte-se que as estratégias
de monitoramento descritas anteriormente, são previstas ações avaliativas e relatos anuais que subsidiam
a elaboração do relato final e de um novo plano, com horizonte nas metas de médio prazo propostas,
para o período de 2019 a 2023.
Assim, similar à proposta utilizada para a elaboração, a avaliação do Plano Estratégico,
coordenada pela CIPE central em articulação com as CIPEs locais, deve ser realizada em três fases,
conforme apresentado na Figura 25 e descrita à sequência.
Figura 25 – Fases para avaliação do Plano Estratégico.

• Coleta e sistematização de dados para os
diagnósticos quantitativo e qualitativo

• Elaboração dos relatórios por curso e
dos planos estratégicos dos campi
• Elaboração do plano estratégico
institucional
Fonte: elaborado pela CIPE, 2016.
Como resultado final, são elaborados o Plano Estratégico do IFRN e de cada Campus, além de um
relatório de avaliação de cada curso do Campus.

FASE 1: COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA O DIAGNÓSTICO
Etapa 1.1: Cálculo dos indicadores quantitativos
As CIPEs central e locais devem realizar o levantamento dos dados de matrículas para
determinação dos indicadores quantitativos definidos.
Encontrando inconsistência nos dados registrados, deve ser realizada uma compatibilização (com
correção) de dados do sistema acadêmico (e, eventualmente do SISTEC) pelas Diretorias Acadêmicas, com
acompanhamento pela Pró-Reitoria de Ensino.
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Os indicadores calculados devem ser apresentados e discutidos nos campi.
O resultado dessa etapa consiste na consolidação eletrônica (automática) do diagnóstico
quantitativo por curso/modalidade/campus.
Etapa 1.2: Aplicação de questionário de indicadores qualitativos
Para revisão dos indicadores qualitativos a serem aplicados, deve ser realizada uma oficina
contando com a participação das CIPEs locais e garantindo a participação de representantes de todas as
dimensões institucionais, definidas no PPP e no PDI. Para tanto, deve-se partir dos fatores apresentados
no Apêndice A, outros indicadores qualitativos do Apêndice B e das ações proposta no Apêndice C.
A aplicação do questionário de indicadores qualitativos, deve ser feita de modo integrado ao
processo de autoavaliação institucional do planejamento, em conjunto com a Comissão Própria de
Avaliação.
Assim, deve ser feita uma sensibilização institucional (preferencialmente na abertura do semestre
letivo e com apresentação na semana pedagógica) em cada campus.
Devem participar do processo de diagnóstico de indicadores qualitativos todos os discentes,
técnicos-administrativos, docentes e gestores10, além de um percentual estabelecido para desligados
(evadidos, jubilados e cancelados), egressos, pais de alunos, empresários e representantes da sociedade
civil organizada. Os empresários e os representantes da sociedade civil organizada serão selecionados
dentre aqueles que possuem vínculo com unidade(s) do IFRN.
Para os públicos de discentes, técnicos-administrativos, docentes e gestores, as respostas obtidas
através do questionário eletrônico disponibilizado por meio de sistema informatizado institucional
formam uma amostra do tipo acidental voluntária.
De modo a viabilizar a sensibilização e/ou resposta dos desses segmentos, propõem-se que sejam
utilizados os seguintes espaços:





discentes – reuniões por turma;
docentes – reuniões pedagógica e de grupo;
técnicos-administrativos – reunião de coletivos institucionais ou reuniões específicas; e
gestores – reunião do colégio gestor do campus, reunião de coletivos institucionais ou reunião
específica.

Os respondentes das categorias deligados, pais de alunos, egressos 11, empresários e sociedade
civil organizada serão selecionados por amostragem intencional (baseada numa seleção de participantes),
através dos seguintes procedimentos para responderem à pesquisa em meio eletrônico:





desligados – envio de convite por e-mail e/ou entrevista por telefone;
pais de alunos – reunião de pais dos cursos técnicos integrados;
egressos – envio de convite por e-mail e/ou entrevista por telefone; e
empresários e representantes da sociedade civil organizada – entrevista por telefone.

10

Os gestores do IFRN são, via de regra, servidores docentes ou técnico-administrativos, integrantes da equipe técnicopedagógica (pedagogos, técnicos em assuntos educacionais e psicólogos vinculados ao ensino) ou aqueles investidos em função
gratificada (FG), cargo de direção (CD), função de coordenação de curso (FCC) ou função de apoio à gestão. Assim, para efeito s
da qualificação da informação coletada, faz-se necessária, no processo de autoavaliação institucional, uma diferenciação da
resposta desse segmento.
11

A avaliação por parte dos egressos pode ser realizada sob a forma da Pesquisa de Egressos, integrada ao processo de
autoavaliação institucional.
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Os questionários são gerados dinamicamente pelo sistema informatizado de aplicação em função
do segmento respondentes, a partir dos indicadores cadastrados, e é disponibilizado um conjunto de
relatórios de tabulação de dados para subsidiar a análise crítica e qualitativa dos resultados.
Para os segmentos que possuem cadastro no sistema de aplicação da avaliação, é enviado, por email, convite para responder à avaliação. Nos casos em que a estratégia de divulgação por e-mail não é
satisfatória e que o segmento não participa da comunidade interna (desligados, pais, egressos, empresas
e sociedade civil organizada), deve-se utilizar estratégias de campo, com visita para entrevista in loco ou
entrevista por telefone, com registro no sistema informatizado de aplicação pelo entrevistador.
O resultado dessa etapa consiste na consolidação eletrônica (automática) da matriz de frequência
dos diagnósticos qualitativos, dos fatores de evasão e retenção/reprovação e das ações de intervenção
por curso/modalidade/campus.
FASE 2

: ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS POR CURSO E DOS PLANOS ESTRATÉGICOS DOS CAMPI
Esta fase deve ser iniciada em concomitância com a Fase 3.

Etapa 2.1: Consolidação dos relatórios dos cursos do Campus
Com base na matriz de frequência do curso e nos parâmetros para as metas intermediárias para
os indicadores quantitativos institucionais por modalidade, o coordenador de cada curso, em conjunto
com representantes de estudantes, professores e equipe técnico-pedagógica, consolidará um relatório,
realizando, para cada curso/modalidade ofertado pelo Campus, com base no formulário disponível no
Apêndice D:






sistematização dos diagnósticos quantitativos e qualitativos por modalidade;
análise dos diagnósticos quantitativos e qualitativos do curso;
validação (acréscimo ou retirada) dos fatores de evasão e retenção do curso;
validação (acréscimo ou retirada) das ações de intervenção a serem adotadas para o curso; e
proposição de metas intermediárias para o curso.

Os resultados dessa etapa consistem na consolidação dos relatórios dos cursos e na consolidação
eletrônica (automática) da matriz de frequência dos diagnósticos qualitativos, dos fatores de evasão e
retenção e das ações de intervenção do Campus (síntese de todos os cursos).
Etapa 2.2: Consolidação do plano estratégico do Campus
Com base na matriz de frequência do Campus e nos parâmetros para as metas intermediárias
para os indicadores quantitativos institucionais por modalidade, a CIPE local, em conjunto com o colégio
gestor, consolidará a proposta do plano estratégico do Campus, realizando:




sistematização dos diagnósticos quantitativos e qualitativos do Campus por modalidade;
proposta para os fatores de evasão e retenção/reprovação por modalidade e para as
estratégias de intervenção do Campus; e
proposta para as estratégias de monitoramento dos indicadores, de acompanhamento das
ações de intervenção e avaliação do Plano Estratégico do Campus.

A partir da sistematização da CIPE local, deve ser realizada uma oficina de consolidação do Plano
Estratégico do Campus, contando com a participação de representantes de todos os segmentos. A oficina
tem por objetivos específicos:





análise dos diagnósticos quantitativos e qualitativos por modalidade;
validação (acréscimo ou retirada) dos fatores de evasão e retenção/reprovação por
modalidade;
validação (acréscimo ou retirada) das ações de intervenção a serem adotadas pelo Campus;
validação (acréscimo ou retirada) de outros indicadores qualitativos por modalidade;
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validação das metas intermediárias para os indicadores quantitativos do Campus por
modalidade; e
contribuições gerais ao documento.

Após a oficina, a CIPE local deve sistematizar as proposições finais e concluir a elaboração do Plano
Estratégico para submissão à análise e aprovação pelo Conselho Escolar do Campus.
Os resultados dessa etapa consistem na proposta do Plano Estratégico do Campus e na
consolidação eletrônica (automática) da matriz de frequência dos diagnósticos qualitativos, dos fatores
de evasão e retenção e das ações de intervenção do Campus.
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FASE 3: ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO IFRN
Esta fase deve ser iniciada em concomitância com a Fase 2, de modo a proporcionar a análise
estatística prévia dos indicadores qualitativos e a análise prévia dos indicadores quantitativos.
Com base na matriz de frequência por modalidade institucional (síntese de todos os Campi), deve
ser realizada pela CIPE central uma sistematização preliminar do Plano Estratégico, constando de:





sistematização dos diagnósticos quantitativos e qualitativos por modalidade;
proposta para os fatores de evasão e retenção/reprovação por modalidade e para as
estratégias de intervenção;
definição de parâmetros para as metas intermediárias para os indicadores quantitativos
institucionais por modalidade; e
proposta para as estratégias de monitoramento dos indicadores, de acompanhamento das
ações de intervenção e avaliação do Plano Estratégico institucional.

Para elaboração da proposta preliminar deve considerada a relevância estatística dos indicadores
colhidos por meio da pesquisa de autoavaliação institucional. Essa definição deve ser realizada com base
em análise e tratamento estatísticos dos dados, com metodologias específicas para cada tipo, em função
da frequência de resposta aos indicadores, para fatores de evasão ou reprovação/retenção, outros
indicadores qualitativos e ações de intervenção.
A partir da sistematização da CIPE central, deve ser realizada uma oficina de consolidação do Plano
Estratégico, contando com a participação de representantes da CIPE local de cada campus,
preferencialmente, garantindo a representação de todos os segmentos. A oficina tem por objetivos
específicos:






análise dos diagnósticos quantitativos e qualitativos por modalidade, com cruzamento de
entre modalidades e campi;
validação (acréscimo ou retirada) dos fatores de evasão e retenção/reprovação por
modalidade;
validação (acréscimo ou retirada) das ações de intervenção a serem adotadas
institucionalmente;
validação (acréscimo ou retirada) de outros indicadores qualitativos por modalidade; e
validação das metas intermediárias para os indicadores quantitativos institucionais por
modalidade.

Além da oficina, a proposta preliminar deve ser submetida à consulta pública, para contribuições
gerais ao documento.
Após a oficina, a CIPE central deve sistematizar as proposições finais e concluir a elaboração do
Plano Estratégico para submissão à análise e aprovação pelo CONSUP.
Os resultados dessa etapa consistem na proposta do plano estratégico institucional, na definição
de parâmetros para as metas intermediárias para os indicadores quantitativos institucionais por
modalidade e na consolidação eletrônica (automática) da matriz de frequência dos diagnósticos
qualitativos, dos fatores de evasão e retenção e das ações de intervenção do IFRN (síntese de todos os
Campi).
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APÊNDICE A – FATORES ESPECÍFICOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DE ESTUDANTES
Tipo de Fator

Externo à
instituição

Individual do
estudante

Fator Geral

Fator Específico
Defasagem do curso em relação a avanços econômicos
Avanços tecnológicos,
Defasagem do curso em relação a avanços sociais
econômicos e sociais
Defasagem do curso em relação a avanços tecnológicos
Condição de emprego no mundo de trabalho aquém do esperado
Deficiência ou impactos negativos de políticas governamentais na área
de educação
Deficiência ou impactos negativos de políticas governamentais na área
social
Conjuntura política,
Dificuldade de transporte para a unidade de ensino
econômica e social
Escassez ou saturação das oportunidades de trabalho em nível local na
área de formação obtida
Falta de acesso a serviços públicos de saúde
Falta de acesso a serviços públicos sociais
Falta de repasse de recursos financeiros para a instituição
Baixo índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) do
município de origem do estudante
Baixo índice de desenvolvimento humano (IDH) do município de origem
Qualidade da escola
do estudante
de origem do
estudante
Falta de professores na escola de origem do estudante
Ineficiência da gestão ou falta de repasse de recursos financeiros na
escola de origem do estudante
Baixa demanda para contratação de estagiários e de egressos do curso
Reconhecimento
Desvalorização da profissão pela sociedade
social da profissão
Salário desestimulante após a formação
Defasagem de conhecimentos anteriores ao ingresso no curso
Dificuldade em conciliar os estudos com outros cursos
Dificuldade em planejar a própria vida e estabelecer metas de
desenvolvimento pessoal
Dificuldades de (re)adaptação à rotina escolar
Aspectos
Dificuldades de adaptação à modalidade da educação profissional
psicopedagógicos
(número e conteúdo das disciplinas, interdisciplinaridade)
Falta de apoio da família no processo ensino-aprendizagem
Falta de hábito de estudo
Indisponibilidade de tempo para estudar fora do horário de aulas ou
para participar de atividades de nivelamento e monitoria
Deficiência cognitiva
Dificuldade de acompanhamento do curso devido ao longo tempo de
Capacidade de
afastamento do sistema formal de ensino
aprendizagem e
Dificuldade de aprendizagem
habilidade de estudo
Falta de disciplina para o estudo
Falta de hábito de estudo
Compatibilidade entre Dificuldade em conciliar estudo e trabalho
a vida acadêmica e as Mudança de turno de trabalho
exigências do mundo
Necessidade de trabalhar
do trabalho
Falta de moradia
Falta de recursos financeiros para alimentação
Falta de recursos financeiros para aquisição de material escolar
Condição social e
Falta de recursos financeiros para transporte escolar
econômica
Mudança de cidade
Necessidade de cuidar de familiar no horário do curso
Problema de saúde pessoal ou de familiar
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Tipo de Fator

Interno à
instituição

Fator Geral

Fator Específico
Problema psicológico pessoal ou de familiar
Descoberta de novos Falta de conhecimento sobre a área e o curso escolhido
interesses ou novo
Ingresso em outro curso
processo de seleção
Mudança de interesse profissional ou pessoal
Desmotivação ou desinteresse pelo curso
Escolha precoce da profissão
Motivação em relação Falta de aptidão para o curso escolhido
ao curso
Falta de conhecimento sobre a área e o curso escolhido
Falta de identificação com o curso
Não correspondência das expectativas iniciais em relação ao curso
Falta de assiduidade do estudante
Falta de conhecimentos sobre o potencial das atividades econômicas
Participação e
locais e empregabilidade
envolvimento em
atividades acadêmicas Falta de dedicação aos estudos
Falta de pontualidade do estudante
Defasagem na estrutura organizacional da extensão
Defasagem na estrutura organizacional da pesquisa e inovação
Defasagem na estrutura organizacional de atividades estudantis
Defasagem na estrutura organizacional do ensino
Desatualização da organização didática
Desatualização do plano capacitação institucional
Desatualização do plano institucional de assistência estudantil
Falta de avaliação efetiva das ações acadêmicas
Falta de avaliação efetiva das ações administrativo-financeiras
Falta de avaliação efetiva das ações de assistência estudantil
Falta de avaliação efetiva das ações de comunicação
Falta de avaliação efetiva das ações de extensão e acompanhamento de
Avaliação e
estágios
planejamento
Falta de avaliação efetiva das ações de gestão de pessoal
Falta de avaliação efetiva das ações de melhoria da infraestrutura
Falta de avaliação efetiva das ações de pesquisa e inovação
Falta de planejamento participativo de ações acadêmicas
Falta de planejamento participativo de ações administrativo-financeiras
Falta de planejamento participativo de ações de assistência estudantil
Falta de planejamento participativo de ações de comunicação
Falta de planejamento participativo de ações de extensão e
acompanhamento de estágios
Falta de planejamento participativo de ações de gestão de pessoal
Falta de planejamento participativo de ações de melhoria da
infraestrutura
Falta de planejamento participativo de ações de pesquisa e inovação
Complexidade dos conteúdos abordados nas disciplinas
Desatualização e descontextualização do curso
Excesso de carga horária semanal de aulas no período letivo
Excesso de disciplinas no ano/período letivo
Estrutura curricular
Exigência de pré-requisitos para os componentes curriculares
Inadequação da duração do curso
Inadequação da prática profissional ao curso
Inadequação do conteúdo e/ou da carga-horária de disciplinas
Alteração do calendário acadêmico em função de greve e outros
motivos
Dificuldade de realização de atividades esportivas e artístico-culturais
Gestão acadêmica
Dificuldade de realização de aulas práticas e/ou aulas de campo
Excesso de estudantes nas turmas
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Tipo de Fator

Fator Geral

Fator Específico
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico dos docentes
Falta de acompanhamento e apoio pedagógico dos estudantes
Falta de acompanhamento pelo colegiado de curso e/ou núcleo docente
estruturante
Falta de apoio e/ou acompanhamento a discentes em programas de
mobilidade estudantil
Falta de comunicação para divulgação das oportunidades institucionais
de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil
Falta de diagnóstico e acompanhamento socioeconômico dos
estudantes
Falta de diagnóstico pedagógico dos estudantes ingressantes
Falta de equiparação curricular de estudantes com ingresso por
transferência ou intercâmbio internacional
Inadequação de ingresso de estudantes após o início do período letivo
(múltiplas chamadas do processo seletivo)
Inadequação do turno de oferta do curso
Inadequação na quantidade de eventos de divulgação das atividades de
ensino, pesquisa, extensão
Inexistência ou ineficiência de ações que aproximem a família e a escola
Mudança na estrutura curricular do curso ao longo da oferta
Alta rotatividade de docentes nas disciplinas
Deficiência ou falta de formação em pós-graduação dos professores
Deficiência ou falta de formação técnica e/ou pedagógica dos
professores
Deficiência ou falta de formação técnica e/ou pedagógica dos técnicosadministrativos
Gestão da atividade
Desmotivação do professor
docente
Dificuldade de fixação do docente no interior
Falta de assiduidade dos docentes
Falta de docentes em algumas disciplinas
Falta de estímulo para atuação em atividades voltadas ao
empreendedorismo nas incubadoras
Falta de pontualidade dos docentes
Negligência ou desrespeito à diversidade de gênero
Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida
Inclusão social e
respeito à diversidade Negligência ou desrespeito à inclusão de pessoas com necessidades
educativas especiais
Negligência ou desrespeito às diferenças étnico-raciais
Dificuldade de obter material para execução de trabalhos e aulas
práticas
Falta de acervo bibliográfico
Falta ou inadequação de ambientes para o atendimento aos programas
de alimentação, inclusive merenda escolar
Falta ou inadequação de conforto ambiental (térmico, lumínico e/ou
Infraestrutura física,
acústico) nos espaços físicos
material e tecnológica
Falta ou inadequação de espaço para permanência do estudante no
turno inverso
Falta ou inadequação de espaços de estudo para estudantes
Falta ou inadequação de salas de aula
Falta ou inadequação dos laboratórios de informática
Falta ou inadequação dos laboratórios específicos do curso
Dificuldade de articulação com outras instituições e/ou cursos
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Tipo de Fator

Fator Geral

Fator Específico
Dificuldade na execução dos convênios, cooperações e projetos
intercomplementares com outras instituições de ensino
Dificuldade no encaminhamento de estágios
Interação com a
Dificuldade ou impossibilidade de registro no conselho profissional
sociedade e com o
Excesso de burocracia para assinatura do contrato de estágio
mundo produtivo
Fraca ou nenhuma relação de parceria com empresas dos setores
produtivos em nível local
Ineficiência ou inexistência da divulgação do curso
Inadequação do ingresso de estudante com ensino médio completo em
curso integrado
Ineficiência ou inexistência da divulgação dos processos seletivos
Processo de seleção
Não observância das especificidades do curso no processo seletivo
Não observância das especificidades do público no processo seletivo
Descontinuidade na oferta de bolsas (assistência social, ensino, pesquisa
e extensão) e auxílios financeiros
Dificuldade de utilização de recursos de custeio para execução de
projetos de ensino, pesquisa ou extensão
Programas de bolsas e
Falta de regularidade no pagamento das bolsas (assistência social,
auxílio ao estudante
ensino, pesquisa e extensão) e auxílios financeiros
Insuficiência de recursos para bolsas (assistência social, ensino, pesquisa
e extensão) e auxílios financeiros
Insuficiência ou indisponibilidade de merenda escolar
Dificuldades na relação docente-estudante
Dificuldades na relação estudante-estudante
Excesso do número de atividades avaliativas
Excesso do número de atividades de laboratório
Falta de atividades de recuperação paralela (centros de aprendizagem)
Questões didáticopedagógicas
Inadequação da metodologia de avaliação
Inadequação da metodologia de ensino ao perfil dos estudantes
Indisciplina da turma
Insuficiência do número de atividades avaliativas
Insuficiência do número de atividades de laboratório
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APÊNDICE B – OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS DA PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES
Dimensão

Macroprocesso

Aspectos ou critérios de análise do indicador

Avaliação
institucional

Gestão
estratégica

Comunicação
e eventos

Atividades
estudantis

Ensino

Eficiência dos procedimentos de avaliação institucional para a identificação
de problemas e reorientação das ações
Interação com a sociedade para a identificação de demanda para ofertas
de cursos e desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa
Reconhecimento institucional do multiculturalismo, em valorização à
Função social
diversidade cultural
Satisfação geral em relação ao desempenho dos egressos no trabalho
Satisfação geral em relação ao desempenho dos estagiários no trabalho
Autonomia e descentralização na elaboração e execução do planejamento
Transparência e
institucional
descentralização
Transparência e publicização de informações institucionais
Adequação dos canais de comunicação quanto às informações dos
processos seletivos institucionais
Comunicação
externa
Principais mecanismos de divulgação dos cursos e de ações de extensão e
pesquisa
Comunicação
Acesso da comunidade interna às informações acerca dos projetos e
interna
programas institucionais, por meio dos canais de comunicação
Contribuição dos programas de assistência à saúde para a permanência e
Assistência à saúde
êxito do estudante
Contribuição dos programas de assistência social para a permanência e
Assistência social
êxito do estudante
Acesso discente
Adequação do processo de seleção de ingresso de estudantes
Acesso a material didático adequado às necessidades e à modalidade do
curso
Administração
Adequação do número de alunos por turma nas atividades em sala de aula
acadêmica
Adequação do número de alunos por turma nas atividades em laboratórios
Adequação do turno de oferta do curso
Adequação do acesso a internet e a redes sociais para fins de formação
Adequação do acesso a recursos didáticos digitais, softwares, simuladores
e outras tecnologias educacionais
Educação a
Adequação do AVEA (Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem) como um
distância
espaço de interações e aprendizagem colaborativa
Interação professor-aluno no AVEA (Ambiente Virtual de EnsinoAprendizagem) no processo de ensino-aprendizagem
Apoio da equipe de suporte técnico nas eventuais dificuldades com o AVEA
Adequação do curso às demandas efetivas de natureza econômica, social,
Oferta educacional cultural, política e ambiental
Adequação das modalidades de prática profissional do curso
Contribuição do acompanhamento pedagógico para o desenvolvimento
curricular e a aprendizagem do estudante
Adequação dos conhecimentos e competências que compõem o perfil
profissional do curso em relação às atividades desenvolvidas no mundo do
trabalho
Nível de desenvolvimento dos estudantes relativo aos conhecimentos do
Processo ensino e
ensino médio
aprendizagem
Nível de desenvolvimento dos estudantes relativo aos conhecimentos
específicos/técnicos
Comprometimento dos professores com a interação e o diálogo com a
turma
Comprometimento dos professores com o ensino e a aprendizagem dos
estudantes
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Sistema de
bibliotecas
Extensão
Pesquisa e
inovação

Gestão de
pessoal

Domínio dos conteúdos pelos professores
Assiduidade e pontualidade dos professores
Adequação dos procedimentos de avaliação do estudante atendendo a
critérios da avaliação contínua, formativa e cumulativa
Coerência entre os conteúdos trabalhados nas disciplinas e os
apresentados no plano de aula
Nível de conhecimentos práticos na área de formação obtidos no curso
Nível de conhecimentos teóricos na área de formação obtidos no curso
Nível de contextualização das disciplinas com os temas gerais e situações
do cotidiano
Expectativas pessoais em relação ao curso antes do ingresso
Adequação das ações de inclusão e de acessibilidade para os estudantes
com necessidade educacional específica ou transtorno funcional específico
Adequação das ações de planejamento pedagógico e desenvolvimento de
projetos coletivos
Capacidade do estudante de compreender e de gerir a própria
aprendizagem e o desenvolvimento de atividades acadêmicas e/ou
profissionais
Adequação de estratégias didático-pedagógicas, de recursos tecnológicos e
de instrumentos de avaliação adotados
Coerência entre as atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e
a metodologia prevista no plano de aula
Adequação dos programas de orientação educacional aos estudantes:
apoio psicopedagógico e centros de aprendizagem
Adequação dos programas de orientação educacional aos estudantes:
programas de acolhimento ao ingressante (seminário de integração)
Adequação das ações de acompanhamento do rendimento escolar no
processo ensino-aprendizagem
Adequação das aulas de campo/visitas técnicas do curso quanto à
relevância, qualidade e organização
Adequação das aulas de campo/visitas técnicas do curso quanto à
quantidade
Adequação do acervo físico da biblioteca quanto a atualização, quantidade
e coerência para desenvolvimento do curso
Adequação do acervo virtual da biblioteca quanto a diversificação,
atualização e coerência para desenvolvimento do curso
Contribuição dos projetos de extensão para a articulação entre a teoria e a
prática

Interação com a
sociedade
Empreendedorismo
Repercussão das atividades de estímulo ao empreendedorismo
inovador
Tempo de experiência (anos) fora do magistério
Tempo de experiência (anos) de magistério na educação básica (inclusive
cursos técnicos)
Tempo de experiência (anos) de magistério na educação superior
(graduação e pós-graduação)
Desenvolvimento
Tempo de experiência (anos) de gestão educacional
de equipes
Adequação do programa de integração institucional para servidores
ingressantes
Adequação das ações de integração e formação de equipes e coletivos
institucionais
Adequação do auxílio à capacitação e participação em eventos para o
desenvolvimento das atividades
Segurança, saúde e Adequação dos projetos de promoção à saúde e qualidade de vida no
qualidade de vida
trabalho
Titulação de
Coerência entre a qualificação do quadro técnico-administrativo e as
servidores
atividades de apoio à gestão
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Funcionamento
institucional

Gestão
administrativa Gestão de
materiais e
compras

Engenharia e
infraestrutura

Acessibilidade
arquitetônica

Tecnologia da
informação

Infraestrutura
lógica e redes

Coerência entre a qualificação dos professores e as ações de ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidas
Adequação do quadro de pessoal terceirizado quanto a: número de
servidores e diversidade de funções
Adequação do serviço de segurança
Adequação da biblioteca quanto a: mobiliário e equipamentos específicos
Adequação da cantina quanto a: mobiliário e equipamentos específicos
Adequação do espaço de convivência dos estudantes quanto a: mobiliário e
equipamentos específicos
Adequação do espaço de estudo para estudantes quanto a: mobiliário e
equipamentos específicos
Adequação do(s) laboratório(s) de ciências e matemática (uso geral)
quanto a: mobiliário e equipamentos específicos
Adequação do(s) laboratório(s) de informática (uso geral) quanto a:
mobiliário e equipamentos específicos
Adequação do(s) laboratório(s) de línguas (uso geral) quanto a: mobiliário e
equipamentos específicos
Adequação dos laboratórios específicos do curso quanto a: mobiliário e
equipamentos específicos
Adequação da infraestrutura para práticas desportivas quanto a: mobiliário
e equipamentos específicos
Adequação do refeitório dos estudantes quanto a: mobiliário e
equipamentos específicos
Adequação das salas de aula quanto a: mobiliário e equipamentos
específicos
Adequação das áreas de uso comum (auditório, biblioteca, áreas de
vivência, etc.) quanto a acessibilidade arquitetônica e sinalizações
Adequação dos acessos e circulações quanto à acessibilidade arquitetônica
e sinalizações
Adequação dos ambientes pedagógicos (salas de aula, laboratórios, etc.)
quanto à acessibilidade arquitetônica e sinalizações
Adequação da biblioteca quanto a: equipamentos de informática,
softwares/sistemas, rede lógica
Adequação do espaço de estudo para estudantes quanto a: equipamentos
de informática, softwares/sistemas, rede lógica
Adequação do(s) laboratório(s) de ciências e matemática (uso geral)
quanto a: equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica
Adequação do(s) laboratório(s) de informática (uso geral) quanto a:
equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica
Adequação do(s) laboratório(s) de línguas (uso geral) quanto a:
equipamentos de informática, softwares/sistemas, rede lógica
Adequação das salas de aula quanto a: equipamentos de informática,
softwares/sistemas, rede lógica
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APÊNDICE C – AÇÕES PARA PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES
Dimensão

Macroprocesso

Assistência à
saúde

Atividades
estudantis

Assistência
social

Formação
integral

Representação
estudantil

Comunicação e
eventos

Comunicação
externa

Ação
Articular ações com as redes externas de saúde para atendimento aos
estudantes
Fornecer orientação de saúde aos estudantes
Realizar avaliação biomédica nos alunos ingressantes nos cursos técnicos
integrados
Realizar campanhas educativas de saúde junto aos estudantes
Realizar oficinas com temas próprios da psicologia educacional junto aos
estudantes
Realizar programação anual das ações do setor de saúde das unidades
Ampliar a assistência social aos estudantes em situação de vulnerabilidade
social
Ampliar a equipe multidisciplinar de atendimento e acompanhamento dos
estudantes
Aperfeiçoar os critérios de distribuição dos recursos da assistência estudantil
ao perfil socioeconômico
Articular ações com as redes externas de assistência social para atendimento
aos estudantes
Implementar ações de intervenção conjuntas com a rede de proteção à
criança e ao adolescente (Conselho Tutelar)
Ofertar alimentação aos estudantes
Ofertar auxílio creche a estudantes
Ofertar auxílio-transporte aos estudantes
Ofertar bolsa de fomento aos estudos
Ofertar bolsa de iniciação profissional
Ofertar merenda escolar
Promover a divulgação de caracterização socioeconômica junto aos docentes
e gestores
Realizar a caracterização socioeconômica de estudantes regularmente
matriculados
Realizar acompanhamento, atendimento e orientação social aos estudantes
Realizar assistência social a estudantes com deficiência física e com
dificuldades educacionais especiais
Realizar diagnóstico e registro de estudantes com necessidades educacionais
específicas ou transtorno funcional específico
Realizar diagnóstico para identificar possíveis problemas pessoais e familiares
dos estudantes
Realizar o acompanhamento de desempenho acadêmico e de assiduidade de
estudantes bolsistas
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades artísticoculturais para estudantes
Ampliar as oportunidades de desenvolvimento de atividades esportivas para
estudantes
Fomentar a participação de estudantes em eventos artístico-culturais e
desportivos
Apoiar as atividades dos órgãos de representação estudantil
Desenvolver ações para ampliar a consciência política do corpo discente
Fomentar as ações do fórum institucional de articulação estudantil
Ampliar a divulgação dos canais de acesso para realização de solicitações,
reclamações, denúncias e sugestões da comunidade externa
Aprimorar e alimentar o portal institucional
Criar campanhas publicitárias no site e nas páginas institucionais nas mídias
sociais para divulgar as ações de interesse do público externo
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Dimensão

Engenharia e
infraestrutura

Macroprocesso

Ação
Disponibilizar, no sítio institucional, informações gerais acerca dos cursos
Divulgar ampla e permanentemente a oferta institucional em escolas,
associações, empresas e sindicatos por meio de vídeos institucionais, mostra
virtual, catálogo de cursos, palestras, feiras
Divulgar, em meios de comunicação de massa internos e externos, os editais
dos processos seletivos e concursos públicos
Elaborar e enviar informativos externos à imprensa com sugestões de pautas
institucionais positivas
Enviar boletins externos semanais aos meios de comunicação de massa
divulgando as ações positivas e assuntos de utilidade pública do IFRN
Instituir campanhas de valorização dos cursos
Organizar o site institucional de modo que atenda melhor à função de
informar ativamente sobre todos os assuntos de caráter público
Planejar e executar campanhas institucionais para promover a função social e
dar publicidade a ações e projetos desenvolvidos
Produzir material audiovisual e impresso para divulgação de ações e projetos
institucionais
Programar as ações de divulgação/publicização das informações e atividades
específicas de cada unidade
Criar campanhas publicitárias no site e nas páginas institucionais nas mídias
sociais para divulgar as ações de interesse de servidores e estudantes
Criar, manter e aprimorar continuamente a apresentação dos murais
dedicados à comunicação interna
Comunicação
Divulgar informações sobre programas de apoio aos estudantes
interna
Elaborar boletins internos semanais e enviá-los eletronicamente a todos os
servidores e estudantes
Melhorar a comunicação interna entre os servidores
Realizar ações que fortaleçam a comunicação da família com a escola
Fomentar e organizar a realização eventos de natureza técnico-científica,
artístico-cultural e desportiva para promover a aproximação da comunidade
interna e externa
Eventos
Promover eventos e atividades que estimulem a interação do estudante com
o mundo do trabalho
Institucionalizar o Plano de Acessibilidade Arquitetônica (PAA) nas unidades
Acessibilidade
Realizar adequações arquitetônicas para promover a acessibilidade de
arquitetônica
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
Elaborar o plano de prevenção e manutenção da infraestrutura física das
unidades
Envolver a equipe técnica de infraestrutura no planejamento das ações de
melhoria dos espaços físicos
Realizar adequação da infraestrutura física das bibliotecas
Realizar adequação da infraestrutura física das incubadoras tecnológicas
Realizar adequação da infraestrutura física e tecnológica de ambientes
Gestão de obras
acadêmicos
civis
Realizar adequação/implantar ambientes de convivência e estudos para
estudantes fora do horário de aula
Realizar adequação/implantar infraestrutura física de laboratórios didáticopedagógicos
Realizar adequação/implantar infraestrutura física dos núcleos de inclusão
Realizar adequação/implantar infraestrutura física para atendimento do
programa de merenda escolar
Sustentabilidade Realizar adequações arquitetônicas para promover melhorias nos espaços
socioambiental físicos de acordo com os condicionantes ambientais
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Dimensão

Macroprocesso

Acesso discente

Administração
acadêmica

Educação a
distância

Inclusão e
diversidade

Ensino

Oferta
educacional

Ação
Adequar os processos seletivos para que atendam às especificidades do curso
e do público atendido
Apresentar as características do curso, o perfil de egresso e as possibilidades
de atuação profissional no manual do candidato
Compatibilizar o cronograma de resultados dos processos seletivos para
acompanhamento do calendário nacional do ENEM e SISU
Criar dispositivos para evitar o ingresso de estudantes com ensino médio
completo em cursos integrados ou concomitantes
Fazer processo seletivo interno para mudança de curso
Oportunizar a transferência dos estudantes com incompatibilidade
vocacional identificada para outro curso
Acompanhar a assiduidade e pontualidade dos docentes
Articular, junto aos setores responsáveis pelo transporte público, melhoria de
horários e itinerários
Propiciar a participação dos discentes na definição do calendário acadêmico
Desenvolver disciplinas de dependência na modalidade e educação a
distância
Oferecer apoio didático a distância por meio de tecnologias educacionais
Realizar ações de formação continuada em educação a distância para
servidores
Capacitar os servidores para o trabalho com estudantes com deficiência física
e com dificuldades educacionais especiais
Fomentar a ação dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE)
Fomentar a ação dos Núcleos de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e
Indígenas (NEABI)
Adequar a forma/modalidade de oferta do curso
Adequar a oferta de cursos às especificidades e demandas locais
Adequar os horários das aulas à disponibilidade de transporte público
Adequar os turnos e horários de oferta dos cursos às demandas regionais e
às especificidades dos estudantes
Ampliar parcerias com outras instituições públicas de ensino
Compatibilizar o número de alunos por turma no curso
Elaborar ou revisar projetos de cursos e de autorização de funcionamento de
cursos
Estabelecer normas institucionais que facilitem a mobilidade acadêmica
Estruturar as coordenações de curso para atender e acompanhar os
estudantes
Oferecer oficinas e cursos FIC de preparação para os cursos
Ofertar cursos de formação inicial e continuada (FIC)
Ofertar cursos e programas para melhoria de qualidade da educação básica
pública
Ofertar cursos superiores de graduação
Ofertar cursos superiores de pós-graduação
Ofertar cursos técnicos
Ofertar programas de certificação profissional
Prever a utilização de carga horária de atividades não presenciais no projeto
de curso
Prever, nos regulamentos internos, que as alterações de matriz curricular só
ocorram após cumprimento de um ciclo, salvo questões legais
Promover a revisão da Organização Didática
Promover melhorias nos projetos pedagógicos dos cursos
Realizar ações de planejamento da oferta educacional
Realizar autoavaliação dos cursos
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Dimensão

Macroprocesso

Processo ensino
e aprendizagem

Ação
Realizar fóruns institucionais para discutir os projetos pedagógicos e os
problemas inerentes aos cursos
Acompanhar os estudantes com problemas recorrentes de assiduidade ou
pontualidade
Adequar os horários e a metodologia dos programas de monitoria e centros
de aprendizagem, adaptando-os à realidade dos estudantes e às suas
dificuldades de aprendizagem
Ampliar o acompanhamento, os atendimentos e as orientações
psicopedagógicas aos estudantes
Ampliar o apoio pedagógico aos docentes
Auxiliar a família para estimular os estudos
Avaliar procedimentos e formatos das reuniões de pais
Desenvolver ações de conscientização do estudante sobre a importância da
rotina diária de estudos
Desenvolver ações sistematizadas de suporte à aprendizagem (monitoria,
curso de nivelamento, tutoria, grupos de estudo, educação tutorial, aulas de
reforço e recuperação paralela)
Desenvolver estratégias diversificadas de comunicação com os pais, em
especial aqueles com dificuldades de comparecer à escola
Desenvolver metodologias e estratégias que possibilitem a materialização da
concepção de currículo integrado dos cursos
Desenvolver ou aprimorar o acompanhamento da frequência dos estudantes
Elaborar plano de estudos para estudantes em situação de
retenção/dependência
Estabelecer contatos periódicos com os estudantes com excesso de faltas
Estimular o compromisso do estudante no acompanhamento do curso
Fazer contato com estudantes evadidos para identificar e registrar os motivos
da evasão
Fomentar a participação de estudantes nas olimpíadas de conhecimento
Fomentar e fortalecer a associação de pais
Fornecer atendimento individualizado aos estudantes de com necessidades
educativas especiais
Fornecer orientação profissional aos estudantes
Fornecer orientação psicopedagógica aos estudantes
Fortalecer as atividades práticas nos cursos
Fortalecer as reuniões pedagógicas periódicas para integração curricular e
formação continuada docente
Fortalecer programas de recepção, acolhimento, integração e orientação ao
estudante ingressante
Garantir atendimento domiciliar, nos casos previstos
Identificar os motivos de falta de assiduidade e pontualidade do estudante
Implementar ações de intervenção junto à família
Implementar e divulgar a bolsa permanência para os estudantes de todos os
cursos contemplados pelo programa
Implementar ou ampliar ações de formação continuada e programas de
qualificação didático-pedagógica para os docentes
Implementar práticas inclusivas de ambiente escolar como espaço acolhedor,
colaborativo, estimulador da aprendizagem
Incentivar os estudantes a participarem de atividades acadêmicas e
extracurriculares
Monitorar o desempenho acadêmico e a frequência de estudantes e turmas
Ofertar componente curricular complementar ou atividades extracurriculares
para desenvolver o raciocínio lógico
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Dimensão

Macroprocesso

Sistema de
bibliotecas

Extensão

Diálogo com o
mundo do
trabalho

Ação
Promover espaços de diálogos e ações sobre os temas próprios da
adolescência para os estudantes
Promover estratégias de aprendizagem que priorizem atividades no horário
da aula para os cursos destinados ao público trabalhador
Promover estratégias que tornem o conteúdo mais significativo para os
estudantes
Promover orientações pedagógicas aos docentes
Realizar a autoavaliação institucional do desempenho didático docente
Realizar a autoavaliação institucional do desenvolvimento de estudantes
Realizar ações de formação continuada em educação de jovens e adultos
para servidores
Realizar ações de formação continuada sobre atualização das metodologias e
práticas de ensino e avaliação para servidores
Realizar ações que fortaleçam a participação da família na escola
Realizar aulas externas/visitas técnicas
Realizar busca ativa (para retorno ao curso) de estudantes que abandonaram
ou que não concluíram o curso por alguns componentes curriculares,
inclusive prática profissional
Realizar conselhos de classe periodicamente
Realizar diagnóstico para identificar dificuldades dos estudantes no início dos
componentes curriculares
Realizar orientação psicopedagógica a estudantes e professores
Sensibilizar o estudante sobre a importância da pontualidade como um dos
fatores para o sucesso escolar e profissional
Trabalhar a relação docente-estudante
Adquirir livros e coleções
Assinar bases bibliográficas eletrônicas
Assinar revistas e periódicos técnicos, acadêmicos e científicos
Desenvolver política de aquisição e manutenção de acervo bibliográfico físico
e eletrônico
Realizar ações de inserção das bibliotecas nas comunidades e o acesso ao
público em geral
Realizar ações de promoção à leitura e à pesquisa nas bibliotecas
Ampliar as parcerias de estágio e de projetos de extensão
Ampliar os convênios com as empresas
Aperfeiçoar mecanismos de acompanhamento de egressos
Articular com empresas da região para contratação dos egressos
Buscar parcerias para aumentar o número de visitas técnicas e aulas práticas
Desenvolver mecanismos de interação com egressos e empresas
Estabelecer 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
Estabelecer relações de parceria com instituições e entidades públicas e
privadas vinculadas aos setores produtivos
Estimular e orientar a prática profissional do estudante ao longo do curso
Firmar parcerias de estágios para estudantes e intercâmbios por meio de
visitas às instituições e empresas
Incentivar o serviço público e privado para criação de vagas destinadas a
egressos dos cursos
Intensificar o mapeamento e a divulgação de informações sobre
oportunidades de estágio e de trabalho
Mapear e divulgar informações sobre oportunidades de estágio e de trabalho
para estudantes
Realizar a avaliação de egressos (Pesquisa de Egressos)
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Dimensão

Macroprocesso

Interação com a
sociedade

Funcionamento
institucional

Gestão
administrativa

Gestão de
materiais e
compras

Gestão
orçamentáriofinanceira

Processos
administrativos
Carreira dos
servidores

Gestão de
pessoal

Desenvolviment
o de equipes

Ação
Realizar visitas às instituições e empresas para acompanhamento a
estagiários
Apoiar as ações dos Núcleos de Arte e Cultura
Apoiar as ações dos núcleos de prática profissional para desenvolvimento de
projetos e serviços de demanda tecnológica e social
Desenvolver projetos de extensão com captação de recursos externos
Desenvolver projetos de extensão com recursos institucionais
Fomentar ações para desenvolvimento do Programa Mulheres Mil
Fomentar bolsas de extensão para estudantes
Fomentar bolsas de extensão para servidores
Implantar sistema de gestão e avaliação dos resultados de projetos de
extensão
Ofertar serviços tecnológicos à comunidade
Assegurar o atendimento dos setores institucionais aos estudantes no turno
de aulas
Buscar parcerias com a prefeitura no sentido de transportar os estudantes
residentes em outros municípios ou distritos
Desenvolver manutenção de equipamentos de laboratório e de multimeios
didáticos
Ofertar transporte escolar institucional para regiões desassistidas
Adquirir equipamentos para melhoria dos laboratórios acadêmicos
Adquirir equipamentos para os núcleos de inclusão
Adquirir materiais de consumo para atividades práticas/de laboratório
Adquirir material de consumo e gêneros alimentícios para a merenda escolar
Adquirir material de consumo para os projetos de extensão
Adquirir material de consumo para os projetos de extensão
Adquirir material de consumo para os projetos de pesquisa
Adquirir material permanente
Revisar os procedimentos de licitação para aquisição de materiais
Acompanhar a evolução do desempenho e a eficiência de utilização de
recursos financeiros
Implantar e difundir em âmbito institucional a utilização do “cartão
pesquisador/extensionista”
Implementar a regularidade e a agilidade no repasse dos recursos para as
unidades
Desenvolver indicadores institucionais de desempenho administrativo
Elaborar manuais de procedimentos administrativos
Implementar a tramitação eletrônica de processos administrativos
Realizar ações para desenvolvimento na carreira docente
Realizar ações para desenvolvimento na carreira técnico-administrativa
Realizar avaliação de desempenho de servidores
Custear a participação de servidores em cursos de capacitação técnica, visitas
técnicas e estágios técnicos em instituições e empresas
Custear a participação de servidores em eventos acadêmico-científicos para
fins de formação continuada
Oferecer curso de capacitação em gestão pública educacional para os
gestores
Realizar ações de formação continuada em desenvolvimento da educação
profissional para docentes, técnicos-administrativos e gestores
Realizar ações de integração e formação de equipes e coletivos institucionais
Realizar ações de recepção, acolhimento e orientação de novos servidores
Realizar cursos de formação continuada para servidores e gestores
Realizar mapeamento de competências e levantamento de necessidades de
capacitação
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Dimensão

Gestão
estratégica

Macroprocesso

Ação
Acompanhar a saúde dos servidores
Acompanhar os servidores afastados e removidos por motivo de saúde
Articular ações com as redes externas de assistência social para atendimento
aos servidores
Articular ações com as redes externas de saúde para atendimento aos
servidores
Segurança,
saúde e
Desenvolver projetos locais de promoção à saúde e qualidade de vida no
qualidade de
trabalho
vida no trabalho Desenvolver projetos sistêmicos de promoção à saúde e qualidade de vida no
trabalho
Realizar ações de preparação para o pós-carreira e de integração de
servidores aposentados
Realizar atividades esportivas para os servidores nas unidades e em âmbito
sistêmico
Instituir programa de estímulo à fixação de servidores em unidades distantes
dos grandes centros urbanos
Seleção e
mobilidade de
Realizar concursos públicos para contratação de professores efetivos
pessoal
Realizar concursos públicos para contratação de técnicos-administrativos
efetivos
Fomentar a participação de docentes em cursos de pós-graduação para
elevação da titulação
Titulação de
Fomentar a participação de técnicos-administrativos em cursos de graduação
servidores
para elevação da titulação
Fomentar a participação de técnicos-administrativos em cursos de pósgraduação para elevação da titulação
Avaliar periodicamente a política de acesso e os procedimentos de seleção da
instituição para possíveis adequações
Avaliar periodicamente a regulamentação da prática profissional
Avaliar periodicamente os projetos pedagógicos dos cursos
Desenvolver avaliação e diagnóstico que subsidiem as ações e programas de
Avaliação
permanência e êxito
institucional
Realizar autoavaliação institucional do desempenho operacional dos setores
Realizar autoavaliação institucional do planejamento
Realizar autoavaliação institucional do processo ensino e aprendizagem
Realizar o diagnóstico de ações para o planejamento institucional
Realizar outros processos de diagnóstico e autoavaliação institucional
Realizar ações estruturantes de difusão e apropriação para consolidar a
política identitária institucional
Realizar ações estruturantes e sistêmicas de acompanhamento da
permanência e do êxito dos estudantes
Função social
Realizar estudo/caracterização sobre o desenvolvimento e as demandas
produtivas regionais para planejamento adequado da instituição para oferta
de cursos
Sensibilizar a comunidade acadêmica para o enfrentamento da evasão e
retenção
Promover a revisão do Estatuto da instituição
Promover a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
Promover a revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP) institucional
Gestão
Promover a revisão do Regimento Geral da instituição
organizacional
Promover a revisão do Regimento Interno da Reitoria
Promover a revisão do Regimento Interno dos Campi
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de acesso
discente
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Dimensão

Governança

Pesquisa e
inovação

Macroprocesso

Ação
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de assistência
estudantil
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de extensão
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de gestão de
pessoal
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de gestão
financeira
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de pesquisa e
inovação
Promover melhorias nos regulamentos e políticas institucionais de prática
profissional
Apoiar e acompanhar docentes e técnicos-administrativos em programas de
mobilidade internacional
Internacionalizaç Apoiar e acompanhar estudantes em programas de mobilidade internacional
ão
Fazer a equiparação curricular de estudantes com intercâmbio internacional
ou ingresso por transferência (validação e/ou adaptação de componentes
curriculares)
Órgãos
Fomentar a participação dos estudantes nos conselhos de classe e órgãos
colegiados e de
colegiados dos cursos e da instituição
assessoramento
Alocar recursos de reserva técnica para situações estratégicas e emergenciais
(inclusive contingenciamento)
Promover o acompanhamento efetivo do planejamento anual
Planejamento
Realizar a autoavaliação institucional das diretrizes e metas institucionais
estratégico
Realizar planejamento participativo com definição de limites prudenciais e
reserva técnica para situações de emergência e contingenciamento
Redefinir os parâmetros de distribuição orçamentária
Ampliar o diálogo construtivo com as entidades de representação de
estudantes e de servidores
Atualizar as informações no portal da transparência, carta de serviços ao
Transparência e
cidadão, boletim de serviços e demais documentos públicos de transparência
descentralização
institucional
Publicar e divulgar os atos (pautas, atas, resoluções e deliberações) dos
colegiados superiores da instituição
Governança
Mapear riscos administrativos das dimensões estratégicas
administrativa
Governança em Realizar diagnóstico sobre as práticas de governança em tecnologia da
informação
tecnologia da
informação
Revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
Ampliar o número de bolsas de iniciação científica e tecnológica para
estudantes
Apoiar projetos de pesquisa e inovação cooperados
Desenvolver projetos de pesquisa e inovação com captação de recursos
Desenvolviment
externos
o científico e
Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa com foco social e
tecnológico
tecnológico
Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa OVEP/CIPE
Implantar sistema de gestão e avaliação dos resultados de projetos de
pesquisa
Ampliar as parcerias de projetos de pesquisa
Empreendedoris Apoiar, orientar e auxiliar na implantação de hotéis de projetos para prémo inovador
incubação de ideias
Desenvolver ações de empreendedorismo, cooperativismo e associativismo
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Dimensão

Macroprocesso

Publicações
acadêmicocientíficas
Infraestrutura
lógica e redes
Tecnologia da
informação

Sistemas de
informação

Ação
Fomentar a implementação de hotéis de projetos como ambientes de préincubação
Fomentar a implementação de incubadoras tecnológicas
Fomentar concurso de ideias para pré-incubação de projetos
Realizar o Prêmio Empreendedorismo Inovador para incentivo e valorização
de experiências
Apoiar a criação e manutenção de periódicos institucionais
Custear a publicação em periódicos nacionais e internacionais
Realizar publicação de livros impressos e eletrônicos pela Editora do IFRN
Adquirir equipamentos de tecnologia da informação e comunicação
Contratar link de redundância para a internet
Implementar e manter serviços de tecnologia da informação
Adquirir/Custear licença de softwares de escritório
Adquirir/Custear licença de softwares educativos
Implantar ambiente de desenvolvimento de módulos experimentais do SUAP
Implementar módulo SUAP para melhoria dos processos de gestão
Implementar módulo SUAP para suporte às ações de avaliação e
planejamento institucional
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO PARA SISTEMATIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR CURSO OFERTADO NO CAMPUS
UNIDADE DE ENSINO
Campus
CARACTERIZAÇÃO DO CURSO
Modalidade
 Técnico integrado  Técnico integrado EJA
 Técnico Subsequente  Tecnologia  Licenciatura
FATORES ESPECÍFICOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO
Fatores externos à instituição



OUTROS INDICADORES QUALITATIVOS
Eixo
Políticas acadêmicas

e de inovação
Políticas de
desenvolvimento

institucional

Diretor(a)-Geral

Diretor(a)-Acadêmico(a)

Nome do curso

Coordenador(a)

Fatores internos à instituição

Fatores individuais do estudante


Fator(es) positivo(s)

Fator(es) negativo(s)



Políticas de gestão





Políticas de
infraestrutura
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OUTRAS INFORMAÇÕES

INDICADORES QUANTITATIVOS
Indicador quantitativo

2011

Valores registrados
2012
2013

2014

2016

Valores propostos
2017

2018

Taxa de Conclusão (TC)
Taxa de Evasão (TE)
Taxa de Matrícula Ativa Regular (TMARg)
Taxa de Matrícula Ativa Retida (TMARt)
Índice de Permanência e Êxito (IPE)
Índice de Efetividade Acadêmica (IEA)
Taxa de Saída com Êxito (TSE)
Taxa de Retenção (TR)
AÇÕE PROPOSTAS
Dimensão

Ação proposta

Gestor local
responsável

Equipe envolvida

Período/Ano
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