VIII RELATÓRIO DE GESTÃO
Janeiro a Dezembro / 2015
PRINCIPAIS AÇÕES IMPLEMENTADAS
O presente Relatório de Gestão trata das principais ações
implementadas pela Direção do CCSA, no ano de 2015, no campo acadêmico
e administrativo. Trata-se pois de um importante instrumento de controle da
gestão que a Direção fornece à comunidade interna e externa para avaliar a
gestão dos recursos públicos sob a sua responsabilidade.
É claro que ao apresentarmos este Relatório temos a correta
compreensão de que os resultados obtidos não foram apenas decorrentes do
trabalho da Direção. Foram, antes de tudo, uma construção coletiva pois
somente o trabalho cooperativo e a mobilização de muitos atores podem
garantir a expressão acadêmica de qualidade do CCSA no âmbito da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Esperamos contar com a sua contribuição para qualificar ainda mais a
gestão universitária.
Maria Arlete Duarte de Araújo – Diretora
Adilson de Lima Tavares ( jan / jul )- Vice-Diretor
Maria Lussieu Silva ( jul/dez) – Vice-Diretor

I.

Ações Acadêmicas

Inauguração do Laboratório do Curso de Turismo – sala B3 do Setor V com o
objetivo de melhorar a qualidade das atividades acadêmicas;
Inauguração do Laboratório de Praticas Empresariais do Curso de
Administração - Sala A4 do Setor v para apoiar as atividades acadêmicas do
Curso de Administração;
Aprovação pela CAPES do Mestrado Profissional em Gestão do Conhecimento
e da Informação e do Mestrado Acadêmico de Ciências Contábeis;
Instalação do Mestrado Profissional em Gestão do Conhecimento e da
Informação e do Mestrado Acadêmico de Ciências Contábeis;
Apoio ao Programa de Pós-Graduação em Turismo – cessão da Sala B2 do
Setor V para funcionamento do Curso de Doutorado;
Apoio ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública com a destinação
de espaços adequados às suas atividades administrativas;
Criação do Departamento de Direito Processual e Propedêutica;
Apoio à criação de novos grupos de pesquisa. No momento existem 38 grupos
de pesquisa;
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Consolidação do Núcleo de Apoio ao Discente (NADis) com os seguintes
objetivos: promover ações de incentivo à permanência do aluno no curso,
oferecer orientação psicopedagógica, encaminhar as demandas dos alunos
quanto às necessidades específicas de saúde, educacionais e sociais e
desenvolver ações culturais, educativas, de saúde e qualidade de vida
(nadis@ccsa.ufrn.br);
Aplicação do instrumento de avaliação dos cursos de graduação do CCSA pelo
NADis com o objetivo de realizar um diagnóstico sobre a percepção de alunos
e professores sobre o funcionamento de cada curso e definir formas de
intervenção em 2016;
Recepção e entrega do Manual do Aluno a todos os calouros com informações
importantes sobre a sua permanência na universidade;
Instalação do banco de dados econômicos e financeiros Bloomberg para
subsidiar as atividades de pesquisa dos Programas de Pós-Graduação de
Administração, Economia e Ciências Contábeis pelo prazo de dois anos
(aquisição, com apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação);
Lançamento de mais um número da Revista INTERFACE – semestre 2014.2. A
INTERFACE é uma publicação semestral do CCSA que tem por objetivo
socializar a produção científica no campo das ciências sociais aplicadas;
Realização do XX Seminário de Pesquisa do
mesas-redondas, apresentação de mais de
comunicação oral e/ou pôster, 57 minicursos
ciências sociais aplicadas, além da IV Mostra
Fotografias;

CCSA – 13 conferências, 30
500 trabalhos na forma de
em diferentes temáticas das
de Extensão do CCSA e de

Início da organização do XXI Seminário de Pesquisa do CCSA a realizar-se no
período de 02 a 06 de maio de 2016;
Apoio à realização de eventos promovidos pelos alunos. Entre outros: XV
Simulação de Organizações Internacionais – SOI, Revista In Verbis,
Insurgências Urbanas: buscando a efetivação do direito à cidade;
Criação de Comissão para Elaboração do Projeto Político Pedagógico do
Curso de Gestão em Cooperativas (graduação);
Apoio à realização de eventos promovidos pelos professores. Entre outros:
XXX Congresso da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em
Economia, II Encontro da Sociedade Brasileira de Administração Pública;
Apoio à realização de vários Cursos de Especialização por vários
Departamentos e Programas de Pós-Graduação;
Apoio ao funcionamento da Revista de Turismo Contemporâneo;
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Busca de apoio na PPg para a publicação de livros de vários docentes de
diversos programas de pós-graduação;
Ajuda financeira
foram gastos R$
sessenta e dois
quarenta e dois
CCSA;

aos alunos para participação em eventos. No ano de 2015
50.762,62 (cinquenta mil setecentos e sessenta e dois reais e
centavos) sendo R$37.242,62 ( trinta e sete mil duzentos e
reais e sessenta e dois centavos) pagos com recursos do

Premiação das Melhores Monografias dos Cursos de Graduação;
Manutenção do Portal Digital das Monografias dos Cursos de Graduação.
II.

Ações Administrativas

Recuperação do prédio do Juizado de Pequenas Causas para o CCSA o que
vai permitir uma acomodação mais adequada de atividades que estavam
funcionando no Setor de Aulas V;
Compra de material permanente no valor de R$ 444.466,73 ( quatrocentos e
quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e três
centavos) para todas as unidades acadêmicas e administrativas;
Compra de computadores, monitores e móveis para os Laboratórios dos
Cursos de Administração e Turismo (recursos do REUNI e do CCSA);
Mobiliário para todas as salas destinadas a abrigar os grupos de pesquisa no
NEPSA II (total de 28 salas) para criar condições adequadas de produção do
conhecimento a partir de critérios de mérito e produtividade definidos em
Resolução aprovada pelo CONSEC/CCSA ( Recursos do REUNI e do CCSA);
Levantamento de necessidades de formação dos servidores com o objetivo de
definir um plano de capacitação (em andamento);
Realização de várias atividades no Programa de Qualidade de Vida no
Trabalho com o objetivo de promover ações que resultem na melhoria de
qualidade de vida no trabalho dos servidores;
Manutenção da parceria com o DCE – cessão de salas para o projeto Cursinho
DCE no turno vespertino;
Apoio ao funcionamento dos Centros Acadêmicos através de material
permanente (computadores e móveis);
Apoio à capacitação dos servidores seja promovendo cursos em parceria com
a PROGESP seja apoiando a ida de servidores para eventos diversos;
Reformas encaminhadas à Superintendência de Infraestrutura: NUT SECA,
NPJ (recuperação ) e Hall de entrada do CCSA;
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Conclusão da subestação de energia localizada próximo ao Setor I de Aulas;
Recuperação das mesas da pracinha do Setor I e do piso da praça localizada
entre o NPJ e Juizado Especial (em fase de conclusão);
Organização da Confraternização do Natal;
Divulgação do Catálogo de Competências dos Docentes e Técnicos do CCSA
Implementação do projeto de Sinalização do CCSA com a colocação de placas
em todas as portas e totens de indicação dos diversos pontos;
Implementação de política voltada à promoção da imagem do CCSA: aquisição
de pastas padronizadas com a logomarca do CCSA, calendário com a
divulgação das atividades;
Implementação da nova home page do CCSA;
Reforma da copa concluída;
Contratação de dois porteiros para o prédio principal do CCSA;
Realização de concursos para docentes em vários departamentos;
Criação de condições para organização da Assessoria de Comunicação do
CCSA;
Compra de 19 roteadores para melhorar o acesso à internet do prédio principal
e do NEPSA II;
Aprovação da Resolução que distribui as salas para os grupos de pesquisa no
NEPSA II pelo CONSEC;
Acerto de contas com o Centro de Educação – valor R$ 90.669,21 (noventa mil
seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos) referente à parcela
da conta de limpeza proporcional ao espaço utilizado no CCSA;
Criada Comissão para discutir uma nova matriz orçamentária de distribuição de
recursos com as unidades do CCSA;
Viabilização da participação de vários servidores em Cursos de Pós-Graduação
Obtenção de recursos do Fundo de Pós-Graduação no valor de $51.550,00 (
cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta reais) para apoiar os programas de
pós-graduação;
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