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O

Complexo Cultural da UERN
(CCUERN) é uma Diretoria da PróReitoria de Extensão da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte que tem
como finalidade planejar, articular,
promover e gerir ações de extensão
envolvendo os setores administrativos
internos (Setor de Cursos e Setor de
Eventos) e os departamentos acadêmicos
da UERN, especialmente, os do Campus
Avançado de Natal.
Com o objetivo de apresentar
informações referentes ao ano base de
2016, a equipe administrativa produziu o
presente documento, cujo escopo registra
as condições de funcionamento, as
atividades realizadas, as estatísticas e o
alcance das ações empreendidas ao longo
do respectivo período civil. O relatório
apresenta
e
analisa
aspectos
quantitativos e qualitativos das ações,
buscando refletir a dimensão e
diversidade do relevante trabalho que a
UERN, por meio de sua Pró-Reitoria de
Extensão, desempenha na cidade de
Natal.
O relatório se organiza em três partes. A
primeira, caracteriza O COMPLEXO CULTURAL
DA UERN registrando seu histórico,
organização administrativa, profissionais,
estrutura, patrimônio e investimentos no
ano de 2016. O relatório financeiro e
contábil do projeto de cursos executado
pela FUNCITERN não compõe esse
volume, pois é sistematizado em
documento próprio. No atual relatório
constam algumas informações sem o

detalhamento que se espera de uma
prestação de contas.
A segunda parte, DEFINIÇÕES, REGISTROS E
ESTATÍSTICAS SETORIAIS, reúne o conjunto de
dados sistematizados pelo Setor de
Cursos
que
registra
definições
operacionais, apresenta estatísticas e
gráficos das ofertas realizadas durante o
ano e procede à avaliação das ações
desenvolvidas. Em seguida, o Setor de
Eventos apresenta as informações
pertinentes aos eventos caracterizando a
tipologia
das
atividades
que
acolhe/desenvolve, relacionando as
instalações e formas de utilização dos
espaços, indicando as rotinas que
orientam o funcionamento de proposição
e realização de eventos. Além disso,
demonstra as atividades desenvolvidas no
ano de 2016, acompanhada o registro dos
executores e da captação de recursos por
meio de contrapartidas.
A parte final, BALANÇO DAS AÇÕES E
AVALIAÇÃO tem intenção analítica e
consiste em breve descritivo das ações
planejadas, frustradas e realizadas no ano
de 2016.

Foto 1 Aluna de ballet infantil do CCUERN
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Foto 2 Visão panorâmica do Complexo Cultural da UERN

O Complexo Cultural foi inaugurado em 30 de março de 2010 pela Governadora
Wilma Maria de Farias e pelo Reitor da UERN, Prof. Milton Marques de Medeiros. A
estrutura física foi construída no local onde funcionou a Penitenciária Central Doutor
João Chaves.
Em 1968, quando o Conjunto Potengi não passava do esboço do que é hoje, as
primeiras casas da região foram ocupadas pelos militares que cuidavam da segurança
do presídio. No período ditatorial a penitenciária recebeu condenados comuns e presos
políticos, mas com a escalada da violência em anos seguintes, as rebeliões, os presos de
alta periculosidade e os crimes brutais contra detentos o presídio passa a ser conhecido
popularmente como o Caldeirão do Diabo.
A partir de 2003 o Ministério Público do Estado envidou esforços em
documentar com laudos o comprometimento da estrutura física do presídio e, com isso,
quatro décadas de história da João Chaves inicia seu capítulo final. O último detento do
sistema fechado deixou a penitenciária em março de 2006.
No dia 23 do mesmo mês as paredes do velho Caldeirão foram demolidas e em
seu lugar surgia o projeto de um novo tempo, que chegou a ser batizado popularmente
de CALDEIRÃO DA CULTURA, mas se concretizou na prática com vários nomes oficiais que se
sucederam: COMPLEXO CULTURAL DE TODOS, COMPLEXO CULTURAL DA ZONA NORTE E COMPLEXO
CULTURAL DE NATAL.
Desde sua inauguração o COMPLEXO CULTURAL DE NATAL (CCN) ficou sob a gestão
da UERN, que além de desenvolver a proposta cultural intrínseca à unidade, também
abrigou no local o Núcleo de Prática Jurídica do Campus de Natal e, a partir de 2011,
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instalou o Curso de Graduação em Ciências da Religião. A UERN realizou ainda parcerias
e convênios que possibilitaram a oferta de serviços e atendimentos à comunidade por
meio do Hemonorte e da Defensoria Pública do Estado RN.
No final de 2013, com a gestão do Reitor Prof. Pedro Fernandes Ribeiro Neto e
do Pró-Reitor de Extensão Prof. Etevaldo Almeida Silva, se estreitaram as relações entre
o Complexo Cultural e a PROEX, houve nesse período a compreensão de afinidade do
perfil de atuação da Pró-Reitoria e das ações que o Complexo Cultural realizava. Com
isso, o Complexo Cultural passa a ser tratado como estrutura vinculada à PROEX, o que
é definitivamente consolidado com a Resolução 026/2014 – CONSUNI/UERN (Apêndice
A: Resolução 026/2014 – CONSUNI/UERN: Cria o Complexo Cultural da UERN.). Com a
regulamentação interna o Complexo Cultural de Natal passou a se chamar COMPLEXO
CULTURAL DA UERN (CCUERN), constituindo uma Diretoria Administrativa da PROEX.
Em sintonia com uma política de austeridade da gestão pública e objetivando
enxugar gastos com a manutenção da Universidade, em março de 2015, a estrutura do
Campus de Natal foi acolhida provisoriamente nas instalações do CCUERN e permanece
nesse espaço até a conclusão das obras da sede própria. A ocupação das instalações
prezou pelo planejamento de forma que preservou espaços e ações do CCUERN e não
houve prejuízo ou qualquer tipo de comprometimento da oferta de atividades do
CCUERN motivados pela instalação dos departamentos acadêmicos e/ou cursos de
graduação.
Desde o início de suas atividades o CCUERN já ofertou 12.115 vagas em
atividades, oficinas e cursos beneficiando diretamente o público da comunidade. Em sua
política de eventos, parcerias e cessões de uso o CCUERN proporcionou o acesso de
milhares de pessoas a serviços públicos, ações de cidadania, justiça, lazer, cultura,
entretenimento e saúde, além de formação, acesso à educação e aperfeiçoamento
profissional.

Foto 3 Alunos de Teatro CCUERN
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Estão relacionadas nessa seção as instalações gerais do prédio que compreende
o Complexo Cultural da UERN e que funciona desde 2015 compartilhando espaços com
setores e atividades do Campus Avançado de Natal.
 Auditório com capacidade 300
lugares; (Interditado desde janeiro
de 2016)
 Mini Auditório com capacidade de 60
lugares;
 13 salas de aula;
 Sala de dança;
 Laboratório
de
informática;
(extensão)
 Sala de práticas corporais/Academia
para Grupos Especiais;
 Ampla área de convivência;

 Ampla área verde;
 Ampla área de circulação com
cobertura;
 Amplo estacionamento;
 Prática Jurídica do Campus de Natal;
 Biblioteca;
 Serviços de Copiadora;
 Estrutura interna adaptada para
cadeirantes (acessibilidade);
 Salas de setores administrativos;
 Laboratórios de ensino e pesquisa;
 Banheiros.

As instalações utilizadas de forma regular para funcionamento administrativo
e desenvolvimento de aulas, cursos e eventos do CCUERN:











02 (duas) salas (B4 e C4)
01 (um) laboratório de
informática (A1)
01 (uma) sala de dança (B5 e
C5)
01 (uma) academia (D5)
01 (um) miniauditório (T1 e
T2)
Área de convivência
Sala D1 – Setor de Cursos
(Chefia, secretaria e sala de
professores)
Sala G1 – Setor de Eventos
(Chefia, secretaria e divisão
de logística)
Sala H2 – Direção CCUERN
(Direção, secretaria geral e
divisão financeira)

Figura 1 - Mapa das instalações físicas do CCUERN, com destaque
para espaços de uso administrativo, salas de aulas e áreas de
eventos
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O organograma do CCUERN foi inicialmente discutido, em período de
novembro de 2013 a março de 2014, em encontros para elaboração da proposta de um
regimento da unidade. Desde aquela data existem 02 setores operacionalmente
estabelecidos, os quais, a partir das ações diuturnas, vêm definindo/redimensionando
internamente suas competências, de modo a refletir as ações que o CCUERN realiza. O
organograma do CCUERN se apresenta da seguinte forma:

Direção
Administrativa
Secretaria
da Direção
Setor de
Cursos
Secretaria
de Cursos

Divisão
financeira
Setor de
Eventos
Secretaria Divisão de
de Eventos Logística

Figura 2 – Organograma administrativo do CCUERN

 Planejar ações relacionadas com o objetivo e missão do Complexo juntamente com
as demais diretorias da PROEX;
 Planejar com as demais Pró-reitorias da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte assuntos relacionados às suas competências;
 Coordenar, orientar, integrar, supervisionar e acompanhar a política administrativa
do CCUERN;
 Gerir e articular as atividades dos setores e divisões do CCUERN;
 Supervisionar o acompanhamento de pessoal, material, patrimônio, serviços gerais,
operação e manutenção de equipamentos mecânicos, eletrônicos e hidráulicos do
CCUERN;
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 Planejar, participar e avaliar os processos seletivos e os contratos de servidores e
bolsistas do CCUERN;
 Planejar e coordenar a execução de ferramentas gerenciais, tais como o
planejamento estratégico;
 Articular a captação de recursos para investimentos em ações, projetos e instalações
do CCUERN;
 Promover estratégias para eficiência dos processos de comunicação interna e
externa, colaborando para a visibilidade das ações e projetos do CCUERN;
 Articular parcerias e convênios com setores e departamentos da UERN, bem como
com organizações e instituições externas, de modo a fomentar ações e projetos que
tenham afinidade com a missão institucional do CCUERN;
 Mediar condições operacionais para a execução no CCUERN de projetos de extensão
e pesquisa dos departamentos da UERN direcionados para a arte, a cultura e a
educação no CCUERN;

 Colaborar com o(a) Diretor(a) na direção e na execução de todas as atividades do
CCUERN;
 Secretariar as reuniões administrativas e redigir atas;
 Expedir documentos e correspondências oficiais;
 Publicar os avisos e convocações de reuniões em comunicações internas;
 Manter os documentos de convênios e parcerias sob sua guarda;
 Manter arquivo atualizado do Complexo Cultural da UERN;
 Acompanhar registro e controle de frequência de pessoal e encaminhar para PROEX;
 Controlar o protocolo, a tramitação interna, expedição e distribuição de processos
administrativos;
 Acompanhar e prestar contas, sempre que necessário, à FUNCITERN acerca das
execuções realizadas com recursos de captação própria do CCUERN;
 Fornecer dados estatísticos mediante informações fornecidas pelos setores
competentes;
 Compilar dados gerais para elaboração de Relatório Final Anual de Atividades;
 Expedir e fazer cumprir as determinações e normas administrativas ordenadas pelo
Diretor (a);
 Manter arquivo atualizado de toda legislação interna e própria do órgão;
 Exercer outras atividades correlatas à função que lhe forem determinadas pelo
Diretor (a).

 Planejar conjuntamente com a direção do CCUERN a oferta de cursos e atividades;
 Coordenar o trabalho dos professores e instrutores em atividade no CCUERN;
 Articular projetos de extensão propostos por docentes da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte no CCUERN;
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 Articular com os departamentos acadêmicos do Campus de Natal atividades
extensionistas no âmbito do CCUERN;
 Convocar reuniões periódicas com os professores e instrutores para planejamento de
atividades didático-pedagógicas;
 Aprovar plano de trabalhos dos instrutores que envolvem o cumprimento de suas
cargas horárias divididas em horas de ensino e eventos no CCUERN/UERN;
 Planejar calendário de matrículas e de renovação de matrículas;
 Coordenar as ações e processos operacionais pela secretaria do setor de cursos;
 Acompanhar o registro dos certificados expedidos pela secretaria do Setor de Cursos
na respectiva diretoria da PROEX;
 Produzir relatórios parciais e anual das atividades administrativas e de
execução/apoio de cursos.

 Fornecer informações para a produção de relatórios parciais e anuais de atividades;
 Operacionalizar atividades de matrículas e de renovação de matrículas;
 Operacionalizar banco de dados e arquivo físico com cadastro e documentação de
alunos;
 Emitir diários, gerar folha de frequência e controlar a frequência dos instrutores;
 Emitir comprovação de vínculo para todos os cursos oferecidos pela UERN no
CCUERN;
 Protocolar solicitações diversas do público atendido pelas atividades do CCUERN;
 Confeccionar a certificação para os participantes dos cursos oferecidos pelo
CCUERN/UERN e emitir lista de controle para conhecimento e registro na respectiva
diretoria da PROEX;
 Abrir processo administrativo relativo a ações do Setor de Cursos;
 Operacionalizar todo o procedimento de ingresso de novos alunos;
 Receber toda a documentação referente ao procedimento matrícula;
 Operacionalizar procedimento de registro e cobrança de taxas.

 Elaborar e assessorar projetos de captação de recursos para eventos, de interesse do
CCUERN, junto a entidades de fomento;
 Elaborar calendário de eventos anualmente e mantê-lo atualizado;
 Realizar o acompanhamento dos eventos em sua execução;
 Disseminar as práticas profissionais de planejamento e organização de eventos nos
diversos departamentos do Campus de Natal por meio de cursos e oficinas de
capacitação;
 Zelar pelo cumprimento do Manual de Procedimentos Operacionais para Eventos do
CCUERN e do Guia de Eventos do CCUERN;
 Emitir parecer sobre a viabilidade de projetos de eventos propostos por público
externo à UERN
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 Mediar, no que concerne à execução contratual, o contato entre o setor de
governança do prédio do CCUERN e o responsável pelo evento quando este for
externo aos quadros da UERN.
 Planejar e assessorar atividades pertinentes a eventos promovidos pelo CCUERN;
 Mapear e articular parcerias com agentes institucionais, órgãos públicos e
organizações civis e privadas para a consecução de ações e projetos com prazos
determinados e com características de eventos;
 Produzir relatórios parciais e anual das atividades administrativas e de
execução/apoio de eventos.

 Gerar informações sobre eventos e produções do CCUERN para divulgação em mídias
e na imprensa;
 Contribuir na produção executiva de eventos realizados a partir de cursos, projetos e
ações do CCUERN;
 Acolher e encaminhar ao setor de governança, após o deferimento, as propostas de
realização de eventos, atividades e ações no CCUERN oriundas dos cursos, setores e
departamentos da UERN;
 Colaborar com a Assessoria de cerimonial da UERN na organização e execução de
atos e solenidades institucionais da Universidade nas dependências do CCUERN;
 Fornecer à Pró-reitoria de Extensão e Assessoria de Comunicação da UERN
informações sobre os eventos do CCUERN;
 Auxiliar os propositores de eventos no CCUERN com as informações necessárias
sobre o processo de requerimento de espaço;
 Manter arquivo de informações sobre eventos atualizado.

Matrícula
08907-9
3791-5-8

Nome
Alexandre Soares da Costa
Irene Araújo van den Berg Silva

02932-7

Karla Darlene Nepomuceno
Ramos Gurgel
Leda Targino Veras

Docente

Marcela Karin Pereira Ribeiro
Neófita Maria de Oliveira
Ragazzi
Priscila Nogueira Krüger
Wagner de Sousa Fonseca

TNS
TNS

01791-4
08788-2
01415-0
08097-7
08927-3

Cargo
TNM
Docente

TNS

TNS
TNM

Função
Secretário de Eventos
Diretora
Administrativa
Chefe do Setor de
Cursos
Chefe do Setor de
Eventos
Secretária de Eventos
À
disposição
da
SEMARH
Secretária da Direção
Divisão Financeira

CH
40h
20h
20h
40h
40h
40h
40h
40h

Quadro 1 Relação de servidores com lotação no CCUERN, em dezembro de 2016.
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MATRÍCULA

NOME
Alexandre

Magno Abreu
de Góes
Andrea

Rodrigues
Moreira
Hianna Camilla

Gomes de
Oliveira

12157-6

12165-7

12159-2

CH

VIGÊNCIA
CONTRATUAL

Instrutor
Musical

40

25/04/2016 a
30/06/2017

Professor de
Informática

40h

01/06/2016 a
30/06/2017

Professor de
Teatro

40h

25/04/2016 a
30/06/2017

CURSO

12160-6

Keyla Cristiane 
Digigow

Instrutor
Musical

40h

25/04/2016 a
30/06/2017

12158-4

Maximiliano 
Gomes de Lira

Professor de
Dança

40h

25/04/2016 a
30/06/2017

12162-2

Natércia Pontes
Nogueira

Professor de
Informática

40h

26/04/2016 a
31/05/2016

Cursos
- Violão iniciante
- Violão básico
- Introdução à
Informática
- Informática básica
- Iniciação ao
teatro
- Teatro básico
- Teoria musical
- Musicalização
infantil
- Musicalização de
adultos
- Teclado iniciante
- Teclado básico
- Ballet baby
- Ballet Infantil
- Ballet juvenil
- Ballet adulto
- Dança Popular
-Dança
contemporânea
- Introdução à
Informática
- Informática básica

Quadro 2 Relação de professores e instrutores com contratos temporários no CCUERN, em 2016.

MATRÍCULA
04527-6

NOME
Themis Cristina
Mesquita

Soares

CURSO
Docente

CH
40

PROJETO
Observatório da
Saúde: práticas
corporais para
grupos especiais

Cursos
Musculação

Quadro 3 Relação de docentes efetivos com projetos em desenvolvimento no CCUERN, em 2016.
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Nome
Iago Henrique de
Oliveira

Curso
Ciência da
Computação

Vigência da Bolsa

CH
20h

08/2016 a
07/2017

Jeissiany Batista Maia

Direito

Lidiane Cristina Dantas
da Silva Pontes

Ciências da
Religião

Tamires Jales Nunes

Turismo

09/2016 a
07/2017
05/2016 a
12/2016
09/2016 a
07/2017

20h

20h

20h

Observações
Bolsa do PIBEX/UERN – Projeto Observatório da
Saúde: práticas corporais
para grupos especiais –
Coord.
Profa.
Themis
Cristina Mesquita Soares
Bolsa do PIBEX/UERN –
Apoio ao PIC e Projeto
CCUERN
Bolsa CCUERN/FUNCITERN
- Apoio e logística Setor de
Cursos
Bolsa do PIBEX/UERN Apoio e logística do Setor
de Cursos

Quadro 4 Relação de estudantes com bolsa de extensão em atividades do CCUERN, em 2016

Nome

Instituição

Curso

PERÍODO DO
ESTÁGIO
08/2016 a
12/2016

Ana Cláudia Lino

UFRN

Dança

Expedito Sidney
Leite Ferreira
Segundo

UNI-RN

Educação
Física

09/2016 a
12/2016

André Luiz Nery
da Silva

UNI-RN

Educação
Física

08/2016 a
11/2016

Isaac Matheus
Galvão de Souza

UNI-RN

Educação
Física

08/2016 a
12/2016

OBJETO DO
ESTÁGIO
Turmas de
ballet
Turmas de
Musculaçã
o
Turmas de
Musculaçã
o
Turmas de
Musculaçã
o

Supervisor
Prof. Maximiliano
Gomes de Lira
Profa.
Themis
Cristina Mesquita
Soares
Profa.
Themis
Cristina Mesquita
Soares
Profa.
Themis
Cristina Mesquita
Soares

Quadro 5 Relação de estudantes de outras IES que realizaram estágio supervisionado no CCUERN, em
2016.

Nessa seção estão relacionados os equipamentos localizados sob uso e guarda
do CCUERN (Quadro 6). Além dos itens abaixo listados ainda existe todo um conjunto de
mobiliário que carece de levantamento e regularização de tombamento como mesas,
poltronas, birôs e armários, igualmente os aparelhos de ar condicionado. Também os
equipamentos de informática necessitam de melhor detalhamento e certamente são
em número maior do que os aqui registrados, uma vez que muitos se encontram em
condição de reparo/manutenção e por isso não foram aqui contabilizados. Cabe
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destacar que os itens com aquisição em 2016 (Quadro 7) já constam na lista de
equipamentos do CCUERN (
Quadro 6).

EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SOB GUARDA E USO DO CCUERN
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DESCRIÇÃO
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Balança digital corporal
Caixa de som fixa 150w
Caixa de Som portátil 2000w
Caixa de Som portátil 60w c/ USB
Caixa de Som portátil amplificada
Caixas de Som 50w
Câmera fotográfica Canon EOS70D
Câmera Fotográfica Canon T3i
Cartão de Memória
DataShow
Dvd Player
Estabilizador de câmera
Fones de ouvido
Gelágua
Mesa de controle iluminação DMX 192
Mesa de Som
Microfone SKP sem fio
Microfone TSI sem Fio
Microfones DREAMER com fio
Mini System
Pedestais para Microfones
Projetor multimídia Epson

Refletor LED , marca par light

Suporte de parede para caixa de som

Telefone sem fio

Tensiômetro digital de braço

Travelling/grua câmera

Tripé para câmera fotográfica

Tripés

TV 21"

INSTRUMENTOS MUSICAIS E CESSÓRIOS
Afoxê

Agogô duplo com baqueta

Apitos de madeira

Apoio para violonista

Atabaque

Baqueta borracha grande, preta (par)

Baqueta borracha pequena, preta (par)


QUANTIDADE
01
02
02
02
01
04
01
01
02
04
02
01
08
03
01
01
02
02
02
06
04
04
03
04
02
01
01
01
04
01
02
01
02
06
01
03
03
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Baqueta grande de feltro (par)
Baqueta grande, lã, vermelha (par)
Baqueta para metalofone, lã, bege (par)
Bloco de madeira com baqueta
Caxixi grande
Caxixi pequeno
Chocalhos pequenos
Clavas (par)
Coquinho (par)
Escaleta azul
Flauta doce com capa
Guizo azul escuro
Guizo vermelho
Maraca sinfônica (par)
Metalofone Baixo Orff
Metalofone Contralto Orff
Metalofone Soprano Orff
Ovinho musical
Pandeirolas meia-lua azul
Pandeirolas meia-lua preto
Pau-de-chuva
Piano Elétrico
Porta partitura
Pratos 08" (par)
Réco-Réco com baqueta
Sino azul pequeno
Sinos (conjunto Escala de Dó a Dó)
Suporte para Piano Elétrico
Suporte para Teclado
Tan-tan rebolo com capa
Teclado
Triangulo com baqueta
Violão
Xilofone Baixo orff
Xilofone Contralto orff
Xilofone Soprano orff
MATERIAL ESPORTIVO
Bambolês
Bastões de luta
Batedor Grande (lutas)
Batedor Pequeno (lutas)
Berimbau
Bola de Pilates Grande
Bola pequena
Caneleiras
Colchonetes






































02
01
01
01
02
04
03
07
02
1
31
02
01
02
01
01
01
03
03
03
01
02
23
01
02
01
01
01
05
02
05
06
08
01
01
02











26
08
01
02
03
19
8
22
24
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Corda

Espadas Flexível Wushu

Facão nandao do sul

Halteres

Lança de madeira Wushu

Mini Cones

Pudao flexível

Raquete de Luta (par)

Tatame

Tornozeleiras

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Computadores com periféricos (administrativo)
Computadores com periféricos (laboratório) 
HD externo

Impressora multifuncional jato de tinta colorida

Epson L375
Impressora Laser

Monitor

EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Furadeira

Máquina de corte

Máquina de solda

Roçadeira

Tenda tipo gazebo, cor azul


12
04
02
25
04
20
01
01
16
35
09
30
03
01
03
03
01
01
01
01
06

Quadro 6 Relação de equipamentos eletrônicos, material esportivo, instrumentos musicais e
acessórios, equipamentos de informática e diversos que estão sob guarda e uso do CCUERN,
em dezembro de 2016

Nessa seção estão relacionados os investimentos realizados no exercício 2016
e foram classificados em 02 quadros: materiais permanentes (Quadro 7) e recursos
humanos/serviços (Quadro 8).

ITEM

DESCRIÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES
QUANTIDADE

EXECUÇÃO DA AQUISIÇÃO

1

Balança digital corporal

01 UNID

FUNCITERN

2

Câmera fotográfica Canon EOS70D

01 UNID

UERN/PROAD/PROPLAN

3

Estabilizador 1000w

01 UNID

FUNCITERN

4

Estabilizador 600W

02 UNID

FUNCITERN

5

Estabilizador de câmera

01 UNID

UERN/PROAD/PROPLAN

6

Fone de ouvido com microfone

02 UNID

FUNCITERN
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7

Furadeira

01 UNID

Doação/contrapartida

8

Guilhotina para corte de papel
Impressora multifuncional tanque
de tinta
Máquina de corte

01 UNID

FUNCITERN

01 UNID

FUNCITERN

01 UNID

Doação/contrapartida

01 UNID

Doação/contrapartida

01 UNID

Doação

13

Máquina de solda
Mesa de controle iluminação DMX
192
Pedal para teclado

05 UNID

FUNCITERN

14

Porta-chaves

01 UNID

FUNCITERN

15

Refletor LED , marca par light

03 UNID

Doação

16

Teclado USB

05 UNID

FUNCITERN

17

Telefone sem fio

01 UNID

FUNCITERN

18

Tenda tipo gazebo

06 UNID

FUNCITERN

19

Tensiômetro digital de braço

01 UNID

FUNCITERN

20

Travelling/grua câmera

01 UNID

UERN/PROAD/PROPLAN

21

Tripé para câmera fotográfica

01 UNID

UERN/PROAD/PROPLAN

22

Xilofone soprano Orff

02 UNID

FUNCITERN

9
10
11
12

Quadro 7 Relação de itens de material permanente adquiridos em 2016 com recursos de captação
própria gerenciados pela PROPLAN/UERN, pela FUNCITERN ou por processo de recebimento de
contrapartida em forma de doação.

ITEM
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32

33

RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
EXECUÇÃO DA AQUISIÇÃO
01 estudante
Bolsista
FUNCITERN
08 meses
Diárias e deslocamentos
FUNCITERN
Material de consumo
FUNCITERN
Serviço PF – Fornecimento de
FUNCITERN
lanches
Serviço PF – Locação de cadeiras
FUNCITERN
Serviço PF – Manutenção predial
FUNCITERN
Serviço PJ – Fornecimento de
cortina e instalação na sala de
04 UNID
FUNCITERN
dança
Serviço PJ – Impressão gráfica
FUNCITERN
Serviço PJ – Licença de uso
sistema operacional Windows 35 computadores
FUNCITERN
para laboratório
Serviço PJ – Licença de uso
35 computadores
software editor de texto, planilha
FUNCITERN
12 meses
e apresentação (Office)
Serviço PJ – Software de gestão
08 meses
FUNCITERN
acadêmica e financeira

Quadro 8 - Relação de pagamentos e serviços investidos em 2016 por meio de recursos captados na
forma de taxas e gerenciados/executados pela FUNCITERN
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Foto 4 Encerramento Curso ballet 2016.2

O CCUERN desde a sua fundação, em 2010, oferta cursos à comunidade. Com
isso, a partir de agosto de 2013, foi criado o Setor de Cursos, que por meio da chefia e
da secretaria de cursos coordena, articula e operacionaliza atividades didático
pedagógicas, bem como, projetos de extensão oriundos dos departamentos acadêmicos
da UERN.
O Setor de Cursos do Complexo Cultural da UERN tem em seu escopo a missão
de educar, produzir e disseminar o saber cultural, por meio da educação pela arte,
promovendo a cidadania e o lazer à população, comprometendo-se com a justiça social,
a democracia e o desenvolvimento sustentável da sociedade potiguar. São princípios do
Setor de Cursos:
•

Autonomia didático-cultural e administrativa;

•

Conduta ética em todos os setores;

•

Inserção e responsabilidade social;

•

Respeito à diversidade cultural, à dignidade e aos direitos humanos;

•
Incentivo aos valores humanísticos, ao desenvolvimento das capacidades
crítica, reflexiva e de liderança;
•
Compromisso com a qualidade da formação intelectual de seus alunos, com a
qualidade da sua produção artística, filosófica e tecnológica e, principalmente, com
o atendimento às necessidades, aos anseios e às expectativas da sociedade;
•
Ação aglutinadora crítica, criativa e competente aberta a todo o saber capaz
de contribuir com o desenvolvimento da região onde a instituição está inserida.
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A partir dos seus princípios, o Setor de Cursos atua empenhado com a
qualidade do ensino, da produção e disseminação do saber cultural, e, comprometido
com o desenvolvimento sustentável da sociedade potiguar.
As atividades didático-pedagógicas do CCUERN são realizadas por meio da
contratação de profissionais com habilidade específica para atuar em cada modalidade.
Em 2016, foi realizada seleção pública (Apêndice C: Edital nº 007/2016 - PRORHAE/UERN
Seleção Simplificada Para Contratação De Pessoal Por Tempo Determinado) de acordo com a
Lei Estadual 9.939/2015 para contratar 5 (cinco) professores para atuar nas áreas de
dança, música, teatro e informática.
Em 2016, o CCUERN passou a contar com um sistema de Gestão Acadêmica e
Financeira fornecida pela Empresa Swisslink Sistemas Integrados que permite o
acompanhamento pedagógico e financeiro dos cursos e do público atendido.
As seções adiante apresentam o registro e documentação das atividades
desenvolvidas no CCUERN em 2016 e visa apresentar o detalhamento dos cursos e o
descritivo do público atendido ao longo do ano de 2016, bem como, uma avaliação
qualitativa das ações desempenhadas pelo Setor de Cursos .

Esta seção trata das definições operacionais fundamentais para a compreensão
da análise qualitativa constante nas seções de resultados de 2016.1 e 2016.2 deste
relatório.

CURSOS: se organizam a partir de propostas formativas processuais,
estruturadas em organização pedagógica hierarquizada em níveis (fluxo curricular), com
previsão avaliativa e certificação ao término da formação. São categorizados como
cursos de iniciação e ofertados nas modalidades iniciante e básico por meio de níveis de
aprendizagem. Ofertas na tipologia curso: violão, teclado, teoria musical, musicalização,
teatro e informática.
PRÁTICAS: se organizam a partir de propostas de turmas com caráter
eminentemente de usufruto estético-cultural, ocupacional, desportivo, de inclusão
digital, de lazer, do bem-estar e/ou da melhoria da qualidade de vida. Podem ter
vinculação permanente, a critério do usuário, obedecidas as condições de matrícula e
renovação de matrículas estipuladas em edital próprio. Pela natureza dessas atividades
não é realizada certificação. Mediante solicitação a secretaria poderá fornecer atestado
de frequência que comprove histórico de participação nessa atividade. Ofertas na
tipologia práticas: ballet, dança popular, dança contemporânea e musculação.
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Os cursos e práticas podem ser ofertados de duas formas:
I)
A partir de projetos de extensão institucionalizados por docentes e
servidores da UERN que são desenvolvidos no Complexo Cultural e que contam
com apoio logístico e gerencial do Setor de Cursos e sua Secretaria;
II)
A partir de plano de ofertas planejado e gerenciado pelo Setor de Cursos,
Direção do CCUERN e PROEX, cuja viabilidade de execução se dá por meio de
contratações temporárias de profissionais especializados.
A oferta de cursos e práticas é realizada por meio de chamadas públicas
divulgadas no início de cada semestre, tendo como parâmetro de periodicidade a
semestralidade.
Em razão da natureza da ação e da forma de sua oferta, o calendário de cursos
e práticas não acompanha obrigatoriamente o calendário acadêmico da UERN. O
Quadro 9 exibe os períodos de início e término de cada semestre no ano de 2016.

Semestre
2016.1
2016.2

Período Letivo
02/05 a 31/08/2016
19/09 a 23/12/2016

Quadro 9 - Detalhamento de períodos letivos dos cursos no CCUERN, em

Os requisitos para inscrição são dispostos em edital específico de matrículas
considerando as exigências para cada tipo de curso e/ou prática, como por exemplo,
faixa etária, grau de escolaridade, atestado médico e entrevista.
Nos casos de renovação de matrícula também são considerados critérios prérequisitos para inscrição nas turmas o índice mínimo de frequência (75%) no semestre
imediatamente anterior, o rendimento mínimo (7,0) para os cursos com avaliação de
rendimento e a adimplência com as taxas de matrícula/mensalidade.
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As matrículas são caracterizadas por:
I)
Processo de matrícula: processo institucional realizado pelo Setor de
Cursos do CCUERN e respectiva secretaria, no qual são realizadas as renovações
de matrículas e matrículas de novos alunos. O processo é regulamentado
semestralmente por meio de dois editais públicos nos quais são definidos
critérios, procedimentos e oferta de vagas para renovação de matrícula,
matrícula de novos alunos e matrícula em vagas remanescentes,
respectivamente.
II)
Matrícula: ato institucional pelo qual o candidato efetua seu vínculo a um
curso e/ou prática oferecido pelo CCUERN. O ato de matrícula assegura ao
aluno um vínculo temporário correspondente a 01 (um) período letivo e é
realizado de forma presencial na secretaria de cursos do CCUERN, devendo ser
efetuado diretamente pelo interessado ou seu procurador legalmente
constituído, no caso de maiores de idade, ou pelo responsável legal, no caso de
menores de idade ou incapazes.
III) Renovação de matrícula: ato institucional pelo qual o candidato renova
seu vínculo a um curso e/ou prática oferecido pelo CCUERN. Esse procedimento
é assegurado ao aluno que possui matrícula ativa em um curso e/ou prática e
que pretende renovar seu vínculo ou matricular-se em módulo sequencial do
mesmo curso.

Em 2016 foram publicados 07 editais e 01 aditivo referentes aos processos de
renovação de matrículas e ingresso de novos alunos, conforme Quadro 10 relaciona. Os
documentos são públicos e ficam registrados na plataforma eletrônica da Pró-Reitoria
de Extensão.
Número
Edital nº 001/2016 Renovação de matrícula para
atividade de musculação do
semestre 2016.1 do CCUERN
Edital nº 002/2016 –
CCUERN/PROEX/UERN
Processo de isenção de taxas
para matrícula em cursos e
atividades no CCUERN
Edital nº 017/2016 - UERNPROEX-CCUERN - Renovação

Objeto do edital
Renovação de matrícula para atividade de musculação do
semestre 2016.1 do CCUERN

Processo de isenção de taxas para matrículas em cursos e
atividades do CCUERN

Renovação de Matrícula e Matrícula para Alunos Novos do
CCUERN
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de Matrículas e Matrículas de
Novos Alunos
Edital nº 032/2016 –
UERN/PROEX/CCUERN Renovação De Matrículas Da
Atividade De Musculação
Semestre 2016.2
Edital nº 034/2016 UERN/PROEX/CCUERN:
Renovação de Matrículas e
Matrículas de Novos Alunos –
Semestre 2016.2
Aditivo Edital Nº 034/2016 UERN/PROEX/CCUERN:
Prorrogação de prazo para
entrega de comprovante de
pagamento para Renovação
de Matrículas e Matrículas de
Novos Alunos – Semestre
2016.2
Edital nº 039/2016 –
UERN/PROEX/CCUERN-

Rematrícula para o curso de Musculação do CCUERN

Renovação de Matrícula e Matrícula de Novos Alunos do
CCUERN

Renovação de Matrícula e Matrícula de Novos Alunos do
CCUERN (Prorrogação de Prazo para Apresentação do
Comprovante de Pagamento)

Renovação de Matrícula e Matrícula para alunos novos do
CCUERN (2017.1)

Renovação de Matrícula e
Matrícula para alunos
novos do CCUERN (2017.1)
Quadro 10 Editais de divulgação e regulamentação de matrículas publicados pela PROEX, em 2016

Os cursos e práticas são caracterizados conforme tipologia, carga horária,
conteúdo programático, forma de certificação e faixa etária do público a que se
destinam. O Quadro 11 apresenta as características de todos os cursos e práticas
ofertados em 2016.

Modalidade Curso/Prática

Ballet

Carga
Horária

40h

Dança

Popular
60h
Contemporânea 40h

Conteúdo Programático
Jogos lúdicos direcionados para o
despertar do corpo
Técnicas de ballet para coordenação
motora,
equilíbrio,
flexibilidade,
lateralidade e noção de espaço
Técnicas básicas de ballet (postura,
flexibilidade, e coordenação motora)
Coreografia de danças populares
Técnicas de dança contemporânea

Público
Alvo
(idade)
>=5 e <=7
< 7 e <=9
> 15 anos
>=20 anos
>= 15 anos
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Violão

Teclado

20h

20h

Música

Teoria e
Percepção
Musical

30h

Iniciante:
postura
geral,
posicionamento
das
mãos
(esquerda/direita), arpejo simples,
arcodes simples, nomenclatura do
instrumento, repertório simples,
história do violão
Básico: Desenvolvimento das técnicas
básicas da mão direita, mão esquerda
e ampliação do repertório, audições
(exposição em público)
Iniciante: Iniciação musical por meio
do teclado; prática de tocar de ouvido;
leitura de cifras básicas; leitura de
partituras em clave de sol; prática de
acompanhamento de músicas simples;
repertório de música popular.
Básico: Introdução e desenvolvimento
de aspectos musicais, teóricos,
práticos,
técnicos,
criativos
e
performáticos relacionados ao estudo
de teclado e piano; estudo de
repertório
elementar
de
teclado/piano, contendo músicas
populares e eruditas; leitura de cifras e
partituras; prática de tocar de ouvido;
prática de acompanhamento e práticas
criativas.
Módulo I: Propriedades do Som;
Notas;
Pauta; Claves; Figuras e Pausas; Linhas
e Espaços Suplementares; Ligadura;
Ponto de Aumento; Cifra; Dó Central;
Linha de Oitava.
Módulo II: Barra de Compasso; Barra
Dupla;
Classificação
dos
Compassos;
Compasso Simples; Sinais de Dinâmica;
Linhas e Espaços Suplementares; Sinais
de Acentuação; Staccato;
Tom e Semitom; Acidentes ou
Alterações;
Classificação dos Semitons; Divisão dos
Acidentes; Enarmonia.
Módulo III: Sinais de Repetição; Inícios;
Intervalos
Simples;
Compasso
Composto;
Compasso
Correspondente; Escala Geral.
Módulo IV: Escalas e Graus; Escala
Maior; Intervalos Compostos; Inversão
de Intervalos Simples

>=12 anos

>=12 anos

>=12 anos

>=12 anos

>=14 anos
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20h

Música

Musicalização

20h

Iniciante

80h

Avançado

120h

Inclusão
Digital

Informática

60h

Atividade
Física

Musculação

60h

Teatro

Infantil:
Atividades
lúdicas.
Reconhecer
a
diversidade
de
instrumentos
musicais
e
sua
classificação; conhecer técnicas do
instrumento
(instrumentos
de
bandinha rítmica)
Mirim: leitura e escrita musical;
reconhecer
a
diversidade
de
instrumentos
musicais
e
sua
classificação; conhecer técnicas do
instrumento
(instrumentos
de
bandinha rítmica)
Expressão corporal; Consciência
corporal e técnicas de percepção
sensorial; Estímulo do movimento
expressivo; Narrativa corporal; Ações
e intenções na criação cênica;
Construção de partituras corporais;
linguagem cênica.
Expressão corporal; Expressão vocal;
Projeção de voz; Interpretação
dramática; Literatura dramática;
Utilização do espaço cênico; Utilização
dos elementos cenográficos;
Concepção da cena; Ator narrador; A
linguagem poética do palhaço
Iniciante: Introdução à Informática,
Digitação, Sistema Operacional,
Ferramentas para escritório, Internet,
Redes Sociais
Básico: editores de textos, planilhas e
apresentação.
Condicionamento físico

6 a 7 anos

8 a 11 anos

>=10 anos

>=15 anos

> 15 anos

>=35 anos

Quadro 11 - Caracterização de cursos e práticas ofertados no CCUERN, em 2016

As taxas e isenção para os cursos do CCUERN são regulamentadas pela
Resolução nº 015/2015-CD/UERN (Resolução nº 15/2015 - CD Define valores de matrícula e
mensalidades em cursos e atividades do Complexo Cultural da UERN e dá outras providências. ).
Os recursos captados por essa cobrança são aplicados em investimentos que asseguram
a manutenção e melhoria nas condições de desenvolvimento dos cursos.
Taxa de matrícula: correspondente ao valor definido para realização de
inscrição em curso e/ou prática ofertado no CCUERN. É exigido o pagamento de 01
(uma) taxa de matrícula, por cada aluno, por curso e/ou prática, por cada semestre.
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Taxa de mensalidade: corresponde ao valor definido para pagamento mensal
de manutenção do vínculo em cada curso e/ou prática. Para cada semestre são exigidas
04 (quatro) parcelas de mensalidades.
Isenção de taxas: consiste em benefício que concede isenção de taxas para
alunos comprovadamente caracterizados como de baixa renda. Para fazer jus ao
benefício é necessário realizar solicitação conforme procedimento regulamentado na
resolução.

A Infraestrutura do CCUERN permaneceu compartilhada com o Campus
Avançado de Natal – CAN durante o ano de 2016. A Infraestrutura utilizada pelo Setor
de Cursos para realização dos Cursos/Práticas está listada a seguir:
 02 (duas) salas (B4 e C4) climatizadas e com tratamento acústico, medindo 38m² com
capacidade para até 35 alunos. O tratamento acústico dessas salas foi realizado no
final de 2015.2 com o objetivo de concentrar em ambas as salas todas as atividades
da modalidade de música. As salas são compartilhadas com o CAN. O CCUERN utiliza
as salas nos turnos matutino e vespertino, e o CAN às utiliza no turno noturno;
 01 (um) laboratório de informática (A1) para uso exclusivo das atividades do CCUERN
com capacidade para 32 alunos. Neste laboratório estão instalados 32 computadores
HP com a seguinte configuração: processador Pentium Dual Core 2.8, 2GB de
memória RAM, HD de 320 e Sistema Operacional Windows Vista;
 01 (uma) sala de dança (B5 e C5) climatizada, com espelhos e barras laterais, medindo
150m2. Atualmente, parte desta sala está sendo utilizada para guardar os
equipamentos utilizados nas modalidades de atividades físicas e práticas esportivas;
 0 1 (uma) academia (D5) climatizada e equipada para atividades de musculação.

Foto 5 Aula aberta: atividade de encerramento do curso de
dança popular do semestre 2016.2
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Em 2016.1 foram ofertados 11 (onze) cursos/práticas por meio de 60 (sessenta)
turmas e 1066 (um mil e sessenta e seis) vagas. O Quadro 12 exibe os cursos/práticas
ofertados por modalidade, enquanto o Quadro 13 apresenta as turmas com seus
respectivos horários e vagas:

Modalidades
Dança
Música

Teatro
Inclusão Digital
Atividade Física

Cursos/Práticas
Ballet
Popular
Violão
Teclado
Teoria e Percepção Musical
Musicalização
Iniciante
Básico
Introdução à Informática
Informática Básica
Musculação

Quadro 12 - Descritivo de cursos ofertados em 2016.1, por modalidade

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CURSO/TURMA
BALLET ADULTO NOTURNO
BALLET BABY MATUTINO
BALLET BABY VESPERTINO
BALLET INFANTIL MATUTINO
BALLET INFANTIL VESTPERTINO
BALLET JUVENIL MATUTINO
BALLET JUVENIL VESPERTINO
DANÇA POPULAR MANHÃ
DANÇA POPULAR MANHÃ
DANÇA POPULAR TARDE
INFORMATICA INTRODUÇÃO A
INFORMATICA INTRODUÇÃO B
INFORMATICA INTRODUÇÃO C
INFORMATICA INTRODUÇÃO D
INFORMATICA INTRODUÇÃO E

HORÁRIO
Ter/qui 18h à 19h
Ter/qui 8h às 9h
Ter/qui 15h às 16h
Ter/qui 9h às 10h
Ter/qui 16h às 17h
Ter/qui 10h às 11h
Ter/qui 14h às 15h
Seg/qua/sex 7h às 8h
Seg/qua/sex 8h às 9h
Seg/qua/sex 16h às 17h
Seg /qua 14h30 às 16h
Seg /qua 16h às 17h30
Ter/sex 13h30 às 14h30
Ter/qui 16h às 17h30
Ter/Qui – 18h30 às 20h

VAGAS
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
30
30
30
30
30
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Total

INFORMATICA BÁSICA A
INFORMATICA BÁSICA B
INFORMATICA BÁSICA C
INFORMATICA BÁSICA D
MUSCULAÇÃO I
MUSCULAÇAO II
MUSCULAÇÃO III
MUSICALIZAÇÃO ADULTO A
MUSICALIZAÇÃO ADULTO B
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL A
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL B
MUSICALIZAÇÃO MIRIM A
MUSICALIZAÇÃO MIRIM B
TEATRO BÁSICO
TEATRO INICIANTE
TECLADO INICIANTE A
TECLADO INICIANTE B
TECLADO INICIANTE C
TECLADO INICIANTE D
TECLADO INICIANTE E
TECLADO INICIANTE F
TECLADO INICIANTE G
TECLADO INICIANTE H
TECLADO INICIANTE I
TECLADO BÁSICO A
TECLADO BÁSICO B
TECLADO BÁSICO C
TECLADO BÁSICO D
TECLADO BÁSICO E
TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL I A
TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL I B
TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL II
TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL III
VIOLÃO INICIANTE A
VIOLÃO INICIANTE B
VIOLÃO INICIANTE C
VIOLÃO INICIANTE D
VIOLÃO INICIANTE E
VIOLÃO INICIANTE F
VIOLÃO INICIANTE G
VIOLÃO INICIANTE H
VIOLÃO INICIANTE I
VIOLÃO BÁSICO A
VIOLÃO BÁSICO C
VIOLÃO BÁSICO D

Seg/qui 13h às 14h30
Ter/qui 14h30 às 16h
Sex 14h30 às 17h30
Seg/qua 18h30 às 20h
Seg/qua/sex 8h às 9h
Seg/qua/sex 9h às 10h
Seg /qua/sex 10h às 11h
Sex 10h às 11h
Sex 13h às 14h
Seg 8h às 09h30
Seg 14h às 15h30
Seg 9h30 às 11h
Seg 15h30 às 17h
Seg/qua 18h às 21h
Ter/sex 19h às 21h
Qua 11h às 12h
Seg 13h às 14h
Seg 14h às 15h
Seg 16h às 17h
Ter 13h às 14h
Sex 10h às 11h
Qua 10h às 11h
Sex 16h às 17h
Sex 08h às 09h
Seg 15h às 16h
Qua 08h às 09h
Sex 15h às 16h
Sex 09h às 10h
Sex 14h às 15h
Ter 09h30h às 11h
Ter 15h30h às 17h
Ter 08h às 09h30
Ter 14h às 15h30
Seg 08h às 09h
Ter 08h às 09h
Seg 09h às 10h
Seg 10h às 11h
Sex 08h às 09h
Seg 09h às 10h
Seg 15h às 16h
Seg 14h às 15h
Ter 09h às 10h
Ter 10h às 11h
Ter 14h às 15h
Sex 10h às 11h

30
30
30
30
25
25
25
20
20
15
15
15
15
30
30
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20
20
20
20
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1066

Quadro 13 - Relação de turmas, horários de aula e vagas, em 2016.1
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O Quadro 14, o Gráfico 1, o Gráfico 3 e o Gráfico 2 explicitam a totalidade de
cursos, turmas e vagas ofertadas por modalidade em 2016.1 pelo CCUERN.
Modalidades
Dança
Música
Teatro
Inclusão Digital
Atividade Física
Total

Cursos/Práticas
2
4
2
2
1
11

Turmas
10
36
02
09
03
60

Vagas
325
336
60
270
75
1066

Quadro 14 - Total de cursos, turmas e vagas ofertadas por modalidade, em 2016.1

Em 2016, o CCUERN deixou de ofertar a modalidade de Práticas Esportivas. No
entanto, foram realizadas contratações de professores para a modalidade de Música,
com carga horária de 40 (quarenta) horas, que permitiu a ampliação na oferta de cursos
e turmas nesta modalidade. No Gráfico 3 é possível constatar a majoração do
quantitativo de cursos da modalidade de música em relação às demais modalidades.
O Gráfico 2 exibe o resultado da consolidação da oferta de vagas em 2016.1. no
qual é possível constatar que das 1066 (um mil e sessenta e seis) vagas ofertadas, 788
(setecentos e oitenta e oito) foram consolidadas, correspondendo a um percentual de
74% (setenta e quatro por cento).

Cursos

Inclusão Digital
18%

Teatro
18%

Atividade Física
9%

Dança
18%

Música
37%

Gráfico 1 - Distribuição de cursos, por modalidade, em 2016.1
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Vagas Ofertadas

Atividade
Turmas
Física
5%
Inclusão
Dança
Digital
17%
Teatro
15%
3%

Atividade
Física
7%
Dança
30%

Inclusão
Digital
25%

Música
60%

Música
32%

Teatro
6%

Gráfico 3 - Distribuição de quantitativo de turmas, por
modalidade, em 2016.1

Vagas Ofertadas

Gráfico 2 - Distribuição de vagas ofertadas, por
modalidade, em 2016.1

Vagas Consolidadas

Isenções

1066

788

325

275

336
270
203

33
Dança

26
Música

195
60 44
Teatro

49

9
Inclusão
Digital

75 71

129
12

Atividade
Física

Total

Gráfico 4 Comparativo da oferta de vagas, vagas consolidadas e isenção de taxas, em 2016.1
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Observa-se no Gráfico 1, Gráfico 3 e Gráfico 2 que a modalidade de música
oferece mais cursos, turmas e vagas. No entanto, conforme constata-se no Erro! Fonte
de referência não encontrada., das 336 (trezentas e trinta e seis) vagas ofertadas
apenas 60% (sessenta por cento) foram consolidadas, ou seja, 203 vagas. Atribui-se o
não preenchimento de todas as vagas, ao fato da ampliação da oferta, inclusão de
turmas novas como, por exemplo, Musicalização para Adultos, bem como, o período
exíguo para divulgação e realização das matrículas. As matrículas só puderam ser
realizadas após o processo de seleção pública dos professores, que aconteceu até o mês
de abril/2016.
Por meio da oferta de 02 (dois) cursos e 11 (onze) turmas a Modalidade de
Dança em 2016.1 foi a segunda modalidade que ofertou mais vagas. A consolidação de
matrículas na modalidade de dança atingiu 84%, pois das 325 (trezentos e vinte e cinco)
vagas ofertadas, 275 (duzentos e setenta e cinco) foram consolidadas. As turmas de
Ballet Juvenil apresentaram uma baixa demanda, resultando na tomada de decisão de
não oferecer tais turmas no semestre 2016.2, e passar a reofertar a turma de Dança
Contemporânea, que tinha sido extinta na transição 2015.2- 2016.1.
A modalidade Inclusão Digital foi responsável por 25% (vinte e cinco por cento)
das vagas ofertadas. Visando reduzir a evasão das turmas de informática que eram
compostas por alunos de todas as idades a partir de 14 anos de idade, foram destinadas
turmas para três tipos de faixas etárias: de 14 a 20 anos, de 21 a 40 anos e a partir de 41
anos de idade. Atribui-se o não preenchimento de todas as vagas à adaptação inicial da
oferta por faixa etária. Das 270 (duzentas e setenta) vagas ofertadas, 195 (cento e
noventa e cinco) vagas foram consolidadas. Observou-se que as turmas da faixa etária a
partir de 41 anos precisaram ser redimensionadas, pois o professor leva mais tempo
para ministrar o conteúdo, uma vez que precisa dar uma maior atenção na assistência
individual. Portanto, foi decidido que no semestre 2016.2 as turmas a partir de 41 anos
passariam a ser de 20 (vinte) alunos.
Embora a modalidade de Atividade Física esteja na quarta colocação no
percentual de oferta de vagas do CCUERN, esta modalidade ficou em primeiro lugar na
consolidação de vagas. Das 75 (setenta e cinco) vagas ofertadas, 71 (setenta e uma)
vagas foram consolidadas. As quatro vagas remanescentes foram destinadas às
demandas da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte – SESAP, que
continuamente encaminha pacientes para a Academia da Saúde, que foi instalada
mediante parceria entre a UERN/CCUERN e a SESAP.
A modalidade de Teatro ofertou 60 (sessenta) vagas, das quais 44 (quarenta e
quatro) foram consolidadas, correspondendo a um percentual de 73% (setenta e três
por cento) de preenchimento de vagas. Atribui-se o não preenchimento de todas as
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vagas ao fato do período atípico de realização de matrículas, uma vez que no semestre
anterior todas as vagas haviam sido preenchidas.
Constata-se no Gráfico 04 que de 1066 (um mil e sessenta e seis) vagas
ofertadas, 788 (setecentos e oitenta e oito) vagas foram consolidadas, correspondendo
a 74% (setenta e quatro por cento) de preenchimento de vagas. O Gráfico 04 também
constata que foram concedidas 129 (cento e vinte e nove) isenções de taxas de matrícula
e mensalidades, correspondendo a aproximadamente 16% (dezesseis por cento) das
vagas consolidadas.
Considerando o período atípico de matrículas, bem como, a oferta de novas
turmas na modalidade de Música, além do reduzido espaço de tempo para a realização
da seleção pública de professores e realização das matrículas para o semestre 2016.1,
os resultados obtidos foram satisfatórios. A partir de uma análise dos resultados de
2016.1, foram realizados ajustes para a definição das vagas para o semestre 2016.2.

Analisando os resultados de 2016.1, e considerando que o semestre de 2016.2
também passaria por um período atípico de matrículas, algumas decisões foram
tomadas no sentido de, tanto atender a demanda da comunidade, bem como, ajustar a
oferta de turmas, cuja demanda foi insatisfatória em 2016.1.
Decidiu-se excluir as turmas de Ballet Juvenil, e ofertar mais uma turma de
Ballet Baby no turno matutino, bem como, uma turma de Dança Contemporânea. Para
um melhor acompanhamento, as turmas de Ballet Baby e Infantil foram reduzidas para
15 (quinze) alunas.
Devido à procura elevada pelos cursos de violão, em 2016.2 o CCUERN passou
a ofertar 17 (dezessete) turmas de violão, sendo 10 (dez) de Violão Iniciante e 07 (sete)
de Violão Básico. A musicalização infantil foi ofertada apenas para a faixa etária de 8
(oito) e 10 (dez) anos.
Com os ajustes realizados, em 2016.2 o CCUERN ofertou 12 (doze)
cursos/práticas por meio de 55 (cinquenta e cinco) turmas e 777 (setecentas e setenta
e sete) vagas. Os cursos ofertados por modalidade podem ser visualizados no Quadro
15.
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Modalidades
Dança

Música

Teatro
Inclusão Digital
Atividade Física

Cursos/Práticas
Ballet
Popular
Contemporânea
Violão
Teclado
Teoria e Percepção Musical
Musicalização
Iniciante
Básico
Introdução à informática
Informática Básica
Musculação

Quadro 15- Distribuição de cursos, por modalidade, em 2016.2

O Quadro 16 exibe a quantidade de vagas ofertadas por turma.
Curso/Turma
Ballet Baby (A)
Ballet Baby (B)
Ballet Infantil (A)
Ballet Baby (C)
Ballet Infantil (B)
Ballet Adulto
D. Contemporânea
Dança Popular (A)
Dança Popular (B)
Dança Popular (C)
Musicalização Infantil (A)
Musicalização Infantil (B)
Teoria e Percepção Musical I
Teoria e Percepção Musical II
Teoria e Percepção Musical III
Teoria e Percepção Musical IV
Teclado Iniciante (A)
Teclado Iniciante (B)
Teclado Iniciante (C)
Teclado Iniciante (D)
Teclado Iniciante (E)
Teclado Básico (A)
Teclado Básico (B)
Teclado Básico (C)
Violão Iniciante (A)
Violão Iniciante (B)
Violão Iniciante (C)
Violão Iniciante (D)

Dia
Ter/Qui
Ter/Qui
Ter/Qui
Ter/Qui
Ter/Qui
Ter/Qui
Ter/Qui
Seg/Qua/Sex
Seg/Qua/Sex
Seg/Qua/Sex
Terça
Segunda
Quarta
Segunda
Quarta
Terça
Quarta
Sexta
Sexta
Sexta
Sexta
Terça
Quinta
Quinta
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda

Horário
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
14:00-15:00
15:00-16:00
18:00-19:00
17:00-18:00
07:30-08:30
08:30-09:30
16:00-17:00
09:00-10:30
14:00-15:30
10:30-12:00
15:30-17:00
08:00-09:30
10:30-12:00
09:30-10:30
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
08:00-09:00
09:30-10:30
10:30-11:30
08:00-09:00
09:00-10:00
13:00-14:00
14:00-15:00

Vagas
15
15
15
15
15
25
20
30
30
30
10
10
15
12
12
12
5
5
5
5
5
7
7
7
5
5
5
5
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Violão Iniciante (E)
Violão Iniciante (F)
Violão Iniciante (G)
Violão Iniciante (H)
Violão Iniciante (I)
Violão Iniciante (J)
Violão Básico (A)
Violão Básico (B)
Violão Básico (C)
Violão Básico (D)
Violão Básico (E)
Violão Básico (F)
Violão Básico (G)
Teatro Iniciação
Teatro Básico
Introdução à Informática (A)
Introdução à Informática (B)
Introdução à Informática (C)
Introdução à Informática (D)
Introdução à Informática (E)
Informática Básica (A)
Informática Básica (B)
Informática Básica (C)
Informática Básica (D)
Musculação (A)
Musculação (B)
Musculação (C)
Total

Segunda
Terça
Terça
Terça
Sexta
Sexta
Segunda
Segunda
Terça
Terça
Terça
Terça
Sexta
Seg/Qua
Seg/Qua
Seg/Qua
Seg/Qua
Ter/Qui
Ter/Qui
Sexta
Seg/Qua
Ter/Qui
Ter/Qui
Seg/Qua
Seg/Qua/Sex
Seg/Qua/Sex
Seg/Qua/Sex

15:00-16:00
08:00-09:00
13:00-14:00
14:00-15:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
16:00-17:00
09:00-10:00
10:00-11:00
15:00-16:00
16:00-17:00
10:00-11:00
14:00-16:00
17:30-20:30
15:00-16:30
16:30-18:00
13:30-15:00
18:00-19:30
15:00-18:00
13:30-15:00
15:00-16:30
16:30-18:00
18:00-19:30
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
30
30
20
20
30
30
30
20
30
20
25
25
25
777

Quadro 16 - Distribuição de turmas, horários de aula e vagas, em 2016.2

O Quadro 17, o Gráfico 5, o Gráfico 6 e o Gráfico 7 exibem a oferta e a
distribuição de cursos, turmas e vagas por modalidade, respectivamente.

Modalidades
Dança
Música
Teatro
Inclusão Digital
Atividade Física
Total

Cursos/Práticas
3
4
2
2
1
12

Turmas
10
31
2
9
3
55

Vagas
210
202
60
230
75
777

Quadro 17 - Total de cursos, turmas e vagas, por modalidade, ofertado em 2016.2
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Cursos
Atividade Física
9%

Inclusão Digital
18%

Dança
18%

Teatro
18%

Música
37%

Gráfico 5 Distribuição de cursos por modalidade, em 2016.1

Turmas
Inclusão
Digital
16%

Teatro
4%

Vagas Ofertadas

Atividade
Física
6%
Dança
18%

Música
56%

Gráfico 6 Distribuição de turmas, por modalidade, em
2016.2

Atividade
Física
10%
Inclusão
Digital
29%

Dança
27%

Teatro
8%

Música
26%

Gráfico 7- Distribuição de vagas, por modalidade, em
2016.2
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Vagas Ofertadas

Vagas Consolidadas

Isenções
777

640

210 198

230

202

178

148
55

Dança

26
Música

60 44

Teatro

49

16

160
75 72
14

Inclusão
Digital

Atividade
Física

Total

Gráfico 8 - Comparativo das vagas ofertadas, vagas consolidadas e concessão de isenção de taxas, por
modalidade, em 2016.2

A reestruturação da oferta de vagas para o semestre de 2016.2, com base nos
resultados de 2016.1, resultou na redução de vagas ofertadas, porém a taxa de
consolidação de vagas foi elevada em todas as modalidades. O Gráfico 8 constata que
os ajustes realizados foram exitosos. Contudo, a redução na oferta das turmas de
musicalização infantil gerou uma demanda por parte da comunidade para ampliação da
faixa etária, uma vez que somente as crianças de 8 (oito) a 10 (dez) anos puderam ser
atendidas.
No Gráfico 8 é possível constatar que das 640 (seiscentas e quarenta) vagas
consolidadas, 160 (cento e sessenta) foram isentas, resultando em 25% (vinte e cinco
por cento) de alunos não pagantes. Comparando esse resultado com o percentual
obtido em 2016.1 (16%), constata-se que houve um aumento nas taxas de isenção em
torno de 60% (sessenta por cento).
Apesar das atividades do Setor de Cursos terem sido executadas em um
período diferenciado do calendário habitual, conforme exibido no Quadro 9, os
resultados obtidos foram positivos.
Outro fator observado no ano de 2016 foi a evasão dos alunos que acontece ao
longo dos semestres. O Quadro 18 apresenta os resultados obtidos, nos quais é possível
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constatar que em 2016.2 houve redução, tanto no cancelamento de matrículas como na
evasão de alunos. Enquanto em 2016.1 a evasão girou em torno de 23% (vinte e três por
cento), em 2016.2 a evasão foi de 15% (quinze por cento).
2016.1
Modalidades

2016.2

Vagas
Consolidadas

Matrículas
Canceladas

Evasão

Vagas
Consolidadas

Matrículas
Canceladas

Evasão

Dança

275

13

52

198

3

27

Música

203

6

66

148

9

24

Teatro

44

1

15

44

1

14

Inclusão
Digital
Atividade
Física
Total

195

7

46

178

2

27

71

3

0

72

6

3

788

30

179

640

21

95

Quadro 18 - Comparativo de vagas consolidadas, cancelamento de matrículas e evasão, nos semestres
2016.1 e 2016.2

Em 2016, o CCUERN completou 6 (seis) anos de atividades na comunidade e
precisou reestruturar a oferta de Cursos para adequar-se à Lei Estadual 9.939/2015, a
qual normatiza a contratação temporária de profissionais na UERN. Como as atividades
oferecidas pelo CCUERN dependem desse tipo de contratação houve mudanças
significativas em termos quantitativos de profissionais, bem como do tipo de atividades
ofertadas. Como resultado da reestruturação o CCUERN deixou de ofertar as
modalidades de Práticas Esportivas e passou a ofertar mais cursos na modalidade de
Música, uma vez que os professores foram contratados para um regime de trabalho de
40h.
Devido ao processo de seleção dos professores, o semestre 2016.1 teve início
no mês de maio e o semestre 2016.2 no mês de setembro. O fato do semestre iniciar
em maio, fez com que as atividades acontecessem durante o mês de julho, no qual os
alunos estão gozando férias escolares. Possivelmente, esse fato tenha contribuído para
elevar a taxa de evasão em 2016.1.
No semestre de 2016.2 a UERN enfrentou paralisação por parte dos
funcionários terceirizados, que impossibilitou a continuidade das atividades durante 2
(duas) semanas. Além desta paralisação, o CCUERN precisou interromper suas
atividades em virtude de rebeliões que aconteceram no presídio Raimundo Nonato, que
está situado ao lado do CCUERN, bem como, pela falta de segurança pública no estado
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do Rio Grande do Norte. Tais fatos, possivelmente contribuíram para a evasão registrada
no ano de 2016.
Em relação à oferta de vagas, para melhor acompanhamento do
desenvolvimento dos alunos, foram realizados ajustes na oferta de vagas das turmas de
Ballet, Dança Contemporânea, Teclado, Violão e Informática para as turmas cuja faixa
etária é a partir de 41 (quarenta e um) anos. O referido ajuste de ofertas de vagas em
2016.2 contribuiu para a redução de vagas em relação ao semestre 2016.1.
Quanto ao quadro de pessoal, o Setor de Cursos no início de 2016 contou com
um quadro de pessoal constituído pela Chefe de Setor, uma Secretária e uma bolsista.
No final do ano de 2016 foi realizada uma movimentação de pessoal e o Setor de Cursos
passou a contar com duas bolsistas, sendo uma no turno matutino e outra no turno
vespertino, enquanto a servidora que atuava na secretaria foi alocada no Setor de
Eventos. Em relação ao quadro de professores, o CCUERN em 2016 contou com 06 (seis)
professores, sendo 1 (uma) professora efetiva da UERN e 05 (cinco) professores
contratados (Quadro 2 e Quadro 3).
A aquisição do aplicativo de Gestão Acadêmica e Financeira inicialmente gerou
trabalho extra para os servidores que tiveram que cadastrar no sistema todos os alunos.
Contudo, a partir do cadastramento efetuado, o controle de evasão e cancelamento de
cursos tornou-se mais efetivo. O sistema controla a frequência dos alunos, as notas e o
pagamento das taxas de matrícula e mensalidades. Por essa ferramenta, também são
emitidas os relatórios finais de alunos (Apêndice D:Lista de Alunos 2016.1 e 2016.2).
Em 2016, o Setor de Cursos firmou um acordo com a DIEX para emitir os
certificados dos cursos ministrados no CCUERN. A DIEX informa o número do livro, da
folha e do registro de cada certificado, solicitado pelo Setor de Cursos. De posse das
informações, o Setor de Cursos imprime os certificados. Portanto, a partir de 2016.1
todos os certificados do CCUERN passaram a serem confeccionados no Setor de Cursos,
entretanto permanece na DIEX a responsabilidade do controle e o registro (Quadro 19).
QUADRO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS EM 2016
CURSO
Musicalização Infantil I
Musicalização Infantil II
Musicalização Adulto
Violão Iniciante
Violão Básico
Teclado Iniciante
Teclado Básico
Teoria e Percepção Musical I
Teoria e Percepção Musical II

2016.1
12
13
06
24
12
08
03
05
04

2016.2
00
00
00
18
00
03
00
04
04
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Teoria e Percepção Musical III
Teoria e Percepção Musical IV
Teatro Iniciante
Teatro Básico
Informática Iniciante
Informática Básica
Total

02
00
16
12
38
51
206

02
00
12
07
52
56
158

Quadro 19 Quadro de emissão de certificado, em 2016

O encerramento das atividades, que acontecem ao final de cada semestre, em
2016.1 foi realizado no período de 29/08 a 02/09/2016 e em 2016.2 foi realizado no
período de 12 a 15/12/2016. Os Quadro 20 e Quadro 21 apresentam as atividades de
encerramento realizadas em 2016.1 e 2016.2, respectivamente. Em 2016.1 a
modalidade de Dança não realizou atividades de encerramento devido o Prof.
Maximiliano estar de licença saúde no mês de agosto.

EVENTOS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS, NO SEMESTRE 2016.1

Data
Curso
29/08/2016 Teclado,
Violão,
Musicalização
Infantil
31/08/2016 Informática

30/09/2016 Teatro Iniciante
02/09/2016 Teatro Básico

Atividade
Recital de Encerramento de
Teclado,
Violão,
Musicalização Infantil
I Mostra de Informática do
CCUERN e Cerimônia de
Certificação 2016.1
Aula de Teatro Aberta ao
Público
Apresentação Teatral do
Curso de Teatro Básico

Local
Horário
Sala
de 16:30
–
Dança
18:30
Sala
Dança

de 17:00
19:00

–

Sala
Dança
Sala
Dança

de 19:00
20:00
de 18:00
19:00

–
–

Quadro 20 - Descritivo de eventos de encerramento dos cursos, no semestre 2016.1
EVENTOS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS, NO SEMESTRE 2016.2

Data
Curso
12/12/2016 Teclado,
Violão,
Musicalização
Infantil
13/12/2016 Ballet
Baby
e
Infantil
14/12/2016 Dança Popular

Atividade
Recital de Encerramento de
Teclado,
Violão
e
Musicalização Infantil
I Festival de Ballet do
CCUERN
Aula Aberta

Local
Horário
Sala
de 16:30
–
dança
18:30

14/12/2016 Teatro Iniciante

Intervenção alunos do turno
vespertino
Experimento Cênico de
Teatro Básico
II Mostra de Informática do
CCUERN

–

14/12/2016 Teatro Básico
15/12/2016 Informática

Sala
de
Dança
Área
de
circulação
Área
de
circulação
Sala
de
dança
Sala
de
dança

18:00
19:00
15:00
16:00
16:00
17:00
18:30
19:30
17:00
19:00

–
–

–
–

Quadro 21 - Descritivo dos eventos de encerramento de cursos no semestre 2016.2
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Foto 6 Encerramento Curso de teatro 2016.2

A criação do Setor de Eventos do Complexo Cultural da UERN – CCUERN se deu
por dois motivos principais. O primeiro deles, dada as restrições referentes ao
quantitativo inicial de servidores, foi a necessidade imperativa de ocupar toda a grande
estrutura física que foi posta sob responsabilidade da UERN. O segundo motivo que
merece ser mencionado foi a percepção de uma demanda, na região, por equipamentos
que pudessem receber eventos diversos.
Inicialmente, orientado pelos motivos descritos, o Setor de Eventos do CCUERN
se abriu à comunidade para acolher eventos de naturezas diversas e desta forma, como
esperado, logo se tornou referência na Zona Norte de Natal.
Entretanto, superadas as dificuldades iniciais com recursos humanos, dadas as
contratações de instrutores em caráter temporário, que possibilitou o desenvolvimento
do Setor de Cursos, o Setor de Eventos começou a repensar-se e, desde então, passou a
selecionar, por natureza, os eventos que seriam desenvolvidos em suas dependências.
Desta forma, os eventos que podem ser desenvolvidos no CCUERN,
prioritariamente, são aqueles em que seus objetivos estejam afinados com a política de
eventos do CCUERN nas áreas: cultural; esportiva; educacional e acadêmica.
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O setor conta com três servidores: um chefe, o chefe e dois secretários.

ADMINISTRAÇÃO: Atualmente divide, com o Setor de Cursos, uma sala
localizada no CCUERN. Dispondo de dois birôs, dois computadores, uma impressora
(tipo jato de tinta) e três armários (sendo um para pastas suspensas).
PARA OS EVENTOS:
 13 salas de aula climatizadas, sendo: 9 com 38m² com capacidade para até 35 alunos
e 4 salas com 55m² com capacidade para até 55 alunos;
 1 sala de dança climatizada com 150m²;
 1 Miniauditório climatizado com capacidade para até 80 pessoas;
 1 teatro climatizado com capacidade para até 300 pessoas (atualmente desativado
por problemas técnicos ainda não resolvidos);
 1 estacionamento interno com cerca de 350 vagas;
 1 área de convivência coberta de cerca de 700m²;
 1 laboratório de informática para uso exclusivo das atividades do CCUERN com
capacidade para 32 alunos;
 1 sala onde funciona o Núcleo de Práticas Jurídicas do CAN/Curso de Direito;
 8 banheiros, incluindo os de funcionários e de deficientes.

Conforme definição proposta por BENI (1998), para o presente documento,
entende-se evento como sendo: Acontecimento programado visando a divulgação, a
comercialização e o desenvolvimento de atividades científicas, culturais, desportivas,
assistenciais, etc. Um evento pode assumir, conforme seu objetivo e público alvo, várias
configurações:
 Aula Inaugural: Apresentação de um especialista no meio acadêmico e/ou
educacional geralmente no início do ano ou do semestre letivo. Utiliza a
informalidade.
 Aula Magna: Apresentação de um especialista de renome no meio acadêmico e/ou
educacional. Necessário protocolo, pois é um acontecimento formal.
 Campeonato: Competição entre os participantes que seguem um regulamento
rigoroso. Possui abrangência mais ampla que um torneio.
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 Concentração: Reuniões de determinados grupos de profissionais com o objetivo de
discutir um ou mais assuntos. Tem caráter informal.
 Conferência: Conduzido por um presidente de mesa que dirige a apresentação de um
tema geralmente científico ou técnico por um conferencista. As respostas das
perguntas formuladas pelo público só podem ser respondidas ao final do
pronunciamento, porém quando a conferência é realizada na abertura de um evento
maior, deve-se evitar perguntas para não comprometer a ordem do dia.
 Congresso: Reuniões que visam debater assuntos que interessam a um determinado
ramo profissional. Estudam temas diversos, e ao final do trabalho, as conclusões são
adotadas no todo ou em parte após serem encaminhadas às autoridades. Tem
duração de vários dias.
 Convenções: Reunião promovida
por
entidade
política
ou
empresarial. Pode contar com a
participação de um grupo da
mesma empresa ou de todos os
envolvidos
direta
ou
indiretamente com a empresa.
 Curso: Destinado a capacitar o
público
envolvido
em
determinado assunto.
 Debate: Conduzido por um
moderador ou coordenador, Foto 7 Encerramento Curso de Informática, em 2016.2
com
pelo
menos
dois
debatedores que geralmente apresentam pontos de vista divergentes sobre um tema
que já é de conhecimento público. Aberto ao público ou transmitido por meio da
mídia.
 Encontro: Reunião de profissionais de uma mesma categoria com o intuito de
somente expor ideias sobre temas polêmicos.
 Espetáculo: Apresentação cênica e/ou musical para o público.
 Exposição: Expõe produto ou serviço com o objetivo de divulgá-lo e informá-lo
podendo despertar o interesse de compra posterior.
 Feira: Utiliza a estrutura de stands voltados a um grande público. Tem por objetivo a
exposição e a venda imediata de produtos e/ou serviços.
 Festival: Demonstração de uma gama de estilos ou variadas apresentações ao
público, geralmente com edições periódicas.
 Fórum: Reunião conduzida por um moderador e que tem por objetivo formar opinião
pública sobre determinado assunto. Normalmente com duração de um dia.
 Gincana: Cada grupo deve cumprir inúmeras tarefas elaboradas por uma equipe. O
grupo vencedor é aquele que realizar o maior número das tarefas.
 Jornadas: Reuniões de determinados grupos de profissionais com o propósito de
debater um ou mais assuntos. Realizadas periodicamente e com caráter formal.
 Mesa Redonda: Reunião conduzida por um moderador, com no máximo 10 pessoas.
São feitas perguntas para cada participante sobre um ou mais temas polêmicos e as
respostas são dadas na hora. O evento tem geralmente duração de uma hora.
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 Mostra: Possui como objetivo a divulgação e informação de produto e/ou serviço
com a característica de ser itinerante.
 Oficina: Reunião de pessoas com o objetivo de aprender a fazer algum produto ou
tema.
 Painel: Reunião conduzida por um moderador, com no máximo quatro pessoas que
irão apresentar um de cada vez seu ponto de vista sobre um tema predefinido. O
participante de maior renome terá um tempo maior para sua explanação.
 Palestra: Necessita de um coordenador para fazer a apresentação de um ou mais
palestrantes que têm por objetivo a divulgação de produtos, serviços, projetos ou
conscientizar um determinado grupo. As perguntas são permitidas durante a
palestra.
 Plenária: Reúne representantes de grupos, estados, países que debatem um assunto
de grande interesse e submete a votação, cujo resultado deve ser seguido por todos.
 Reunião: Encontro de duas ou mais pessoas a fim de debater um tema central
escolhido.
 Sarau: Apresentações artísticas ou literárias realizadas à tarde ou no início da noite.
 Semana Acadêmica: Reunião de estudantes coordenados por professores com o
objetivo de discutir temas acadêmicos.
 Seminário: Apresentação de um assunto por um ou mais pessoas para uma plateia
que tenha algum conhecimento e interesse pelo assunto. Todos participam,
discutindo e obtendo conclusões sobre o tema. Tem geralmente duração de um dia.
 Sessões Solenes: Destinado a prestar homenagem, comemoração ou apresentação
de relatório, projeto, etc.
 Show: Demonstração artística principalmente a música, dança ou teatro.
 Simpósio: Conduzido por um coordenador que dirige a divulgação de novas
tecnologias e de pesquisas de especialistas, com a participação, com perguntas, do
público interessado no assunto. Possui duração de um a três dias

INTERNOS: Aqueles eventos que têm sua concepção e produção
desempenhada por pessoa do quadro funcional da UERN.
 Produção do CCUERN: Aqueles em que desde a sua concepção e em todas as etapas
são coordenados por membros do quadro do setor de Eventos do CCUERN
 Produção da UERN: Aqueles em que desde a sua concepção e todas as etapas
posteriores são coordenados por uma equipe mista formada por membros do quadro
do Setor de Eventos e de outra divisão da UERN.
EXTERNOS: Aqueles em que a concepção e produção são desempenhadas por
pessoa externa ao quadro funcional da UERN. Nesse tipo de evento o CCUERN, por meio
de seu Setor de Eventos, pode atuar com cessão do espaço ou apoio/parceria.
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Nesse tipo de atuação o CCUERN firma contrato com pessoa física ou jurídica
em que se prevê a cessão de espaço, por tempo determinado, para o desenvolvimento
de evento mediante contrapartida.
No caso de concessão de apoios/parceria, o CCUERN firma contrato com pessoa
física ou jurídica em que se prevê a cessão de espaço, por tempo determinado, para o
desenvolvimento de evento mediante contrapartida.

Foto 8 Evento Um dia no Campus

De acordo com as normas para proposição de eventos (Apêndice E:Normas
para realização de Eventos)Quanto aos procedimentos para a realização de eventos, são
dois:
EVENTOS INTERNOS: Para propor a realização de eventos no CCUERN faz-se
necessário, junto à secretaria do Setor de Eventos, o preenchimento do formulário de
Requerimento para Agendamento de Eventos (Apêndice G: Modelo de Requerimento
para realização de eventos) e a verificação da disponibilidade da data pretendida.
EVENTOS EXTERNOS: Para propor a realização de eventos no CCUERN faz-se
necessário a apresentação de projeto (Apêndice F:Modelo de Projeto para Proposição
de Eventos). Em caso de parecer favorável do projeto o proponente recebe a lista de
materiais que serão doados à UERN, conforme valores definidos, em forma de
contrapartida pela cessão do espaço, mediante contrato.
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Foto 9 Stand do curso de Ciências da Religião. Evento “Um dia no Campus”.

Eventos realizados por agentes externos
N

Data

Evento

Público

Contrapartida

01

12 de janeiro

Rejuntamix

100

Material de Limpeza

02

22 e 23 de abril

Projeto V União Capoeira

400

Material de Limpeza

03

11 de junho

São João do Colégio Incentivo

500

04

18 de junho

São João do Colégio Caminhos do Saber;

500

Máquina Furadeira
Máquina de corte

05

19 de junho

São João do Colégio Amadeus

500

Equipamento
de
construção e elétrico

06

09 de julho

São João do Hospital Santa Catarina

500

Material de limpeza

07

16 de julho

São João da Escola Flores de Maria

500

Prestação de Serviço
– poda e jardinagem

08

17 de julho

Jardim Escola Universidade da Criança

500

Máquina de solda

09

23 de julho

São João da Indústria Coteminas

500

10

30 de julho

Palestras Educapro

300

11

16 de setembro

Dia 16.09 – Clube Desbravadores

200

Material de cutelaria
para o Setor de
Eventos
EPI’s para trabalho
com eletricidade
Material de Limpeza

Total de público 4500
Quadro 22 - Descritivo de eventos realizados por agentes externos
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Eventos departamentais com apoio do Setor de eventos
N

Data

Evento

Público

01
02

07 de março
11 de março

Seminário da Mulher
Evento de teatro

300
200

03

05 de abril

Palestra Curso de Direito

150

04

14 de abril

Palestra Ciências da Computação

100

05

19 de abril

Palestra Curso de Turismo

100

06

02 de maio

Palestra sobre o Movimento Feminista

100

07
08

30 de maio
07, 08 e 09 de junho

100
300

09

12 de junho

Palestra Curso de Turismo
Encontro sobre Meio ambiente e Sustentabilidade do
RN
Palestra: Turismo Religioso

10

16 de junho

São João do CCUERN

300

11
12
13
14
15

01 de agosto
02 de agosto
07 de agosto
16 e 17 de agosto
28 de agosto

400
100
100
150
60

16
17
18
19
20

22 de novembro
23, 24 e25 de novembro
12 de dezembro
12 de dezembro
12 de dezembro

21
22
23
24
25

13 de dezembro
14 de dezembro
14 de dezembro
15 de dezembro
16 de dezembro

Colação de Grau
Samba
Palestra Curso de turismo
Includ – C. Computação
Recital de Encerramento – Teclado, violão e
musicalização
Júri simulado Curso de Direito
Evento Época
Posse do Diretor do Campus de Natal
Encerramento de Teclado
Inauguração da Biblioteca Dona Militana – Presídio
Feminino Raimundo Nonato
Encerramento de Ballet
Encerramento de Teatro
Confraternização de Ciências da Religião
Encerramento de Informática
Confraternização Campus/CCUERN
Total de público

100

100
400
80
80
150
150
150
100
150
100
4020

Quadro 23 - Descritivo de eventos departamentais com apoio do Setor de eventos

N
01
02
03
04
05

Agenda de eventos com apoio em 2016
Descritivo do evento
JANEIRO
DIA 10/01 – Balão Dourado – Área de Convivência
Dia 12/01 - – Balão Dourado – Área de Convivência
Dia 17/01 – Balão Dourado – Área de convivência
Dia 24/01 – Balão Dourado
Dia 29/01 – Blitz da Lei Seca
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06
07

01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01
02
03
04
05
06
07
08
01

Dia 30/01 – Exame de Faixa ( manhã) – área de convivência
Dia 30/01 – Balão Dourado ( tarde) – área de Convivência
Dia 31/01 – Grupo de Escoteiros ( manhã) – área de Convivência
Dia 31/01 – Balão dourado ( tarde) – área de Convivência
FEVEREIRO
Dia 06/02- Balão Dourado - Área de Convivência
Dia 07/02 - Balão Dourado
Dia 14/02 – Balão Dourado
Dia 20/02 - – Balão Dourado –Área de Convivência
Dia 21/02 – Balão Dourado
Dia 23/02 – Balão Dourado
MARÇO
Dia 05/03 – Balão Dourado
Dia 06/03 - Balão Dourado –Área de Convivência;
Dia 12/03 – Balão Dourado –Área de Convivência
Dia 13/03 – Balão Dourado –Área de Convivência
Dia 19/03 – Balão Dourado
Dia 26/03 – Balão Dourado
Dia 27/03 – Balão Dourado
ABRIL
Dia 02/04 – Curso de Extensão – Int. ao sistema de Inf. SIG – Turismo – Mini auditório
Dia 02/04 – Balão Dourado
Dia03/04– Balão Dourado
Dia 08/04 – Curso de Extensão - – Int. ao sistema de Inf. SIG – Turismo – Mini auditório
Dia 09/04 - Balão Dourado
Dia 05/04 – Café Com Informação
Dia 10/04 - Balão Dourado
Dia 12/04 – Café Com Informação
Dia 16/04 – Curso de Extensão - – Int. ao sistema de Inf. SIG – Turismo – Mini auditório
Dia 16/04 – Balão Dourado
Dia 17/04 – Balão Dourado
Dia 23/04 - Balão Dourado
Dia 24/04 – Balão Dourado
Dia 25/04 – 3º dia Demasiadamente humano – Prof. Bosco
Dia 30/04 – Curso de Extensão - – Int. ao sistema de Inf. SIG – Turismo – Mini auditório
Dia 30/04 – Balão Dourado
MAIO
Dia 01/05 – Balão Dourado
Dia 08/05 - Balão Dourado
Dia 13/05 - Balão Dourado
Dia 14/05 - Balão Dourado
Dia 20/05 – Balão Dourado
Dia 21/05 Balão Dourado
Dia 27/05 - Balão Dourado
Dia 28/05 - Balão Dourado
JUNHO
Dia 03/06 - Balão Dourado –
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02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
01
02
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
01
02
03
04

Dia 04/06 – Balão Dourado
Dia 10/06 - – Curso de Extensão - – Int. ao sistema de Inf. SIG – Turismo – Mini auditório
11/06 – Balão Dourado
23/06 – Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
24/06 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
25/06 – Balão Dourado
JULHO
Dia 01/07- Balão Dourado
Dia 02/07 – Balão Dourado
Dia 09/07 – Balão Dourado
Dia 15/07 – Balão Dourado
Dia 21/07 e 22/07 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 22/07 – Balão Dourado
Dia 23/07 - Balão Dourado
Dia 29/07 – Balão Dourado
Dia 30/07 - Balão Dourado
Dia 31/07 – Palestra Ciências da Religião
AGOSTO
Dia 02/08 - Palestra Ciências da Religião
Dia 04/08 e 05/08 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 06/08 – Balão Dourado
Dia 09/08 – Palestra Ciências da Religião
Dia 10/08 – Balão Dourado
Dia 17/08 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 18/08 – Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 19/08 – Levante Popular da Juventude
Dia 19/08 e 20/08 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 20/08 - Levante Popular da Juventude
Dia 26/08 – Balão Dourado
Dia 27/08 – Balão Dourado SETEMBRO
Dia 01/09 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 02/09 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 02/09 – Balão Dourado
Dia 03/09 - Balão Dourado
Dia 09/09 – Curso de arbitragem
Dia 10/09 – Balão Dourado
Dia 14/09 a 16/09 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 16/09 – Balão Dourado
Dia 17/09 - Balão Dourado
Dia 25/09 – I Seminário de Direito e Políticas
Dia 26/09 – Café com Informação e PIC - Proex
OUTUBRO
Dia 03/10 – Café com Informação
Dia 06/10 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 07/10 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 09/10 – Treinamento Portal Projetor
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03

Dia 12/10 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 13/10 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 14/10 - Curso de Capacitação convênio UERN/SESAP
Dia 17/10 – Curso Capacitação Gerencial
Dia 18/10 – Café com Informação
Dia 18/10 - Curso Capacitação Gerencial
Dia 19/10 - Curso Capacitação Gerencial
Dia 20/10 - - Curso Capacitação Gerencial
Dia 29/10 – Eleições do TRE
NOVEMBRO
Dia 08/11 – Café com Informação
Dia 09/11 - Curso Capacitação Gerencial
Dia 15/11 - Curso Capacitação Gerencial
Dia 16/11 - Curso Capacitação Gerencial
Dia 17/11 - Curso Capacitação Gerencial
Dia 22/11 – Café com Informação
Dia 28/11 - Curso Capacitação Gerencial
Dia 29/11 - Curso Capacitação Gerencial
Dia 30/11 - Curso Capacitação Gerencial
DEZEMBRO
01/12 - Curso Capacitação Gerencial
02/12 - Curso Capacitação Gerencial
06/12 – Café com Informação

Quadro 24 - Agenda de eventos com apoio em 2016
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Foto 10 Atividade de Encerramento do curso de dança contemporânea, semestre 2016.2

Em 2016 duas diretrizes foram norteadoras da gestão das ações: no âmbito
administrativo, a gestão técnica de informações, na seara do desenvolvimento
institucional, a ampliação de parcerias e de realizações em conjunto com agentes da
comunidade externa à UERN.
A diretriz administrativa permitiu qualificar o registro e tratamento de dados
referentes às ações desenvolvidas, gerando maior segurança e confiabilidade nas
estatísticas e caracterização do público atendido. Esse domínio técnico foi também
fundamental para o aperfeiçoamento dos processos de gestão de recursos financeiros
e de expedição de certificação, quando necessário.
A qualificação dessa dimensão técnica pode ser alcançada por meio da
contratação de serviço de Software de gestão acadêmica e financeira, fornecida pela
empresa Swisslink Sistemas Integrados, contratada pela FUNCITERN com recursos
captados por meio de taxas de cursos. Com essa ferramenta vêm sendo aperfeiçoados
os registros dos alunos e construído um banco de dados confiável que possibilita o
acompanhamento da situação “acadêmica” e o controle da arrecadação de taxas e
isenções.
A ferramenta é importante, mas ela só se alcança resultados a partir de sua
operação. Nesse sentido, é importante destacar a conquista de bolsas que asseguraram
a ampliação de pessoal tanto para o atendimento do público, como para a efetividade
da implantação de informações no sistema acadêmico. Em 2016, o CCUERN contou com
a importante colaboração de 01 bolsista financiado com recursos próprios e executado
pela FUNCITERN (Apêndice C: Edital n° 028/2016 –UERN/PROEX/CCUERN: Seleção
Simplificada de Bolsa para o CCUERN) e mais três bolsistas financiados pelo edital UERN
(Apêndice C: Edital n° 036/2016 –UERN/PROEX: Seleção Simplificada De Bolsistas De
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Extensão). Essa inserção dos estudantes também assegura um processo de formação

ampliado para esses estudantes e garante experiências salutares de atuação em
programa de ações de extensão.
A segunda diretriz norteadora de 2016 foi do desenvolvimento institucional, o
qual ganhou importante investimento a partir do diálogo e articulação no contexto de
discussão e produção do Plano Institucional de Cultura da UERN – PIC. Embora a
condução do processo de elaboração do PIC tenha sido responsabilidade da Diretoria de
Educação, Cultura e Artes – DECA/PROEX coube ao CCUERN o papel de contribuir com
as propostas. Entre essas ações o CCUERN realizou o Fórum de Cultura de Natal e reuniu
agentes, instituições, movimentos sociais e comunidade acadêmica com o propósito de
discutir a criação de uma política cultural na universidade. Desse processo surgiu uma
produção acadêmica submetida ao Colóquio de Extensão da UERN (Apêndice H: SILVA,
Irene de Araújo van den Berg. MAIA, Jeissiany Batista. Caminhos do Plano Institucional de
Cultura da UERN: Registros sobre o Fórum de Natal. In: III FÓRUM DE EXTENSÃO DO OESTE
POTIGUAR. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 2016).

No exercício de colaboração com o PIC foram disparadas oportunidades de
interlocução com agentes, instituições e organizações que permitiram refletir acerca do
papel e potencial do Complexo Cultural, ao mesmo tempo em que possibilitaram a
realização de eventos em conjunto no espaço da UERN. Cabe destaque três importantes
iniciativas realizadas nesse ano.
A primeira ação foi a realização do Dia D contra o Aedes Aegypti no CCUERN.
Por meio de parcerias com a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria Municipal de
Saúde de Natal, a UFRN, a Marinha do Brasil, a Escola Estadual Padre João Maria, a
Escola Municipal José do Patrocínio, o 43º Grupo de Escoteiros GENS FAT-RN e a ESF
Unidade Potengi, foi possível realizar ação de sensibilização envolvendo estudantes,
docentes e servidores do campus, crianças das escolas da região e panfletagem no sinal
de trânsito. Também foi realizada ação de limpeza da área do CCUERN. Dessa ação foi
gerado um vídeo (Apêndice J: Vídeo 01: UERN no combate ao mosquito Aedes Aegypti.
https://www.youtube.com/watch?v=mF7LeQLMmME)que registra as atividades.
A segunda ação foi a circulação de grupos artístico-culturais da UFRN, no
âmbito da programação do SIGAART. Durante uma tarde inteira foram desenvolvidas
oficinas, atividades de lazer e apresentação de grupos musicais, dentre os quais a Banda
Braile.com. Essa ação, além de sua execução em si proporcionou a aproximação do
CCUERN ao Núcleo de Artes e Cultura da UFRN. Dessa atividade foi gerado um vídeo
(Apêndice
J:
Vídeo
02:
CCUERN
recebe
SIGAART
da
UFRN.
https://www.youtube.com/watch?v=g8GFFMxOhOA) que registra a ação.
A terceira experiência de relevo desenvolvida no CCUERN no ano de 2016 foi a
realização conjunta da II Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura da 1ªDIREC e o evento
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Um dia no Campus, promovido pelo Campus de Natal. Essa atividade realizou-se em dois
dias com importante programação e circulação de elevado quantitativo de público,
estudantes de escolas estaduais. Nessa atividade, a UFRN também atuou em parceria
proporcionando a vinda de grupos culturais que se apresentaram na grade de
programação. Nos dois dias alunos das escolas públicas puderam conhecer melhor a
UERN, os cursos ofertados em Natal e ter contato direto com nossos estudantes e
professores. Por outro lado, a comunidade uerniana pode conhecer projetos que estão
sendo desenvolvidos nas escolas de Natal. Resultou desse intercâmbio o chamamento
de 07 estudantes para integrar projetos de Iniciação Científica para o Ensino Médio –
PIBIC – EM, com bolsas do CNPq/UERN. Outro resultado foi a elaboração de vídeo
(Apêndice
J:
Vídeo
03:
Um
dia
no
Campus|UERN
Natal|2016.
https://www.youtube.com/watch?v=JI0PC22vTbg) com o registro das ações.
Derivou ainda da segunda diretriz a iniciativa de discutir de forma participativa
e democrática o Plano de Ocupação do CCUERN, tendo em vista a transferência próxima
dos departamentos acadêmicos para o prédio sede do Campus. Embora ainda em curso
no presente ano de 2017, cabe o registro de que as reuniões para proposição de ações
e projetos vêm sendo realizadas desde outubro de 2016, em conjunto com
Departamentos e setores do Campus, docentes, técnicos e estudantes. Pretende-se com
isso, finalizar no primeiro semestre de 2017 a proposta de criação na UERN de um
equipamento articulando diferentes ações de extensão no espaço do Complexo
Cultural.
Em relação às suas ações regulares, em 2016, o CCUERN manteve oferta de
cursos de extensão, embora tenha sofrido relativo atraso no calendário e redução de
profissionais, modalidades, turmas e vagas disponibilizadas. Mesmo num cenário
adverso foram oferecidas 1843 vagas somados os dois semestres letivos executados e,
dessas, 1428 vagas foram ocupadas. Infelizmente o atendimento a dispositivos da lei
que rege os contratos temporários na UERN inviabilizou a manutenção de contratos nos
moldes anteriores, bem como obrigou a gestão a optar por modalidades mais
diretamente ligadas às ações de cultura. Também como atividade regular foi mantida a
realização e apoio de eventos internos e externos.
No horizonte de busca por alternativas à oferta de atividades no CCUERN foi
arduamente construído um projeto submetido como proposta em edital do Ministério
dos Esportes (Apêndice K: Projeto PELC). A proposta para implantação de um núcleo do
Programa de Esporte e Lazer na Cidade – PELC foi submetido e apreciado positivamente,
entretanto, por fatores de ordem institucional o Ministério dos Esportes abortou a
celebração de novos convênios. Com isso, embora com expectativas frustradas no
tocante à captação dos recursos e à execução das ações, a equipe do CCUERN creditou
mais uma experiência e amadurecimento no horizonte de sua história.
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No que tange à relação com a FUNCITERN, fundação responsável por assegurar
a gestão financeira dos recursos captados no projeto de Cursos, é importante registrar
o papel fundamental dessa cooperação. No segundo semestre de 2015 o CCUERN
realizou experiência inicial de execução do seu projeto de cursos pela fundação e graças
ao êxito em seu desenvolvimento nova proposta foi executada em 2016 (Apêndice B:
Projeto FUNCITERN). Graças ao trabalho conjunto com a FUNCITERN os recursos vêm
sendo captados regularmente em conta gerenciada pela fundação e o plano de
investimentos vem sendo cumprido com agilidade e transparência, ainda que os
recursos sejam de pouco volume.
Na execução financeira do projeto em 2016 foi possível assegurar importante
conquista nas condições de realização dos cursos e diferentes investimentos foram
viabilizados, conforme demonstra quadro próprio desse relatório. Dentre os
investimentos merece destaque a aquisição das licenças de software de editor de texto,
planilha e apresentação. Outra importante conquista foi a doação (Apêndice I: Processo
elegibilidade Microsoft/Techsoup)pela Microsoft de licenças do sistema operacional
Windows 7, de modo a implantar condições adequadas e regulares para o
funcionamento das atividades de Inclusão Digital no laboratório que é exclusivamente
destinado às ações de extensão.
Diante dos diferentes aspectos percorridos ao longo desse relatório é possível
avaliar o amadurecimento institucional que o CCUERN vem conquistando e os avanços
em diferentes frentes. Ao longo dos anos houve, sem dúvida, o declínio na oferta de
vagas em cursos, a redução do quadro de contratos, o enxugamento das atividades, a
redução de concessões de espaço e as dificuldades em relação à manutenção das
instalações e equipamentos. Todavia, o CCUERN vem experimentando um processo
novo de “autoconhecimento” enxergando potencial de ações com as vocações
institucionais que a UERN construiu em sua trajetória e com as iniciativas de
profissionais e estudantes que vem se comprometendo com novos desafios. As
perspectivas para curto e médio prazos vêm se delineando a partir da proposição de
uma política cultural para a instituição, do inevitável desafio de ampliação do Campus
de Natal e da oferta de novas formações, mas, inarredavelmente, daquilo que é motor
principal do CCUERN, a expectativa de transformação social por meio da extensão
universitária.
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Resolução 026/2014 – CONSUNI/UERN: Cria o Complexo Cultural da UERN.



Resolução nº 15/2015 - CD Define valores de matrícula e mensalidades em
cursos e atividades do Complexo Cultural da UERN e dá outras providências.



Projeto Funcitern/CCUERN: Exercício 2016



Edital nº 001/2016 - Renovação de matrícula para atividade de musculação do
semestre 2016.1 do CCUERN



Edital nº 007/2016 - PRORHAE/UERN Seleção Simplificada Para Contratação De
Pessoal Por Tempo Determinado



Edital nº 002/2016 – CCUERN/PROEX/UERN Processo de isenção de taxas para
matrícula em cursos e atividades no CCUERN



Edital nº 017/2016 - UERN-PROEX-CCUERN - Renovação de Matrículas e
Matrículas de Novos Alunos



Edital n° 028/2016 –UERN/PROEX/CCUERN: Seleção Simplificada de Bolsa para
o CCUERN



Resultado do Edital n° 028/2016 – UERN/PROEX/CCUERN



Edital nº 032/2016 – UERN/PROEX/CCUERN - Renovação De Matrículas Da
Atividade De Musculação Semestre 2016.2



Edital nº 034/2016 - UERN/PROEX/CCUERN: Renovação de Matrículas e
Matrículas de Novos Alunos – Semestre 2016.2



Aditivo Edital Nº 034/2016 - UERN/PROEX/CCUERN: Prorrogação de prazo para
entrega de comprovante de pagamento para Renovação de Matrículas e
Matrículas de Novos Alunos – Semestre 2016.2



Edital n° 036/2016 –UERN/PROEX: Seleção Simplificada De Bolsistas De
Extensão
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Edital nº 039/2016 –UERN/PROEX/CCUERN- Renovação de Matrícula e
Matrícula para alunos novos do CCUERN (2017.1)



Relação de alunos por turma 2016.1



Relação de alunos por turma 2016.2



Normas para realização de eventos versão 2016



Modelo de projeto para proposição de eventos versão 2016



Requerimento para agendamento de eventos versão 2016



SILVA, Irene de Araújo van den Berg. MAIA, Jeissiany Batista. Caminhos do
Plano Institucional de Cultura da UERN: Registros sobre o Fórum de Natal. In: III
FÓRUM DE EXTENSÃO DO OESTE POTIGUAR. Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, 2016



Carta de solicitação de doação à Techsoup



Aprovação no Processo de Doação
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Vídeo 01: UERN no combate ao mosquito Aedes Aegypti.
https://www.youtube.com/watch?v=mF7LeQLMmME



Vídeo 02: CCUERN recebe SIGAART da UFRN.
https://www.youtube.com/watch?v=g8GFFMxOhOA



Vídeo 03: Um dia no Campus|UERN Natal|2016.
https://www.youtube.com/watch?v=JI0PC22vTbg



Instrumento de Projeto Técnico Pedagógico Versão Final



Extrato da Proposta enviada para análise Ministério dos Esportes



Resultado - Lista de Estados do Nordeste



Relatório Financeiro/FUNCITERN | Exercício 2016
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