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Memória do Seminário de Avaliação e Integração – Gestão/Campi/Faculdades: 
Corresponsabilidade no Planejamento das Ações da UERN – 2018 

 

 O Seminário de Avaliação e Integração - Gestão/Campi/Faculdades: 

corresponsabilidade no planejamento das ações da UERN – 2018 ocorreu no dia 26 de 

fevereiro de 2019, das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no auditório da 

Faculdade de Serviço Social – FASSO. O Seminário teve como objetivo promover a 

avaliação, integração e corresponsabilização das ações formativas e de gestão da UERN 

com vistas à melhoria dos resultados em função de uma universidade socialmente 

referenciada. A metodologia consistiu de uma breve explanação sobre a importância 

da autoavaliação a partir das dimensões apresentadas no Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior – SINAES e do preconizado no Programa de 

Desenvolvimento Institucional da UERN – PDI/UERN (2016-2026) com foco na 

corresponsabilização de cada diretor acadêmico e gestor administrativo na construção 

de uma agenda de prioridade que fortaleça o ensino, a pesquisa e a extensão na UERN 

e ainda, a eficiência dos processos de comunicação e de encaminhamentos internos.  

 Os diretores de 13 Faculdades/Campi: Campus Avançado Prefeito Walter de Sá 

Leitão/CAWSL; Campus de Caicó/CaC (participou via internet); Campus de Natal/CAN; 

Campus de Patú/ CAP; Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais/FAFIC; Faculdade de 

Educação Física/FAEF; Faculdade de Ciências Econômicas/FACEM; Faculdade de 

Direito/FAD; Faculdade de Enfermagem/FAEN; Faculdade de Letras e Artes/FALA; 

Faculdade de Ciências Exatas e Naturais/FANAT; Faculdade de Serviço Social/FASSO; 

Faculdade de Educação/FE, apresentaram indicadores referentes a pessoal - técnicos 

administrativos e docentes; número de alunos concluintes da graduação e da pós-

graduação e atividades de produção intelectual envolvendo o tripé da formação 

acadêmica, e ainda, potencialidades e fragilidades de cada curso/unidade.  



    
 

 Justificou a ausência por falta de combustível para o transporte, o diretor do 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia/CAMEAM, e a Faculdade de 

Ciências da Saúde/FACS não justificou a ausência. 

 O Resultado desse momento de discussão e reflexão sobre o que somos e 

fazemos na gestão da UERN, entendido como uma parte de um processo que precisa 

ser continuado e permanente, suscitou a necessidade de ampla divulgação das 

discussões e proposições através desta Memória. Foram elencadas as principais 

questões consideradas emergenciais e de compromisso compartilhado para que se 

transforme em ações e em resultados eficientes e eficazes na instituição.   

 Assim, o grupo de gestores acadêmico e administrativo retiraram como 

proposições os seguintes aspectos/necessidades: 

- Dar celeridade das demandas no que se refere a pareceres e processos; 

- Melhorar a comunicação interna; 

- Consultar os Diretores e ou mantê-los, em primeira instância, informados de 

situações que demandem mudança da rotina, providências e 

encaminhamentos, como exemplo: procedimentos de matrícula via intranet, 

horário corrido dos técnicos, etc.; 

- Estudar/propor alternativas para ajuste do calendário acadêmico; 

- Buscar alternativas para ampliação do acervo bibliográfico (acervo digital?); 

- Importância dos setores, em especial a PROGEP, ter acesso a todos os 

dados/indicadores de todas as unidades no sentido de reflexão dos mesmos e 

da definição igualitária na lotação e relotação de pessoal;  

- Estudar/reorganizar os espaços internos das unidades acadêmicas em função 

do uso coletivo e compartilhado (Exemplo: laboratórios de informática, 

auditórios; salas de aula, equipamentos multiuso, etc); 

- Desenvolver estudos e ações para a ampliação de vagas, atração e fixação do 

aluno;  

- Pensar ofertas de novos cursos e ou novas configurações curriculares em 

sintonia com o mercado de trabalho;  

- Pensar políticas de fixação do corpo docente e técnico-administrativo; 



    
 

- Dar atenção às ações/metas que estão nos documentos institucionais, em 

especial o PDI; 

- Aproveitar a oportunidade que temos em mostrar ao governo COMO podemos 

SER referência em muitas ÁREAS (ampliação das áreas de contratualização de 

Projetos junto ao Governo do Estado); 

Como sugestão metodológica para os próximos seminários, tem-se: 

 Considerar e analisar os documentos institucionais, como: PDI, PPA, 

PEE, PNE, Relatórios de avaliações do CEE, ENADE, CAPES, entre outros; 

 Realizar semestralmente e/ou anualmente Seminário de Avaliação e 

Planejamento; 

 Considerar a quantidade de cursos por Faculdade na distribuição do 

tempo de apresentação pelo Diretor. 

 A Memória aqui apresentada ganha sentido quando inserida no contexto mais 

amplo das apresentações e discussões realizadas no Seminário de Avaliação e 

Integração – Gestão/Campi/Faculdades: Corresponsabilidade no Planejamento das 

Ações da UERN – 2018. No entanto, acredita-se ser essa memória um compromisso e 

busca constante dos gestores acadêmicos e administrativos, servindo de parâmetro 

para percebermos em que avançamos nas próximas avaliações.  

 Por oportuno, estamos disponibilizando o calendário de ações continuadas de 

avaliação entre gestores acadêmicos e administrativos, conforme Anexo I. 

  

  

Presentes1: 

NOME ORGÃO/ UNIDADE 
Ana Lúcia Oliveira Aguiar  DAIN 
Carlos Heitor Pereira Liberalino PROEG 
Cicília Raquel Maia Leite Assessoria Técnica 
Cláudia Maria Felício Ferreira Tomé CAP 
Cybelle Silva Albuquerque de Medeiros Dantas Licitações e Contratos 
Elizabeth Silva Veiga PROPLAN 
Érica Louise de Souza Fernandes Bezerra FAEN 
Esdra Marchezan Sales Subchefia de gabinete 
                                                        
1 Conforme lista de presença. O Reitor e a Vice-Reitora participaram do momento de discussão inicial do 
Seminário. 



    
 

Fátima Raquel Rosado Morais Vice-Reitoria 
Francisco Afrânio CAWSL 
Francisco Chagas de Lima Júnior FANAT 
Francisco Dantas de Medeiros Neto CAN 
Francisco Fabiano de   Freitas Mendes PROEX 
Francisco Hélio da Costa PROEG 
Hubeônia Morais de Paiva FALA 
Humberto Jefferson de Medeiros FAEF 
Iron Macedo Santos PROEG 
Janssen Klauss do Nascimento Dias e Xavier PROEGEP 
Jéssica Neiva de F. Leite PROGEP 
Jocelania Marinho SIB 
José Antonio Nunes de Souza CAWSL 
José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti PROPEG 
Josélia Carvalho de Araújo NDE/Geografia 
Lady M. R. de Oliveira PROPLAN 
Lauro Gurgel de Brito FAD 
Leovigildo Cavalcante de Albuquerque Neto FACEM 
Luziana Filgueira de Aquino Oliveira  DAIN 
Márcia da Silva Pereira Castro FASSO 
Maria Elza de Andrade PROAD 
Marlúcia Barros Lopes Cabral CAWSL 
Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro AAI 
Meyre Ester Barbosa de Oliveira FE 
Mirla Cisne Alvaro FASSO 
Osmídio Dantas Cavalcante Neto Segundo Obras/Reitoria 
Pedro Adrião da Silva Júnior DAINT 
Pedro Fernandes Ribeiro Neto Reitoria 
Petrônio P. Diniz Júnior  SIB 
Raimundo Inacio da Silva Filho Geografia – CAWSL 
Rayssa Gondin Fernandes SIB 
Regiane S.C. de Paiva PROEG/Assessoria 
Rosa Maria Rodrigues Lopes PROEG 
Séphora Edite Nogueira do Couto PRAE 
Shirlene Santos Mafra Medeiros (Internet) CAC 
Wendson Dantas de Araújo Medeiros PROEG 
Willian Coelho de Oliveira FAFIC 
Wogelsanger Oliveira Pereira Assessoria Técnica 
Zezineto Mendes Oliveira Chefia de Gabinete 
 

 

 

 



    
 

ANEXO I: CALENDÁRIO DE AÇÕES CONTINUADAS DE AVALIAÇÃO 

DATA  HORÁRIO MÊS  RESPONSÁVEL 

26/02  08h às 
17h 

Fevereiro  AVALIAÇÃO - Seminário de Avaliação e Integração – 
Gestão/Campi/Faculdades: Corresponsabilidade no 

Planejamento das Ações da UERN.  

27/03  08h30 às 
10h30 

Março   PROPEG – Indicadores (conceitos dos cursos de 
pós/potencialidades/desafios) (15 min); 

 DAINT – Política de Internacionalização (15 min); 
Discussão (1 hora). 

  PROEX – Indicadores (UERN socialmente 
referenciada/política de monitoramento e avaliação das 
ações de extensão institucionalizadas) (15 min); 
Discussão (1 hora). 

29/04  08h30 às 
10h30 

Abril   PROEG – Indicadores (ocupação de vagas, fixação, evasão e 
inserção social) (15 min); 

 Biblioteca – Acervo Bibliográfico /demandas CEE (15 min); 

 DEAD – Cursos novos/desafios/oportunidades (15 min); 

 Ouvidoria – Políticas e ações (15 min); 

 DINF – Infra-estrutura tecnológica/desafios e perspectivas 
(15 min); 
Discussão (1 hora). 

30/05  08h30 às 
10h30 

Maio   PROPLAN – Sistematização do planejamento – desafios e 
possibilidades de captação (15 min); 

 PROAD – Sistematização do atendimento das demandas 
institucionais/Celeridade dos processos (15 min); 

 Licitação e Contratos – Sistematização de processos 
(15min); 

 Infraestrutura – Mapeamento das demandas e prioridades 
(15 min); 

 Discussão (1 hora). 

28/06  08h30 às 
10h30 

Junho   PROGEP – Distribuição e demandas de pessoal na 
instituição/Política da fixação e formação continuada dos 
servidores (15 min); 

 PRAE – Permanência e Assistência Estudantil (15 min); 



    
 

 DAIN – Política de Ações Inclusivas (15 min); 
Discussão (1 hora). 

 AGECON 

31/07  08h30 às 
10h30 

Julho  Mesa redonda com avaliadores convidados do INEP/MEC 

30/08  08h30 às 
10h30 

Agosto  Convidado externo – Conselho Estadual de Educação – 
Sistematização dos processos avaliativos 

20/09  08h30 às 
10h30 

Setembro  Convidado externo – Inovação e Empreendedorismo na 
formação acadêmica 

À 
definir  

08h30 às 
10h30 

Outubro  Convidado externo – Planejamento e Desenvolvimento 
Organizacional 

25/11  08h30 às 
10h30 

Novembro  AVALIAÇÃO - Seminário de Avaliação e Integração – 
Gestão/Campi/Faculdades: Corresponsabilidade no 

Planejamento das Ações da UERN – AVALIAÇÃO DO ANO 2019 
E PLANEJAMENTO DE 2020 

 


