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1 INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta as atividades e desempenho do campus da UFERSA em
Pau dos Ferros, inserindo num único documento todas as ações desenvolvidas nas
atividades administrativas e nos seus três departamentos e seis cursos de graduação
existentes, que recebem 200 alunos ingressantes semestralmente.
O relatório de atividades apresenta resultados do trabalho desenvolvido na
UFERSA – campus Pau dos Ferros, sendo dividido nos seguintes pontos: recursos
humanos, recursos orçamentários, infraestrutura, atividades de ensino, atividades de
pesquisa, atividades de extensão, indicadores de desempenho, execução das ações
planejadas para o exercício e ações planejadas para o próximo exercício.
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2 RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
A UFERSA Campus Pau dos Ferros tem quadro de servidores docentes e
técnicos administrativos que atendem à demanda da unidade. O Campus ainda está em
fase de implantação e o quadro de servidores deverá evoluir ainda ao longo dos
próximos anos, especialmente o número de docentes e de técnicos para laboratórios.
Quadro 1 - Informações sobre docentes
A – Docentes Efetivos
Nº
Titulação

Regime de trabalho

1

Graduação

-

20 horas

-

2

Especialização

-

40 horas

-

3

Mestrado

37

4

Doutorado

39

5

Subtotal 1

Dedicação exclusiva

76

76
B – Docentes Substitutos

Titulação

Regime de trabalho

6

Graduação

4

20 horas

7

Especialização

2

40 horas

8

Mestrado

-

9

Doutorado

1

10

Subtotal 2

7

11

Total (1+2)

83

8

Notas: 1 – Considerar a situação em 31/12 do ano em referência, para relatório anual, ou 30/06, no
caso de relatório semestral.
2 – Considerar o total de docentes, inclusive os que se encontrem afastados, por qualquer
motivo.
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Quadro 2 - Informações sobre servidores técnico-administrativos
Nº

Titulação

Regime de trabalho

1

Nível
Fundamental

-

20 horas

-

2

Nível Médio

5

30 horas

11

3

Graduação

13

40 horas

30

4

Especialização

18

5

Mestrado

5

6

Doutorado

-

7

Total

41

Nota: Considerar a situação em 31/12 do ano em referência, para relatório anual, ou 30/06, no caso de
relatório semestral
.

Quadro 3 - Servidores afastados para qualificação – Art. 96A da Lei
8.112/90
Nº

Docentes

Técnico-Administrativos

1

Mestrado

-

Mestrado

-

2

Doutorado

10

Doutorado

-

3

Pós-Doutorado

Pós-Doutorado

-

Total

0

4

Total

10

Nota: Considerar a situação em 31/12 do ano em referência, para relatório anual, ou 30/06, no caso de
relatório semestral.
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Quadro 4 - Servidores afastados por motivo de licenças (Exceto qualificação) ou
cessão
TécnicoNº
Motivo
Docentes
Administrativos
1
Licenças previstas nos inciso I a VII*
do Art. 81 da Lei 8.112/90
2
Licença Trat. Saúde (Art. 202 da Lei
8.112/90)
3
Licença maternidade (Lei 5.810/94)
1
4

Licença Gestante/Adotante (Art. 207 ou
210 da Lei 8.112/90)
Licença Acidente (Art 211 da Lei
8.112/90)
Cedidos a outros órgãos do poder
público

5
6
7

Total

-

-

-

-

-

-

-

1

*Incisos: I-Doença em pessoa da família; II-Afastamento do cônjuge; III-Serviço militar; IV-Atividade
política; V-Capacitação; VI-Tratar de interesses particulares e VII-Mandato classista

Quadro 5 - Servidores Estudantes - Art. 98 da Lei 8.112/90
Nº

Docentes

Técnico-Administrativos

1

Especialização

-

Ensino Básico

-

2

Mestrado

-

Graduação

6

3

Doutorado

8

Especialização

-

4

Pós-Doutorado

-

Mestrado

1

5

Doutorado

1

6

Pós-Doutorado

-

Total

8

7

Total

8
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3 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Apresentamos nos quadros 6 e 7 as informações contidas no Relatório do ano de
2017 dos recursos orçamentários descentralizados e realizados.
Quadro 6 - Recursos descentralizados para a unidade
Nº

Finalidade

Valor
Descentralizado*
(R$)

Despesas
Realizadas
(R$)

Saldo
(R$)

209.033,36

1.283,64

1

Cota de Custeio

2

Serviço de Transporte

3

Diárias e Passagens

73.598,00

48.676,89

24.921,11

4

Auxílio Financeiro a
Estudante

22.080,00

23.555,00

-1.475,00

5

Subtotal 1

305.995,00

281.265,25

24.729,75

6

Cota de Capital

30.063,33

37.490,00

-7.426,67

7

Subtotal 2

30.063,33

37.490,00

-7.426,67

336.058,33

318.755,25

-17.303,08

8

Total (1+2)

210.317,00

128.151,44**

-

* devem ser considerados os valores originalmente descentralizados, ou seja, desconsiderando remanejamentos
posteriores entre as cotas
**valor estimado, aguardando prestação de constas das viagens de táxi. Inserido no quadro apenas por informação.

Quadro 7 – Outros recursos descentralizados para a unidade
Nº

1
2
3
4

Finalidade
Contratos de Serviços
Continuados
(Câmpus/SIAFI)
Dispensas de Licitação
(Câmpus/SIAFI)
Assistência EstudantilBolsas PROAC
(Câmpus/SIAFI)
Total

Valor
Descentralizado*
(R$)

Despesas
Realizadas
(R$)

Saldo
(R$)

1.106.833,05

1.011.476,27

95.356,78

278.879,42

274.653,50

4.225,92

747.031,07

578.460,00

168.571,07

2.132.743,54

1.864.589,77

268.153,77

* devem ser considerados os valores originalmente descentralizados, ou seja, desconsiderando remanejamentos
posteriores entre as cotas

Foi descentralizado o total de recursos no valor de R$ 2.468.801,87 (dois
milhões quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e um e oitenta e sete centavos),
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sendo remanejado para realização de despesas com material de consumo um valor de
R$ 8.529,55 (oito mil quinhentos e vinte e nove e cinquenta e cinco centavos), e R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) para participação e inscrição de servidores em
congressos e eventos. A despesa realizada com capital foi superior ao valor
descentralizado devido a um reforço no orçamento cedido pela reitoria acima da cota
prevista para o campus.
Dentre as despesas realizadas com contratos continuados inclui-se a contratação
através de dispensa de licitação, para apoio administrativo, técnico e operacional
(serviços de limpeza), no valor de R$ 270.619,42 (duzentos e setenta mil seiscentos e
dezenove e quarenta e dois centavos).

4 INFRAESTRUTURA
O Câmpus Pau dos Ferros atualmente conta com estrutura física composta pelos
blocos administrativo, bloco de sala de aula térreo, bloco de sala de aula dois
pavimentos, um bloco de laboratórios, bloco de professores, centro de convivência,
biblioteca, residências universitárias, Almoxarifado, Patrimônio e Garagem.
Quadro 8 - Infraestrutura da unidade
INFRAESTRUTURA
Nº
Tipologia

Quantidade

1

Salas para docentes

35

2

Laboratórios

10

3

Prédio Administrativo

01

4

Complexo Almoxarifado e Patrimônio

01

5

Garagem

01

6

Centro de Convivência (auditório)

01

7

Biblioteca

01

8

Residência universitária

02
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* Infraestrutura de apoio às atividades acadêmicas que não se enquadram nas definições anteriores. Ex:
Setor de Bovinocultura.

Essa estrutura está sendo reforçada com mais 5 obras, estando o restaurante
universitário em fase de conclusão, com previsão de entrega em janeiro de 2018 e
funcionamento em maio, o bloco dos professores e dos laboratórios existe a previsão de
retomada da licitação em março de 2018 e o Laboratório de Tecnologia da Informação e
a usina solar encontram-se com os recursos empenhados.
Essa estrutura tem atendido às necessidades imediatas do Campus, no entanto é
de extrema importância que as obras em andamento sejam finalizadas, tendo em vista o
aumento da população acadêmica, atualmente o Campus conta com 1.108 discentes
matriculados, 76 docentes e 41 Técnicos Administrativos, existem 06 professores que
não estão alocados no respectivo bloco por falta de espaço, além da necessidade de
lugar para o Laboratório de Engenharia Ambiental e para o Laboratório de Estudos da
Cidade, Urbanismo e Território, são exemplos da crescente demanda por ambientes
adequados para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Durante o ano de 2017, foram finalizadas e recebidas as obras da biblioteca,
residência universitária e do auditório do centro de convivência, contribuindo de forma
significativa para a melhoria no cumprimento da missão do Campus nos aspectos de
conforto ambiental e adequação ao uso. Outra mudança relevante foi a instalação de 2
laboratórios de informática no bloco de salas de aulas II (B) em um total de 62
computadores disponíveis para utilização, tal situação foi possível em virtude de um
acordo de cooperação entre a UFERSA e o Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN)
para a implantação de Cursos Técnicos em Tecnologia da Informação.
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5 ATIVIDADES DE ENSINO
Quadro 9 – Cursos de graduação vinculados à unidade – Semestre 2017.2

Período*

Alunos
Matricula
dos

M. V.

4035

172

M. V.

2400

141

4
4

Nº

Curso

1
2

Arquitetura &
Urbanismo
BCT

3

BCT

N.

2400

376

4

Eng. Ambiental

N.

3930

22

5

Eng. Civil

M. V.

3970

103

6

Eng. Comp.

M. V.

3850

13

7

BTI

M. V.

2370

279

22.955

1.106

9

Conceito
Preliminar dos
Cursos –
CPC**

Carga
horária do
curso (h)

Total

4

4

* Indicar se o curso é (I) integral, (M) matutino, (V) vespertino, (N) noturno.
** Obter conceitos em http://portal.inep.gov.br/educação/educacao-superior/indicadores/cpc

(Indicar, se houver, entre os cursos relacionados no quadro anterior, quais são
autofinanciados)
Quadro 10 - Cursos de pós-graduação vinculados à unidade
Conceito
Alunos
Nº
Curso
Nível*
Capes
Matriculados
1
2
3
4

Total
* Indicar: (E) especialização, (M) mestrado acadêmico, (MP) mestrado profissional
ou (D) doutorado.

(Indicar, se houver, entre os cursos relacionados no quadro anterior, quais são
autofinanciados)
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Quadro 11 – Parâmetros da atividade docente no ensino
Nº
1
2
3

Parâmetro
Carga horária semestral
docente 1
Número de docentes em
atividade2
Total de alunos matriculados
em turmas de graduação
oferecidas pela unidade3

Graduação

PósGraduação

13095

48

73

7

1106

1-Informar a carga horária total referente ao último semestre letivo do período em
análise, considerando apenas as turmas ofertadas pelo centro. Excluir carga horária
dedicada a disciplinas de cursos autofinanciáveis, pelos quais o docente receba
remuneração específica.
2-Considerar docentes efetivos e substitutos em atividade. (quant.. informada no
quadro 1 menos as quantidades informadas nos quadros 3 e 4)
3-Considerar total de turmas oferecidas pela unidade em cursos vinculados e não
vinculados à unidade.
4- Considerar a carga horária de cursos de pós-graduação vinculados e não vinculados
à unidade
5- Considerar o número de docentes em cursos de pós-graduação vinculados e não
vinculados à unidade

Os quadros 9.1 e 9.2 apresentam um aumento de 106 estudantes matriculados no
campus entre os semestres 2016.2 e 2017.1, que continuou aumentando no semestre
2017.2. Isto é consequência do crescimento dos cursos existentes no campus que não
ofertaram todos os componentes curriculares previstos na carga horária total dos seus
respectivos Projetos Pedagógicos dos Cursos, uma vez que no campus há cursos que se
encontram, atualmente, no quinto período.
O Quadro 11 mostra que a relação de carga horária/docente é 179,38. Esta
informação foi obtida considerando a carga horária total de turmas para o semestre
2017.2 em conformidade com o total de docentes ativos em 31/12/2017. Assim, para
acompanhar o crescimento dos cursos e de carga horária no decorrer dos demais
semestres será necessário a contratação de novos docentes. Embora não exista programa
de pós-graduação vinculado à unidade, foram elaborados duas propostas de criação de
mestrado na área de ciências ambientais e computação, que fortalecerá o campus e
apoiará a consolidação dos cursos de graduação.
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6 ATIVIDADES DE PESQUISA
Quadro 12 - Atividades de pesquisa da unidade
Nº
1
2
3
4
5
6

Atividades de pesquisa
Produção
intelectual
dos docentes

Artigos Publicados em
revistas conceito Qualis*

Pedidos de Patentes

7

0

Projetos
internos

Financiados

Não Financiados

4

29

Projetos
externos

Financiados

Não Financiados

1

0

*Considerar apenas publicações A1, A2, B1

(comentar sobre a produção científica da unidade e os projetos de pesquisa em
andamento no período, citando fatores que contribuíram para a captação de recursos,
a realização das atividades e os fatores que dificultam o alcance de resultados mais
expressivos)
O Quadro 12 resume as ações de pesquisa executadas no campus Pau dos Ferros.
Os resultados ainda não são tão expressivos, entretanto mostra avanço em relação ao
ano de 2016. O número de projetos internos financiados aumentou de 2 (dois) para 4
(quatro) e os não financiados aumentaram de 21 (vinte e um) para 29 (vinte e nove).
Dados extraídos do SIGAA mostram que somando os projetos internos em execução e
os pendentes de revisão é alcançado 41 projetos internos de pesquisa.
Um fator que interfere no desempenho das atividades de pesquisa do campus é o
número de docentes afastados para qualificação. Do total de 76 docentes efetivos tem-se
10 afastados para qualificação, que poderão contribuir mais com a pesquisa quando se
aproximar da conclusão do curso e no retorno as atividades de trabalho. Além disso, no
último semestre de 2017, o campus recebeu 7 (sete) novos docentes, que ainda estão em
fase de adaptação no campus. Portanto, tem-se um total de 59 docentes “úteis”, que
dividem os 41 projetos de pesquisa do campus.
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Quadro 13 - Bolsas de pesquisa concedidas
Total de Bolsas
Nº
Doutorado*

Mestrado*

Iniciação Científica **

0

0

12

1

*vinculadas aos programas de Pós-Graduação da unidade
** Concedidas por meio de edital PICI

7 ATIVIDADES DE EXTENSÃO
O Quadro 14 apresenta as ações e projetos de extensão realizadas durante o ano
de 2017.
Quadro 14 - Atividades de extensão da unidade acadêmica
Nº
Atividades de extensão
1

Cursos

Eventos
1) Código: EV029-2017 - Título: 1º
CIVIL SOLIDÁRIO - Coordenação:
ROGERIO DE JESUS SANTOS

2

2) Código: EV143-2017 - Título:
Arquitetando 2017.2 - Coordenação:
EDUARDO RAIMUNDO DIAS NUNES
3) Código: EV144-2017 - Título: Cinema
de Rua - Coordenação: CLARA OVIDIO
DE MEDEIROS RODRIGUES

Ações de
extensão

4) Código: EV145-2017 - Título:
Conversa com arquiteto - Coordenação:
CLARA OVIDIO DE MEDEIROS
RODRIGUES
5) Código: EV076-2017 - Título:
Desenhadores de Rua – Pau dos
Ferros/RN - Coordenação: MONIQUE
LESSA VIEIRA
6) Código: EV123-2017 - Título:
Encontro com Arquiteto: palestra com o
arquiteto Lucyvan Sérgio - Coordenação:
TRICIA CAROLINE DA SILVA
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SANTANA RAMALHO
7) Código: EV107-2017 - Título: II
ENCONTRO DE COMPUTAÇÃO DO
OESTE POTIGUAR - Coordenação:
FRANCISCO CARLOS GURGEL DA
SILVA SEGUNDO
8) Código: EV133-2017 - Título: II
OLIMPÍADA DE CÁLCULO DA
UFERSA - Coordenação: HIDALYN
THEODORY CLEMENTE MATTOS
DE SOUZA
9) Código: EV071-2017 - Título: I
Webinar em Teoria da Computação,
Lógica e Matemática Fuzzy Coordenação: PATRICK CESAR
ALVES TERREMATTE
10) Código: EV094-2017 - Título: I
Workshop Interdisciplinar do Semiárido
Potiguar: Ciência em terra árida –
Pesquisa e extensão das IES no Alto
Oeste Potiguar - Coordenação: JOEL
MEDEIROS BEZERRA
11) Código: CR028-2017 - Título:
Laboratório de Gramática - Coordenação:
MARIA VANICE LACERDA DE
MELO BARBOSA
12) Código: PJxxx-2017 - Título:
Matemática e Pedagogia Fortalecendo o
Ensino Fundamental da Educação Básica
na Cidade de Pau dos Ferros Coordenação: GLAYDSON
FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA
13) Código: CR050-2017 - Título:
Minicurso de desenho em grafite Coordenação: TRICIA CAROLINE DA
SILVA SANTANA RAMALHO
14) Código: EV095-2017 - Título:
Palestras sobre Conforto Ambiental Coordenação: EDUARDO RAIMUNDO
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DIAS NUNES
15) Código: CR058-2017 - Título:
Processos Criativos - Coordenação:
CLARA OVIDIO DE MEDEIROS
RODRIGUES

3
4

Projetos
internos

Financiados

Não Financiados

1)
Smart
Cities:
aplicação
de
atividades
extensionistas como
instrumento
potencializador
do
desenvolvimento
econômico
no
semiárido –
coordenação: ALMIR
MARIANO
DE
SOUSA JUNIOR

1) Levantamento da geração dos resíduos
sólidos da feira livre em Pau dos
Ferros/RN – coordenação: JANAINA
CORTEZ DE OLIVEIRA

2) Laboratório de
Física: Interligando
Saberes na sala de
Aula
utilizando
materiais de baixo
custo – coordenação:
GLAYDSON
FRANCISCO
BARROS
DE
OLIVEIRA
3) Residência técnica
em arquitetura e
urbanismo: promoção
e assistência técnica
pública gratuita em
arquitetura
e
urbanismo para a
população de baixa
renda
no
“Alto
Oeste”
potiguar.
coordenação:
ANTONIO CARLOS
LEITE BARBOSA

5
6

Projetos
externos

Financiados
Acesso à Terra
Urbanizada

Quadro 15 – Bolsas de Extensão

2) Empreendedorismo Social e Negócios
de Impacto Social – Coordenação:
CLAWSIO ROGERIO CRUZ DE
SOUSA
3) Produção multitextual: uma proposta
de multiletramento na graduação. –
coordenação: HORTENCIA PESSOA
REGO GOMES
4) Mais Saber – coordenação:
THATYARA FREIRE DE SOUZA
5) 1 minuto de ética – coordenação:
WILDOBERTO BATISTA GURGEL

Não Financiados
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Número de Bolsas de Extensão*

19

* Considerar apenas bolsas concedidas em projetos aprovados pelos editais PROEC/PIBEX ou
PROEXT.

Como observado no Quadro 14, o campus tem realizado muitas atividades no
campo da extensão. As ações de extensão têm contribuído para o trabalho conjunto dos
docentes, técnicos-administrativos e discentes. Em 2017, as atividades de extensão
tiveram participação de 65 docentes, 35 técnicos-administrativos e 138 discentes. Este
trabalho proporcionou ao campus conseguir oportunidades de estágio para os alunos nas
prefeituras da região, totalizando 19 vagas. A consequência deste trabalho é percebida
pelo reconhecimento da comunidade externa da participação ativa do campus na
sociedade.
8 INDICADORES DE DESEMPENHO
Quadro 16 – Indicadores de Desempenho
INDICADOR
Custeio/Aluno-turma de
I
Graduação
Aluno-turma de
II
Graduação/Docente
Aluno-turma de
III Graduação/Técnico
Administrativo
Aluno-Curso/Docente
Carga Horária Média Docente
IV
na Graduação
Conceito Preliminar Médio dos
V
cursos de Graduação
Carga Horária Média Docente
VI
na Pós-Graduação
Conceito Capes Médio da PósVII
Graduação
Artigos Qualis
VIII
publicados/Docente
IX Projetos de Pesquisa/Docente
X Projetos de Extensão/Docente

VALOR
276,67
15,15
27,65

15,15
179,38
4
6,85
0,10
0,46
0,12
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XI

Relação bolsas/Aluno-curso

0,03

9 EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA O EXERCÍCIO
(Preencher o quadro 17, apresentando as ações planejadas pela Unidade para o
período de abrangência do relatório, conforme planejamento anterior, indicando a
situação de execução de cada ação e os motivos que levaram a essa situação)
Ordem

Ação

Situação da Execução
Status*

1

2

3
4

Consolidar o
quadro de
servidores da
unidade
Implantar gestão
voltada à saúde, e
qualidade de vida
dos servidores
Qualificar o corpo
docente do câmpus
Criar grupos de
pesquisa no
câmpus

E

Foram obtidas mais dois
códigos de vagas para docente.

E

Foi realizada a ação do mês do
servidor, celebração do dia dos
pais, confraternização de fim de
ano
Pouco mais da metade dos
docentes são doutores.
O aumento do número de
doutores favoreceu a criação de
grupos de pesquisa, que
culminou com a elaboração de
duas propostas de programas de
mestrado.
Atitudes proativas de docentes
contribuíram para o aumento do
número de projetos de extensão
no campus, principalmente, no
trabalho com prefeituras da
região.
Pendente de execução. Esta
ação será retomada em 2018.
A estrutura predial foi
aumentada com a entrega da
biblioteca e residência.
A videoconferência passou a ser
um espaço frequentemente

E
E

5

Consolidar e
E
ampliar a Extensão
no câmpus

6

Criação de uma
revista do câmpus
Consolidar a
infraestrutura
física do câmpus
Consolidar a
infraestrutura

7

8

Observação

P
E

E

Meta(s) do
PDI
relacionadas
1.1.2

1.2.1

2.14.1
2.14.2

3.1.2; 3.1.1;
3.2.2

3.4.2; 3.5.1
2.12.1; 6.1.1;
6.1.2
4.1.1; 4.1.2

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
lógica do câmpus

usado, reduzindo as viagens a
sede.

10 AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
(PREENCHER ESTE ITEM APENAS NO RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO)
(Apresentar as ações planejadas pela Unidade para o exercício seguinte, tentando
vinculá-las ao PDI e às funções próprias da unidade)
Quadro 18 – Ações para o Próximo Exercício
Ordem

Ação
Consolidar o mapeamento e formalização
dos processos organizacionais por meio
dos fluxogramas como ferramenta de
gestão para melhoria das rotinas dos
setores
Solicitar a contratação de Empresa de
Manutenção Predial com o objetivo de
melhorar a conservação do Campus.
Criar uma Comissão de Eficiência
Energética com o objetivo de discutir
ideias e soluções para minimizar o
consumo de energia elétrica, assim como
estimular a pesquisa e ações efetivas para
o uso de energia renovável.
Criar uma Comissão de Uso Racional da
Água com o objetivo de discutir ideias e
soluções para o aproveitamento da água
consumida no Campus.
Consolidar o Plano Urbanístico do
Campus com ampliação das áreas verdes
e de convivência.
Implementar ações que visem à
promoção da saúde, segurança e
qualidade de vida dos servidores .
Implementar ações que auxiliem nos
processos de capacitação e
aperfeiçoamento de pessoal.
Criar uma Assessoria de Comunicação no
Campus com o objetivo de sistematizar o
fluxo de informações junto ao público
interno e externo.
Aprimorar a utilização da infraestrutura

Meta(s) do PDI relacionadas
2.3 Mecanismo de controle e
gestão

2.2 Organização e gestão de
pessoal
2.2 Organização e gestão de
pessoal
4.5 Estratégias e meios para
comunicação interna e externa

4.3.1 Infraestrutura de
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de informática à disposição da
comunidade acadêmica, com a
priorização da utilização da sala de
vídeoconferência.
Aprimorar a utilização do serviço de
transporte com ações que visem a
economicidade e segurança para o
Campus.
Aprimorar o serviço de segurança
patrimonial por meio de ações que
melhorem o controle de entrada e saída
de visitantes e prestadores de serviços
Aprimorar a gestão patrimonial do
Campus, por meio de ações que auxiliem
no controle e responsabilidade dos
materiais distribuídos nos diversos
setores.
Incentivar o desenvolvimento de projetos
de extensão que possibilitem a inclusão
social e aproximação com a comunidade.

informática

4.4 Transporte e Segurança

4.4 Transporte e Segurança

1.1.7 Responsabilidade social da
UFERSA

11 OUTRAS CONSIDERAÇÕES
(Espaço livre para a unidade inserir informações que considere relevantes, como:
necessidades da unidade que, de que de alguma forma, dependem de ações da gestão
central para se efetivarem)

Pau dos Ferros 2018

Ricardo Paulo Fonseca Melo
Diretor
ANEXO 01 - Fórmulas de cálculos dos indicadores das unidades
INDIC
ADOR

DEFINIÇÃO
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Custeio/Aluno -turma - Expressa a relação entre custeio descentralizado para
a unidade no exercício pelo número de alunos matriculados em turmas
vinculadas à unidade
I
Custeio/Aluno turma

=

Subtotal 1 de recursos de custeio descentralizados
para a unidade (quadro 6, linha 5)
Nº Alunos matriculados em turmas de graduação
oferecidas pela unidade (quadro 11, linha 3)

Relação aluno-turma/docente – Relação entre o número de alunos
matriculados em turmas oferecidas pela unidade e o número de docentes
vinculados à mesma.
II
Alunoturma/Docente

=

Nº de alunos matriculados em turmas oferecidas pela
unidade
(quadro 11, linha 3)
Nº de docentes de graduação
(quadro 11, linha 2)

Aluno-turma/Técnico Administrativo - Relação entre o número de alunos
por turmas ofertadas pela unidade e o número de técnico-administrativos da
respectiva unidade
III
Alunoturma/Técnicoadministrativo

=

Nº de alunos matriculados em turmas oferecidas
pela unidade (quadro 11, linha 3)
Nº total de técnico-administrativos
(quadro 2, linha 7) - (quadro 3, linha 4) - (quadro 4,
linha 7)

Relação aluno-curso/docente – Expressa a relação entre o número de alunos
matriculados em cursos de graduação oferecidos pela unidade e o número de
docentes da unidade.
IV
Alunocurso/Docente

=

Nº de alunos matriculados em cursos oferecidos pela
unidade (quadro 9, linha 9)
Nº de docentes de graduação
(quadro 11, linha 2)

Carga Horária Média Docente - Relação entre a carga horária total ofertada
na graduação pela unidade e o número de docentes vinculados à mesma
V

VI

Carga Horária
Média Docente na
Graduação

=

Carga horária total da unidade na graduação
(quadro 11, linha 1)
Nº de docentes de graduação da unidade
(quadro 11, linha 2)

Conceito Preliminar Médio da Graduação - Expressa a média dos
conceitos dos cursos de graduação oferecidos pela unidade no exercício.
Obter
os
conceitos
dos
cursos
de
graduação
em
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/cpc
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Conceito
Preliminar Médio
dos cursos de
Graduação

=

Somatório dos conceitos de cada curso de
graduação oferecido pela unidade
(quadro 9, coluna 6)
Nº de cursos de graduação da unidade
(quadro 9, coluna 2)

Carga Horária Média Docente na Pós-Graduação – Expressa a relação
entre a carga horária docente em cursos de pós-gradução e o número de
docentes envolvidos com pós-graduação.
VII
Carga Horária
Média Docente na
Pós-Graduação

VIII

=

Carga horária docente na pós-graduação
(quadro11, linha1)
Nº de docentes com atividades em cursos de pósgraduação (quadro 11, linha 2)

Conceito Capes Médio da Pós-Graduação - Conceito obtido da média dos
conceitos dos cursos de pós-graduação da unidade, junto à plataforma
Sucupira
da
CAPES
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJ
yfHRyaWVuYWwtMjAxM3xneDo0ZjdhZjNlMTEyNDNlMzIw
(utilizar
filtro e escolher UFERSA)
Conceito Capes
Médio da PósGraduação

=

Somatório dos conceitos de cada curso de pós-graduação
oferecido pela unidade
(Quadro 10, coluna 4)
Nº de cursos de pós-graduação da unidade (quadro 10,
coluna 2)

Artigos Qualis publicados/Docente - É quociente entre o número de artigos
A1, A2 e B1 publicados pelos docentes da unidade e o número total de
docentes da unidade.
IX
Artigos Qualis
publicados/Docente

=

Total de artigos publicados
(quadro 12, linha 2)
Nº de docentes de graduação
(quadro 11, linha 2)

Projetos de Pesquisa/Docente - Expressa a relação entre o número de
projetos de pesquisa da unidade, cadastrados junto a PROPPG e o total de
docentes da unidade.
X
Projetos de
Pesquisa/Docente

XI

=

Nº de Projetos de pesquisa financiados + Não
financiados
(Quadro 12, linhas 4 e 6)
Nº de docentes de graduação
(quadro 11, linha 2)

Projetos de Extensão/Docente - Expressa a relação entre o número de
projetos de extensão cadastrados na PROEC e o número de docentes
vinculados à unidade.
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Projetos de
=
Extensão/Docente

Nº de projetos de extensão financiados + não
financiados
(quadro 14, linha 4 e 6)
Nº de docentes de graduação
(quadro 11, linha 2)

Relação bolsas/aluno-curso - Expressa a relação entre o número de bolsas
concedidas para alunos de cursos de graduação vinculados à unidade pelo
número de alunos matriculados em cursos de graduação da unidade
XII
Relação
bolsas/aluno-curso

=

Nº de bolsas concedidas IC + Extensão
(quadro 13, linha 1 e quadro 15)
Nº de alunos matriculados em cursos de graduação
oferecidos pela unidade
(quadro 9, linha 9)

