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APRESENTAÇÃO

Claudionor Gomes Bezerra   Jeanete Alves Moreira
Vice-diretor Diretora

Este documento apresenta os

resultados obtidos pelo Centro de

Ciências Exatas e da Terra (CCET) no

ano de 2020, além de um diagnóstico

atual deste Centro.

Tais informações são de extrema

relevância para que a comunidade

universitária, juntamente com a

sociedade, possam tomar

conhecimento das atividades

desenvolvidas por esta instituição, para

o efetivo cumprimento de sua missão.

Este documento está em consonância

com a Resolução 018/2020

CONCURA, de 08/10/2020, seguindo

a sugestão de redação contida em seu

Anexo II.



MENSAGEM DA DIRETORA

Durante o ano de 2020 a gestão universitária atravessou
um período de grandes desafios. A pandemia ocasionada
pelo novo coronavirus (COVID-19) alterou por completo a
realidade do cotidiano de todos. Em meio a um cenário
de incertezas, a direção do CCET abraçou o desafio de
seguir com as atividades do Centro de maneira remota,
com o compromisso máximo de não permitir que a
qualidade do ensino prestado sofresse fortes danos.
Trata-se, portanto, de uma situação sem precedentes e
completamente desafiadora. Afirmamos que, unindo
esforços juntamente com a administração central da
UFRN, o CCET tem se reinventado dentro de tantas
limitações, de maneira a atender com zelo as demandas
de todos os componentes de nossa instituição.
Participamos de inúmeras reuniões com a reitoria, pró-
reitorias, diretores, chefes, coordenadores, técnico-
administrativos e representantes dos alunos para que

pudéssemos, aos poucos, tomar medidas que
minimizassem os danos gerados pela pandemia,
priorizando sempre o cuidado com aquela que é a
primeira, a maior e a mais importante instituição de todas:
a vida. Embora esse desafio esteja a se prolongar,
pontuamos que temos aprendido a executar a maior parte
das atividades de maneira remota, sobretudo nossas aulas.
As ações que conseguimos executar revelam o
compromisso da direção do Centro, juntamente com os
vários atores desse processo: docentes, técnicos, alunos e
colaboradores terceirizados. O que impulsiona essa
jornada a frente da direção do CCET é a possibilidade da
melhoria do Centro como um todo, seja nas áreas
acadêmica, estrutural ou de recursos humanos. Nossas
ações são norteadas firmemente pelo propósito de
contribuição para o progresso contínuo do Centro, sempre
pautados na ética e no compromisso em atender as
diversas demandas que fazem parte do cotidiano de uma



administração acadêmica. Nesse contexto, apresentamos
nosso Relatório de Gestão de 2020 e devemos sempre
destacar que todas as ações empreendidas pela
administração pública, em todos os níveis e esferas
governamentais, devem ser pautadas no princípio
fundamental de atender ao interesse público, razão de ser
da própria existência do serviço a que nos
comprometemos. Importa ressaltar também o trabalho
de toda a nossa equipe, que tem atuado com
responsabilidade e compromisso, mesmo que de forma
remota, viabilizando a execução de atividades necessárias
ao crescimento do nosso Centro, como um todo. No
entanto, estamos cientes de que ainda há muito a ser
feito e aprimorado, em especial no tocante a questões
que dependem da intervenção de outros setores ou
instâncias da UFRN. Ademais, entendemos que não é
possível desenvolver um trabalho eficiente e de qualidade
sem primar pelo diálogo, humildade, paciência,
maturidade e participação da coletividade acadêmica em
sentido amplo, envolvendo professores, alunos,
servidores técnico-administrativos, colaboradores
terceirizados, empresas privadas prestadoras de serviço,

ou, ainda, de qualquer pessoa da sociedade que necessite de
um serviço inserido em nossa área de competência de
atender ao interesse público, razão de ser da própria
existência do serviço a que nos comprometemos. Essencial
esclarecer que a prestação de contas do CCET é elaborada
pela Administração Central da UFRN, pois o Setor de
Execução Orçamentária (SEO) do Centro trabalha apenas
com a distribuição orçamentária interna. Portanto, é do
nosso entendimento que o Centro de Ciências Exatas e da
Terra cumpriu em 2020 o seu papel de formador de
profissionais, tal como de produtor e propagador de
conhecimento, em harmonia com a sociedade que lhe
financia.
Ressalte-se ainda que este Centro desenvolve suas
atividades em consonância com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFRN. Tanto o PDI, quanto o Plano de
Gestão da UFRN, incorporaram a “Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável” da Organização das Nações
Unidas (ONU), constituída por 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. Os ODS e
suas metas envolvem “temáticas diversificadas, como
erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura,



saúde, educação, igualdade de gênero, redução das
desigualdades, energia, água e saneamento, padrões
sustentáveis de produção e de consumo, mudança do
clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável
dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento
econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização,
governança, e meios de implementação” e devem
orientar as políticas nacionais e as atividades de
cooperação internacional. Diante da tamanha
importância desses objetivos, a UFRN vem trabalhando
em consonância com os ODS.



VISÃO GERAL 
ORGANIZACIONAL 

E AMBIENTE EXTERNO



O CCET

História

O Centro de Ciências Exatas e Naturais (CCEN) foi criado durante a Reforma Universitária de

1973, quando da implantação do Plano de Reestruturação da UFRN (Decreto 74.211, de

24/06/1974), junto com a criação de outros quatro Centros Acadêmicos.

Em 1996, na reforma do Estatuto e do Regimento da

UFRN, este Centro passou a denominar-se Centro de

Ciências Exatas e da Terra (CCET). Seu Regimento

Interno foi aprovado pela Resolução nº 012/2005-

CONSUNI, de 23/09/2005.



Atualmente, o CCET é constituído de 08 Departamentos (Ciências Climáticas e

Atmosféricas, Demografia e Ciências Atuariais, Estatística, Matemática, Física Teórica e

Experimental, Geofísica, Geologia, e Informática e Matemática Aplicada) e 01 Instituto

(Química).

O CCET prioriza a qualidade do ensino através do cumprimento das noções estabelecidas

em sua missão e visão. Nesse aspecto, ressalta-se a importância sentida pelo Centro a

respeito da interação desta instituição com a educação básica de ensino e a comunidade

externa de modo geral. A apresentação de resultados para a sociedade e o intercâmbio

de conhecimento realizado entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa é

uma das estratégias do Centro para alcançar a excelência da formação universitária.











CURSO DE GRADUAÇÃO MODALIDADE ALUNOS MATRICULADOS

CIÊNCIAS ATUARIAIS PRESENCIAL 102

CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO PRESENCIAL 18

ENGENHARIA DE SOFTWARE PRESENCIAL 30

ESTATÍSTICA PRESENCIAL 98

FÍSICA BACHARELADO PRESENCIAL 127

FÍSICA LICENCIATURA PRESENCIAL 168

GEOFÍSICA PRESENCIAL 79

GEOLOGIA PRESENCIAL 120

MATEMÁTICA BACHARELADO PRESENCIAL 37

NÚMERO DE ALUNOS ATIVOS SEGUNDO OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO 
CCET EM 2020



MATEMÁTICA LICENCIATURA PRESENCIAL 259

METEOROLOGIA PRESENCIAL 98

QUÍMICA BACHARELADO PRESENCIAL 120

QUÍMICA LICENCIATURA PRESENCIAL 251

QUÍMICA DO PETRÓLEO PRESENCIAL 90

FÍSICA LICENCIATURA EaD 53

MATEMÁTICA LICENCIATURA EaD 72

QUÍMICA LICENCIATURA EaD 31

TOTAL - 1753



PROGRAMA MODALIDADE ALUNOS ATIVOS DISSERTAÇÕES/TESES 
DEFENDIDAS

CONCEITO 
CAPES

CIÊNCIA E 
ENGENHARIA DE 

MATERIAIS

MESTRADO 37 DISSERTAÇÕES=10
TESES=3

7

DOUTORADO 80

CIÊNCIA E 
ENGENHARIA DE 

PETRÓLEO

MESTRADO 19 DISSERTAÇÕES=8
TESES=4

3

DOUTORADO 74

CIÊNCIAS 
CLIMÁTICAS 

MESTRADO 11 DISSERTAÇÕES=7
TESES=9

4

DOUTORADO 31

DEMOGRAFIA MESTRADO 22 DISSERTAÇÕES=7 4

DOUTORADO 17

INFORMAÇÕES SOBRE A PÓS-GRADUAÇÃO DO CCET EM 2020



PROGRAMA MODALIDADE ALUNOS ATIVOS DISSERTAÇÕES/TESES 
DEFENDIDAS

CONCEITO CAPES

ENSINO DE 
CIÊNCIAS 

NATURAIS E 
MATEMÁTICA

MESTRADO 46 DISSERTAÇÕES=12 4

ENSINO DE 
CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA

MESTRADO 19 DISSERTAÇÕES=2
TESES=2

4

DOUTORADO 39

FÍSICA MESTRADO 22 DISSERTAÇÕES=4
TESES=13

5

DOUTORADO 65

GEODINÂMICA E 
GEOFÍSICA

MESTRADO 35 DISSERTAÇÕES=19
TESES=5

5

DOUTORADO 42

MATEMÁTICA 
APLICADA E 
ESTATÍSTICA

MESTRADO 28 DISSERTAÇÕES=6 3



PROGRAMA MODALIDADE ALUNOS ATIVOS DISSERTAÇÕES/TESES 
DEFENDIDAS

CONCEITO CAPES

PROF-
MATEMÁTICA

MESTRADO 10 DISSERTAÇÕES=7 5

SISTEMAS E 
COMPUTAÇÃO

MESTRADO 51 DISSERTAÇÕES=15
TESES=14

5

DOUTORADO 64

QUÍMICA MESTRADO 49 DISSERTAÇÕES=10
TESES=8

4

DOUTORADO 89

PROF-QUÍMICA MESTRADO 8 DISSERTAÇÕES=8 4

PROF-FÍSICA MESTRADO 19 DISSERTAÇÕES=1 4

TOTAL - MESTRADO=376
DOUTORADO=50

1

DISSERTAÇÕES=116
TESES=58

-



ESTRUTURA  ORGANIZACIONAL

O CCET é formado por de 08 departamentos e 1 Instituto (de Química) que organizam

as diferentes áreas do saber, totalizando 256, sendo 97,7% com doutorado. Conta

também com a atuação de 107 servidores técnicos administrativos.

Ciências Atmosféricas e Climáticas – DCAC
Demografia e Ciências Atuariais – DDCA
Estatística – DEST
Física – DFTE
Informática e Matemática Aplicada – DIMAp
Geofísica – DGEF
Geologia – DGEO
Matemática – DMAT
Instituto de Química - IQ



ORGANOGRAMA



BIBLIOTECA

Biblioteca setorial Ronaldo Xavier de Arruda

Em relação as bibliotecas, vale mencionar que há no

CCET algumas unidades setoriais, como, por exemplo, as

de Física e de Química. No prédio construído para

funcionar as instalações do curso de Ciências Atuariais –
que é uma ampliação do prédio administrativo do

CCET - há uma biblioteca setorial denominada

"Biblioteca Ronaldo Xavier de Arruda", integrada ao

Sistema de Bibliotecas da UFRN, que atende aos

cursos de Ciências Atuariais, Estatística e

Matemática e respectivos alunos de graduação e

pós-graduação vinculados ao CCET. O espaço

dessa biblioteca foi organizado de forma a melhorar

consideravelmente o ambiente de estudo, inclusive

disponibilizando algumas cabines individuais.



O acervo das bibliotecas (central (BCZM) e setoriais
do CCET), aumentou consideravelmente,
principalmente por meio de incentivo aos docentes
para a solicitação de bibliografias atualizadas. Este
esforço de aperfeiçoar a aquisição de recursos e as
condições de conforto ambiental tem o propósito de
oferecer aos alunos instrumentos mais adequados
para a obtenção do aprendizado. Ademais, essa
iniciativa se alinha aos incentivos promovidos através
de outros projetos de aperfeiçoamento do ensino,
como monitoria, tutoria, ações integradas, programa
‘Hábitos de Estudo’, dentre outros. Atualmente o
acervo da Biblioteca Ronaldo Xavier de Arruda é de
5.535 exemplares de livros, monografias e folhetos;
1.711 fascículos de periódicos. O número de
empréstimos em 2020 foi de 351 e a frequência de
usuários foi de 561 (janeiro a março de 2020).

Biblioteca setorial Ronaldo Xavier de Arruda

Todas essas medidas estão em consonância

com o plano de desenvolvimento Institucional

(PDI) da UFRN e do Plano de Gestão, que

apresentam como uma de suas metas

acadêmicas o aumento da taxa de sucesso

dos cursos de graduação, melhorando a

qualidade do ensino.



SETOR DE AULAS III

O Setor de Aulas III é composto por 1 sala de
supervisão, por 37 salas de Aula, 3
Laboratórios de Informática, 1 Laboratório de
Ensino de Matemática, 1 Sala de Monitoria e
1 Sala de Xerox, além de espaços de
convivência espalhados pelos corredores do
referido setor.

No Setor são ministradas aulas para todos os
cursos de graduação do CCET e para
diversos cursos dos quais os Departamentos
e o Instituto de Química são responsáveis.
Também são ministradas aulas de pós-
graduação.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
E GOVERNANÇA



O Centro de Ciências Exatas e da Terra, assim como
todos os Centros acadêmicos desta universidade,
desenvolve suas ações atendendo as políticas públicas
promovidas pelo Ministério da Educação e Cultura e
tem como objetivo desenvolver e apoiar ações que
visem uma melhor qualidade nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão, em consonância com o Plano de
Gestão do Centro e com o Plano de Desenvolvimento
Institucional da UFRN.

PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Com especificação de planos para implementar
as prioridades estratégicas da gestão

São objetivos do CCET:

II. Apoiar a participação em programas institucionais que
contribuam para reduzir os índices de evasão nos cursos de
graduação do CCET;

III. Dar apoio à investigação científica, à aplicação, à
transferência, à difusão e à construção do conhecimento por
meio da realização de projetos de pesquisas; Incentivar as
atividades de extensão (projetos e ações acadêmicas
associadas) junto a professores e alunos, com vista à aplicação,
à transferência e à difusão do conhecimento;

IV. Incentivar a qualificação docente e dos técnicos
administrativos; Desenvolver uma política de capacitação
pedagógica para os docentes;

V. Promover medidas de acessibilidade para pessoas com
deficiência no setor de aulas e nos prédios administrativos do
CCET;

VI. Implantar uma política para melhoria e conservação do meio
ambiente no âmbito do Centro, principalmente em relação à
economia de papel e energia;

VII. Estimular a participação dos servidores do CCET em ações
de qualidade de vida articuladas com a PROGESP.

I. Apoiar o desenvolvimento dos cursos de graduação
(presenciais e a distância) e os programas de pós-
graduação, tendo em vista a melhoria permanente da
qualidade acadêmica;



O Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) se
caracteriza como um Centro responsável pelo ensino das
ciências exatas, como matemática, física, química,
estatística, informática, dentre outras. As atividades do
CCET são baseadas na tríade ensino, pesquisa e
extensão, em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), que contém a
direção estratégica da UFRN e o Plano de Gestão do
CCET.

A direção do CCET delineou suas ações em consonância
com o Regimento da UFRN, o Estatuto e as Resoluções
da UFRN e o Regimento do próprio Centro.

Nosso Mapa estratégico, com os objetivos para o Ensino,
Pesquisa e Extensão, tal como para a Internacionalização,
Gestão, Acessibilidade/inclusão e Comunicação está
apresentado na página a seguir:

Planetário Barca do Céus - Projeto de extensão



MAPA ESTRATÉGICO DO CCET



ENSINO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA

Dar suporte às atividades das coordenações de curso de graduação e pós-graduação. Dar suporte ao Centros e aos
diretórios acadêmicos com relação às demandas dos estudantes. Apoiar os programas e projetos institucionais, tais
como, por exemplo, PET, PIBIC, PIBID e Residência Pedagógica. Dar suporte aos projetos e ações de monitoria e tutoria,
assim como fomentar as licenciaturas. Aumentar a sinergia e a integração entre graduação e pós-graduação. Dar suporte
às atividades das coordenações de curso do ensino a distância (EAD), contribuindo com a política da UFRN para a
universalização do acesso ao ensino superior.

EXTENSÃO

Dar suporte às ações de extensão. Integrar os projetos e programas de extensão com o ensino de graduação e pós-
graduação. Estimular a participação de docentes em editais internos e externos de extensão. Dar suporte à realização de
eventos internacionais, nacionais, regionais e locais para que haja a disseminação do conhecimento e a troca de saberes.

PESQUISA

Dar suporte aos grupos de pesquisa existentes e incentivar a criação de novos grupos. Divulgar em mídias sociais as
ações de pesquisa de reconhecido impacto. Estimular a articulação da pesquisa com o ensino de graduação/pós-
graduação e extensão. Em 2020 4 docentes do CCET (1 do DIMAP, 1 do IQ e 2 do DFTE) foram elencados entre os mais
influentes do mundo (https://ufrn.br/imprensa/noticias/42118/sete-pesquisadores-da-ufrn-estao-entre-os-mais-

influentes-do-mundo).

https://ufrn.br/imprensa/noticias/42118/sete-pesquisadores-da-ufrn-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo


INTERNACIONALIZAÇÃO

O CCET tem apoiado a vinda de pesquisadores
estrangeiros, assim como a participação de seus
docentes e discentes em missões científicas no
exterior. Durante o ano de 2020, devido a
pandemia o número de docentes que saiu para
realizar pós-doutorado, capacitação e visitas
técnicas foi bastante reduzido. Embora de
forma remota ocorreram vários projetos
institucionais com coordenação local e/ou
participação de professores do CCET. O Centro
continuará incentivando a participação de
docentes, técnicos administrativos e discentes
em eventos acadêmicos, cursos de capacitação
e visitas técnicas. Em “Atividades Executadas”
serão apresentados alguns destaques que
ocorreram durante o ano de 2020 no CCET.

Visita da Profª Jeanete Alves Moreira e Profº. Claudionor Gomes Bezerra 

(Diretora e Vice-diretor do CCET) ao laboratório de observações remotas 

do Núcleo de Astronomia Observacional e Instrumental da UFRN 



dedicado à busca por Exoplanetas orbitando estrelas
que possuem cinturões de asteróides parecidos com
aqueles existentes no nosso Sistema Solar. Neste
projeto, observamos sistematicamente uma amostra
de 60 estrelas denominadas estrelas do tipo-solar por
terem muitas propriedades físico-químicas similares
àquelas do Sol. Essas observações são realizadas com o
espectrômetro HARPS (High Accuracy Radial Velocity

Planet Searcher) instalado no telescópio de 3,60m de
diâmetro do ESO, em La Silla, junto com o Pente de
Frequências Laser do ESO, que é um instrumento de
calibração com a capacidade de aumentar
significativamente a precisão do
espectrômetro HARPS e, portanto, sua capacidade de
detectar planetas.

O referido Pente de Frequências Laser, primeiro
dedicado à Astronomia Óptica, é resultado de uma
colaboração internacional e foi construído por meio de
um consórcio constituído pela UFRN, Instituto de
Astrofísica de Canárias (Tenerife, Espanha), Instituto
Max Planck de Óptica Quântica e o ESO. As missões
observacionais deste projeto estão sendo realizadas de
forma remota a partir do laboratório de observações
remotas do Núcleo de Astronomia Observacional e
Instrumental da UFRN localizado no Departamento de
Física do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET). Tal
laboratório é fruto de financiamentos recebidos da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação (PPG) da UFRN, através do
programa PRINT/CAPES, da Pró-Reitoria de Pesquisas
(Propesq) da UFRN e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Esse
projeto é conduzido pelos professores José Renan de
Medeiros, Bruno Leonardo Canto Martins e Izan de
Castro Leão do Departamento de Física é parte de um
ambicioso programa científico, iniciado em 2018,



Professores José Renan de Medeiros, 

Bruno Leonardo Canto Martins e Izan

de Castro Leão do Departamento de 

Física da UFRN

Espectrômetro HARPS e 

Pente de Frequências Laser

ESO – LA SILLA



PROCESSOS

Incrementar o diálogo com as chefias de departamento, direção do IQ, coordenações de cursos, representações dos
Centros/diretórios acadêmicos e técnicos administrativos. Incentivar uma maior participação da comunidade acadêmica
nas reuniões do Conselho do Centro (CONSEC). Melhorar a comunicação interna e externa no CCET. Distribuir os
recursos aos departamentos de acordo com o modelo já utilizado no Centro, fazendo o acompanhamento da forma de
utilização desses recursos. Publicizar a aplicação dos recursos financeiros e orçamentários, sob a responsabilidade direta
de sua direção ou de outras instâncias. Incentivar a participação dos servidores nas atividades do Programa de
Qualidade de Vida da UFRN.

GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E COMPROMETIDA

ACESSIBILIDADE, ACOMPANHAMENTO DE DISCENTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (NEE)

A UFRN instituiu a política de acessibilidade, criando inicialmente grupos de trabalho em cada Centro e unidades
acadêmicas especializadas e, em seguida, foi recomendada a criação de Comissões Permanentes de Inclusão e
Acessibilidade (CPIA). No CCET, em 2020, o trabalho que vinha sendo realizado pelo grupo ficou bem fragilizado devido à
pandemia. A meta é criar a CPIA e, com o apoio da SIA, desenvolver ações que visem a implantação/melhorias das
condições de acessibilidade e inclusão dos estudantes com NEE, em consonância com a resolução 027/2019-CONSUNI,
de 11/12/19.



ESPAÇO FÍSICO E INFRAESTRUTURA

Criar eventos de socialização voltados para a integração de
docentes, discentes, técnicos administrativos e
colaboradores terceirizados. Elaborar propostas e dar apoio
às demandas de infraestrutura dos vários setores que
compõem a comunidade do CCET.

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Incentivar uma comunicação mais efetiva que inclua
professores, técnicos administrativos, estudantes,
colaboradores terceirizados e a sociedade em geral. Divulgar
as ações do Centro nas mídias sociais (website do CCET,
Instagram, Facebook e Boletins da AGECOM), bem como
melhorar o site do Centro.

Cantinho da refeição do CCET, o "container"

CCET no Instagram: @ccet.ufrn





DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Os departamentos e cursos (graduação e pós-
graduação) vinculados ao CCET possuem suas
próprias esferas de governança. Em nível de Centro,
além das reuniões com Chefes e Coordenadores
para planejamento e decisões administrativas,
existe o Conselho do Centro (CONSEC), espaço
destinado para análise e apreciação dos processos.
No caso de cursos de graduação há duas esferas,
isto é, o Colegiado de Curso (deliberativo) e o
Núcleo Docente Estruturante. Por outro lado, nos
cursos de Pós-graduação há apenas o Colegiado do
curso, o qual é composto pelos docentes do
programa devidamente credenciados via edital.
Em nível de departamento, a Plenária do
Departamento é a instância decisória e o espaço de
apresentação aos docentes de propostas,
demandas, etc.



GESTÃO DE RISCOS

E CONTROLES INTERNOS



OBJETIVO ESTRATÉGICO GERAL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UFWfoNxiWfxFrYhb6YOwmzwZnTDc321B/edit#gid=1640305773

Melhorar a qualidade acadêmica (ensino, pesquisa e extensão) nos cursos de graduação e pós graduação

do CCET e aprimorar a gestão.

Segue o link da planilha do Excel:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UFWfoNxiWfxFrYhb6YOwmzwZnTDc321B/edit#gid=1640305773


RESULTADOS 
DA GESTÃO



ATIVIDADES DE ENSINO 

Os cursos de graduação ofertados pelo Centro de Ciências Exatas e da Terra, têm, historicamente, apresentado elevados

índices de retenção e evasão, em comparação com outros cursos da UFRN. Diversos são os motivos apontados para tal

situação, dentre os quais se destacam a dificuldade na formação do ensino básico dos estudantes, o desinteresse pelo

curso, além da falta de aptidão e/ou dificuldades no aprendizado para disciplinas de ciências exatas por parte da maioria

dos alunos. Diante desse cenário, a direção do CCET, em parceria, com as coordenações dos cursos de graduação tem

buscado incentivar e apoiar algumas medidas que possam modificar/amenizar o cenário que é histórico nas áreas das

exatas, não apenas no âmbito da UFRN, mas também na esfera nacional.

Dentre essas medidas se destaca o Programa de Monitoria do CCET contemplando disciplinas do ciclo básico, como
Cálculo I, Cálculo II, Álgebra Linear, Introdução à Programação e Física Básica/Mecânica Clássica. Os 5 Projetos que foram
submetidos e executados foram os seguintes:

• Monitoria de Cálculo I: contribuições ao ensino e aprendizado de cálculo.

• A Monitoria como facilitadora para a melhoria do desempenho acadêmico nas disciplinas de Cálculo II dos alunos de
Exatas e Tecnológicas.

• Monitoria de Álgebra Linear para a melhoria da qualidade dos cursos de Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas.

• Projeto multidisciplinar de monitoria, estímulo à docência e melhoria da formação discente na área de ensino
introdutório de programação

• Monitoria de Física 2020: presencial e a distância



Os subprojetos foram coordenados pelos seguintes docentes: profª. Gabriela Luchese de oliveira Lopes
(Departamento de Matemática) prof. Mário Otávio Salles (Departamento de Matemática). Prof. Paulo Roberto
Ferreira dos Santos Silva (Departamento de Matemática), profª Flavia Polati Ferreira (Departamento de Física) e Prof.
André Maurício Cunha Campos (Departamento de Informática e Matemática Aplicada). Além desses 5 projetos, foram
apresentados outros 10 projetos em editais isolados e, no total, tivemos 15 docentes coordenando os 15 projetos de
Monitoria deste Centro. Todos esses projetos foram contemplados, no total, com 29 bolsistas remunerados e
voluntários (13).
Inicialmente, o projeto foi idealizado para atender aos alunos do CCET e do CT que apresentavam dificuldades em
relação aos conteúdos ministrados nos primeiros semestres, ou seja, no ciclo básico dos seus cursos. Todavia,
diversos alunos de outros cursos da UFRN, tais como Ciências Biológicas, Administração, Ciências Contábeis, Ciências
e Tecnologia, entre outros, têm buscado o apoio dos monitores que, dentre suas atividades, atuaram com
atendimento online em horários pré-estabelecidos. Além da Monitoria, o CCET contou em 2020 com o Programa de
Tutoria, que tem como objetivos: oferecer suporte acadêmico e pedagógico individualizado; contribuir para o
aumento dos índices de aprovação nos componentes curriculares do ciclo básico de cada curso do CCET; fortalecer o
vínculo dos alunos ingressantes com a UFRN e, em particular, com o CCET; desenvolver nos tutorandos o hábito de
estudo em grupo. A equipe envolvida no Programa é formada pela coordenação (Diretora do CCET), coordenadores
dos cursos envolvidos: Ciências Atuariais, Estatística, Física, Matemática e Química; professores orientadores; 21
alunos bolsistas (tutores) remunerados e 6 não remunerados, além dos alunos tutorandos. As atividades do Projeto
são orientadas para serem desenvolvidas em grupos de seis alunos (tutorandos), que são acompanhados por um
aluno bolsista (tutor). Em 2020 foram executados, além dos 5 projetos apresentados anualmente, mais 4 projetos
custeados pelas unidades proponentes.



TUTORIA



PROGRAMAS ACADÊMICOS 

•Programa de Educação Tutorial – PET/PROGRAD - 5 Cursos

•Monitoria - 15 projetos

•Tutoria - 9 Projetos

•Programa de Residência Pedagógica – RP - 3 Projetos

•Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID - 3 Cursos

PET: O Programa está implementado nos cursos de Estatística, Química, Física, Matemática e Ciência da 

Computação, com 60 bolsas remuneradas e 14 voluntárias. 

Monitoria: 35 bolsas remuneradas e 13 voluntárias.

Tutoria: 21 bolsas remuneradas e 6 voluntárias.

PIBID: 72 bolsas disponibilizadas para alunos das licenciaturas em Física, Matemática e Química.

Residência Pedagógica: 64 bolsas remuneradas (Matemática, Física e Química)







Ainda no âmbito da melhoria do ensino, com o mesmo
propósito de estimular os alunos, as coordenações dos
cursos do CCET têm promovido a realização de u
ma semana ou dia de recepção para os alunos
ingressantes.
Essa atividade tem a finalidade de apresentar a
instituição, de expor informações sobre a profissão e o
curso escolhidos, e de fornecer orientações gerais
sobre a vida acadêmica do aluno, para que ele possa
realizar seu curso com êxito. Em 2020, apesar da
pandemia, houve um esforço grande para que os
Projetos de ensino do CCET fossem executados, para
contribuir para a melhoria da Qualidade do Ensino em
nossos cursos e nos cursos em que prestamos
serviços. Ressalte-se, ainda, a importância da
integração entre a graduação e a pós-graduação, por
meio das bolsas de docência assistida, sob a
supervisão docente.
Essa experiência compartilhada entre a graduação e a pós acontece de forma bem satisfatória, tendo em vista
que a linguagem entre o aluno bolsista (de pós) e os alunos de graduação se torna mais acessível.

Atendimento de monitoria no CCET



O CCET, que conta com um quadro docente de 97,7%
doutores, é um centro bastante produtivo no que se
refere à pesquisa. Segundo dados do CNPq, há 41
docentes com bolsa de produtividade em pesquisa,
representando 23,4% dos bolsistas de produtividade da
UFRN.

Em 2020 o número de professores envolvidos em
atividades de pesquisa foi de 115, e o número de
projetos de pesquisa registrados no sistema com a
participação de professores vinculados ao CCET foi de
210.

Há um número relevante de alunos de graduação
atuando como bolsistas de pesquisa com bolsas de
Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica (PIBIC,
PIBITI) e, de acordo com dados da PROPESQ, foram 123
bolsas remuneradas e 50 voluntárias.

A Administração do CCET tem incentivado e apoiado os
62 grupos de pesquisa existentes no Centro. Ressalte-se
que continuar contribuindo para a formação desses
grupos será sempre uma meta da Direção, inclusive
através de incentivo à participação na criação de
projetos interdepartamentais e intercentros, a exemplo
dos recentes projetos de pesquisa apresentados à
Agência Nacional de Petróleo e à Petrobrás.

Portanto, apesar do CCET ser responsável pelo ensino de
qualidade das ciências básicas, vem sempre se
destacando na UFRN em pesquisas fundamentais e
aplicadas, com pesquisadores experientes e muitas
vezes renomados, pertencentes a Bases de Pesquisa
bem consolidadas.



No que se refere às ações de extensão, verifica-se que
existem, atualmente, 78 ações de extensão
registradas na Pró-Reitoria de Extensão em execução
ou concluídas em 2020, sob a coordenação de
docentes vinculados a departamentos do CCET, com a
participação de 185 docentes deste Centro. Nesse
aspecto, o CCET tem incentivado os docentes a
registrarem suas atividades na PROEX. Além disso, a
direção do Centro tem buscado estimular os
professores a ampliarem as atividades de extensão
com órgãos públicos, tendo em vista que essas ações
constituem práticas essenciais para realimentar a
prática acadêmica e aproximar a UFRN da Sociedade.
Devido a Pandemia do COVID 19 a realização dos
eventos foi no formato online e o CCET apoiou vários
desses eventos, nacionais e internacionais,
coordenados ou com organização/participação de
docentes vinculados ao Centro. Esses eventos ficaram
registrados no canal do YouTube do CCET.

Alguns Projetos de extensão merecem destaque
pelo sucesso apresentado, como o “Meninas na
Matemática” (coordenado pela professora Elaine
Gouvea Pimentel do Departamento de Matemática),
e o planetário ‘A Barca dos Céus’: Sobre relações
entre céu e mar: Mostras virtuais com o Planetário
Barca dos Céus (coordenado pela professora Auta
Stella de Medeiros Germano do Departamento de
Física), entre outros.

“Meninas na Matemática” em execução



ATIVIDADES DE PESQUISA

As atividades de pesquisa e as ações de extensão contribuem de forma relevante para a evolução na qualidade do
ensino, uma vez que possibilitam um estímulo maior aos estudantes envolvidos e uma oportunidade de integração
da teoria com a prática. Além disso, proporcionam um intercâmbio com outros profissionais, principalmente nas
ações de extensão.

Barca dos céus em execução



INFRAESTRUTURA

No que diz respeito às condições de infraestrutura dos prédios do CCET (prédio administrativo, departamentos, salas
de aula, laboratórios, auditórios, anfiteatros, etc.), a Assessoria do Centro, os Departamentos e a supervisão do Setor
de Aulas III têm tratado da questão de manutenção de forma eficiente, por meio dos seus próprios servidores, dos
funcionários terceirizados, do acionamento imediato da Superintendência de Infraestrutura e das demais empresas
contratadas terceirizadas.

No ano de 2020 foram realizadas manutenções nos
computadores, equipamentos de multimídia e aparelhos de
ar-condicionado em várias salas do Setor III. Atualmente,
todas as salas de aula contém 1 computador, equipamento
de multimídia, quadro de vidro e ar-condicionado. Além
disso, houve a aquisição de novas carteiras, a instalação de
novos equipamentos para ampliação da rede sem fio, e a
sinalização de acesso ao setor. A direção do Centro também
vem investindo na manutenção de um container, instalado
na área do jardim do prédio administrativo do CCET, que
funciona como refeitório para os alunos, servidores e
colaboradores que permanecem em período integral na
instituição. Ademais, foi iniciada a pintura de todo o Setor
de Aulas III que será concluída em março de 2021.

Laboratórios de computadores da sala H4 - CCET



Em relação à política de
conservação do meio
ambiente, a administração do
CCET tem se empenhado em
participar de diversas
iniciativas relacionadas ao uso
racional e sustentável de
materiais (sobretudo o papel).
Também se preocupa com a
qualidade da água oferecida
no campus e com a prática da
coleta seletiva do lixo.

MEIO AMBIENTE

Prédio da direção do CCET



ATIVIDADES ACADÊMICAS 

REALIZADAS



Durante o ano de 2020 a maioria das
atividades acadêmicas foram
executadas de forma remota, não
havendo atividades presenciais no
Setor de Aulas III, nem nos setores
administrativos pertencentes ao CCET,
salvo pouquíssimas exceções.

Alguns laboratórios do Instituto de
Química (IQ), Geofísica, Geologia,
NUPPRAR e NUPER funcionaram com
práticas de revezamento e seguindo
os protocolos de segurança.

Setor de Aulas III – CCET - UFRN



1) CCET

Sete professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) estão na lista dos cientistas mais influentes do mundo, de
acordo com o estudo da PLOS Biology. A análise da revista
científica internacional levou em consideração o impacto dos
pesquisadores ao longo da carreira e durante o ano de 2019.
Conduzido por uma equipe da Universidade de Stanford, nos
Estados Unidos (EUA), o ranking lista os 100 mil cientistas mais
influentes do mundo, tomando como base métricas de
produtividade em pesquisa e citações
Levando em consideração o impacto de sua pesquisa entraram na
lista os professores Carlos Alberto Martinez Huitle (IQ); Benjamin
Rene Callejas Bedregal (DIMAP); Madras Viswanathan Gandhi
Mohan (DFTE) e Farinaldo da Silva Queiroz (DFTE).

Imagem do Instagram oficial do CCET - @ccet.ufrn

Entre as muitas atividades executadas em 2020, pelas

unidades que compõem o CCET, podemos citar:

DESTAQUES



2) DMAT - Projeto Meninas na Matemática que tem, como objetivo geral, incentivar e despertar o interesse de meninas por

Matemática, deste modo estimulando também o interesse (e permanência) de mulheres em profissões e pesquisas na área

de ciências exatas, computação e engenharias. O projeto propõe múltiplas ações, abrangendo alunas desde o 6o do Ensino

Fundamental até a pós-graduação, passando por pais/responsáveis e professores de Educação Básica, englobando 5 escolas

de Educação Básica da região metropolitana de Natal.

3) DEST – Projeto FRONTIER - As informações sobre o clima estão se tornando cada vez mais importantes para o

planejamento, adaptação e mitigação eficazes de custos e interrupções decorrentes da variabilidade e mudanças climáticas.

No entanto, essa demanda crescente por informações climáticas está gerando um aumento explosivo no volume de dados

climáticos. Isso cria obstáculos para os usuários que precisam acessar esses dados. O acesso a um volume tão grande de

dados climáticos exigirá habilidades e ferramentas altamente especializadas que podem ser inacessíveis para muitos

usuários. Portanto, um desafio emergente na pesquisa sobre mudanças climáticas é garantir que as informações sobre o

clima permaneçam acessíveis a todos os usuários e partes interessadas. O FRONTIER visa enfrentar esse desafio por meio de

questões-chave de produção e análise de dados. O objetivo principal do FRONTIER é mitigar os desafios futuros associados

ao aumento exponencial de dados climáticos, esperado para a próxima década, usando processos de design inteligente e

métodos de Big Data. O projeto é executado por pesquisadores da Noruega, Brasil e EUA, sob a coordenação de Priscilla A.

Mooney de NORCE - Noruega. Na UFRN a profa. Carla Vivacqua, do DEST é uma das colaboradoras do projeto.



4) DDCA - Observatório do Nordeste para

Análise Sociodemográfica (ONAS-Covid19) -

O ONAS-Covid19 publicou de forma

contínua ao longo do ano de 2020 um

grande conjunto de textos de análise com

perfil de divulgação científica. São textos

de leitura simples, curta e objetiva, no

intuito de levar a um público mais amplo a

importância de análises sociodemográficas

baseadas em evidências para entender o

contexto da pandemia. A ênfase foi em

análises regionais (Nordeste) e, sempre

que possível, para o Rio Grande do Norte.

Os textos que foram divulgados no blog do

Programa de Pós-Graduação em

Demografia (PPGDem) da UFRN atingiram

um público de cerca de 54 mil visualizações

e obtiveram a repercussão em mais de 100

entradas na cobertura jornalística regional

e algumas em nível nacional.



5) DCAC - No ano de 2020 o GEOMA – Grupo de Estudos Observacionais e de Modelagem da Interação Biosfera-Atmosfera
(PPGCC/DCAC/UFRN) desenvolveu estudos relacionados às trocas de vapor de água e CO2 entre a Bioma Caatinga e a
Atmosfera. Os resultados dessa pesquisa foram publicados em dois artigos; o primeiro na revista Scientific Reports e o
segundo na revista Agricultural and Forest Meteorology. A importância dos referidos estudos está no seu pioneirismo, pois
se trata dos mais detalhados e completos realizados até o presente sobre essa temática no Bioma Caatinga. A publicação
desses estudos insere o Bioma Caatinga, esquecido até então, nas discussões globais sobre a importância dos ecossistemas
terrestres na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

6) DGEO - O projeto “FurnaDOM” tem como objetivo principal elaborar modelos digital 3D da Furna Feia (Baraúna, RN) e de
outros afloramentos no seu entorno, em Felipe Guerra (fraturas e dolinas) e em Apodi (fraturas e dolinas), todos na Bacia
Potiguar. No modelo final estarão agregadas geometrias (deposicionais, deformacionais e cársticas), propriedades geológicas
e petrofísicas e será usado como ferramenta de predição no comportamento do sistema cárstico em reservatórios
carbonáticos fraturados e modelagem de fluxo. Os resultados esperados envolvem a elaboração de um arcabouço virtual
(sólidos 2,5 e 3D), adquiridos com Laser scanner (L.S) e geofísica rasa (GPR, ERT, Sísmica), onde serão incorporadas as
informações geológicas básicas (estratigráficas, sedimentológicas, petrológicas e estruturais); as propriedades petrofísicas
(porosidade e permeabilidade) da rocha carbonática; a distribuição espacial das descontinuidades (falhas, fraturas, juntas e
planos de acamamento, e feições de dissolução) e as aberturas das descontinuidades; e, as propriedades petrofísicas
(porosidade e permeabilidade) do material de preenchimento das feições de dissolução. A metodologia utilizada neste
trabalho envolve estudos multidisciplinares contemplando aspectos estratigráficos, petrográficos, sedimentológicos e
estruturais. Estão previstos ainda a formação de recursos humanos (bolsas para graduação e pós-graduação) na área de
Geologia e Geofísica de petróleo, com ênfase em estudo de reservatórios; apresentação de trabalhos científicos em
congressos e publicação de artigos científicos em revistas indexadas internacionais (Qualis A).



7) DGEO - CAPES IODP - Geohazards e Tectônica - A
influência de zonas de fratura na reativação de margens
passivas: Margem Equatorial Brasileira (2014-2022): O
Programa Integrado de Perfuração Oceânica
“International Ocean Discovery Program” (IODP) é um
programa internacional de pesquisa marinha que
explora a história e a estrutura da Terra registrada em
sedimentos e rochas do fundo do mar e ainda monitora
ambientes de subsuperfície nos oceanos. Esta proposta
pretende testar várias hipóteses fundamentais da
evolução das zonas de fratura e sedimentação
associada. Além disso, pretende estudar as interações
entre vulcanismo e tectonismo ao longo de uma zona
de fratura. Associado a estes objetivos, pretende-se
ainda caracterizar a região do talude da margem
equatorial brasileira para fins de entendimento de uma
região ainda desconhecida e fortemente sujeita a
“geohazards”. Além disso, pretende-se investigar os
padrões da biodiversidade atual e pretéritos
(Cenozóico) da costa nordeste do Brasil. Financiamento:
CAPES, NSF, ECORD. Instituições envolvidas: UFRN (com
a profa. Helenice Vital) , UFPE, UFBA, CAU Kiel

University (Alemanha), University of Rice, University of California,

University of Delaware e US Geological Survey (Estados Unidos),

Royal Holloway, University of London, University of Southampton,

Cardiff University e University of Aberdeen (Reino Unido).



8) IQ – Equipe do IQ composta pelos estudantes Ingrid de Moura Câmara (Química do Petróleo), João Vitor Medeiros Mariz

(Química Licenciatura) e Raíssa Vanessa de Oliveira Silva (Química Licenciatura), orientandos do professor Kássio Michell

Gomes de Lima do Instituto de Química, que foram vencedores do Digital Campus Challenge 2020. Esta é uma competição

patrocinada pela BAYER (Empresa Química e Farmacêutica em nível Mundial) na qual os estudantes têm a oportunidade de

apresentar e vender suas ideias para a empresa.

A Bayer Digital Campus Challenge 2020 reuniu estudantes das áreas de ciência, tecnologias, engenharia, matemática,
economia ou humanidades, que puderam apresentar inovações, com a promessa de que a Bayer irá comprar e capitalizar as
melhores ideias e invenções e poderá usá-las para desenvolver tecnologias para a saúde. Neste ano, se inscreveram 1.223
participantes de 81 países, que formaram 577 equipes. Na final do evento, transmitida ao vivo na quarta-feira, 02 de
dezembro, a equipe do CCET teve vinte minutos para apresentar a IRACEMA e mais dez minutos para responder às
perguntas do júri. Logo após foi anunciada como a vencedora global.

9) DFTE - O projeto Quantum Simulation and Metrology with Rydberg Atoms é coordenado pelo professor Tommaso Macri,
do Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE/UFRN. O foco do projeto é promover a simulação quântica para
aplicações em tecnologia quântica, investigando especialmente os sistemas com interação de longo alcance, nos quais
partículas interagem mesmo distantes umas das outras, como é o caso dos sistemas de átomos de Rydberg. O docente
participou da 2ª chamada pública de apoio à ciência do Instituto Serrapilheira, que selecionou 24 pesquisadores no ano de
2018. Na época, o projeto foi contemplado com um fundo de R$ 100 mil. Por conta da pandemia, os projetos receberam
uma extensão de prazo do financiamento e os mais promissores foram reavaliados por um grupo de 15 cientistas vinculados
a diversas universidades do país. Nesta reavaliação o projeto foi selecionado para um aporte de R$ 1.000.000,00.



10) DGEF - O projeto intitulado “Rede de P&D em Gás não
convencional no Brasil (GASBRAS)” tem como objetivo central o
estabelecimento de uma rede nacional de pesquisa, com o intuito
de estudar a melhor forma para o desenvolvimento da indústria
do gás não convencional no Brasil. Ela abrange estudos nas
diversas fases que envolvem o aproveitamento econômico de
forma sustentável de gás não convencional, desde a avaliação das
reservas disponíveis, passando pelas técnicas de exploração,
produção e distribuição, do desenvolvimento de técnicas para a
preservação ambiental e da formulação de políticas públicas, até a
regulação e aspectos sociais. A rede GASBRAS tem como
coordenador geral o professor Edmilson Moutinho dos Santos do
Instituto de Energia e Ambiente (IEE-USP) e conta com a
participação de cinco Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia
(INCT). O Professor Milton Morais Xavier Junior do Departamento
de Geofísica (DGEF) coordena localmente a rede contribuindo nos
estudos petrofísicos juntamente com outros pesquisadores do
DGEF. Um dos principais benefícios de infraestrutura da rede para
o DGEF foi a aquisição, no ano de 2020, de um equipamento de
Ressonância Magnética Nuclear próprio para a análise de rochas
em geral, que pode contribuir muito para o desenvolvimento da
pesquisa e da pós-graduação na área de propriedades físicas das
rochas na UFRN.

Ressonância Magnética Nuclear Laboratório

de Propriedades Físicas das Rochas DGEF –
UFRN – GASBRAS/FINEP

Departamento de Geofísica – DGEF - UFRN



11) DGEF - O projeto “Estudos de caracterização da fonte dos fenômenos sismológicos associados a rachaduras e
afundamentos de terrenos em região urbanizada em Maceió́ - AL, para subsidiar a consolidação das conclusões até
então obtidas pela CPRM e apoiar o monitoramento do processo na região.” O presente instrumento tem por objeto a
descentralização de créditos orçamentário e financeiro à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, para a
caracterização da fonte dos fenômenos sismológicos registrados na região e a sua possível relação com os danos que
estão afetando prédios e estruturas urbanas em Maceio ́ – AL. O estudo busca aprofundar o entendimento das relações
de causa e efeito representadas por rachaduras, erosões, afundamentos de terreno, sismos e outros processos
geológicos que estão ocorrendo nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, e outras regiões de Maceio ́ (AL). As
atividades serão realizadas por uma equipe conjunta de pesquisadores da CPRM e da UFRN ,com a participação do
professor Aderson Farias do Nascimento do Departamento de Geofísica. O estudo proposto vai englobar a
interpretação de dados sismológicos, estruturais (campo e imagens de satélites) e de interferometria, bem como a
revisão da interpretação de linhas sísmicas com auxílio de poços, e outros dados geofísicos. Tem por objetivo,
também, apoiar o monitoramento do processo, e ainda, estabelecer a troca de experiências e a capacitação da equipe
técnica de geofísicos e geólogos do Serviço Geológico do Brasil e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com
o apoio (numa etapa subsequente) de especialistas e consultores estrangeiros, que devem ser contatados para: (i)
subsidiar o rápido atendimento aos questionamentos encaminhados, via judicial, sobre as causas, evolução dos
processos de deformação e afundamento dos bairros acima citados, propondo ações de monitoramento, entre outras;
(ii) estabelecer expertise sobre danos provocados por operações de mineração de sal, ainda inexistentes na
comunidade geocientífica do país.



1. Professor Uira Kulesza teve seu artigo "[AKM10] Nicolas Anquetil, Uira Kulesza, Ralf Mitschke, Ana Moreira, Jean-
Claude Royer, Andreas Rummler, and Andre Sousa. A model-driven traceability framework for software product lines.
In: Journal on Software and Systems Modeling (SoSyM), Volume 9, Issue 4, pp. 427–451, Springer, September
2010." escolhido como "Most Influential Theme Section Paper from Journal of Software and Systems Modeling
(SoSyM) 2020 - Journal of Software and Systems Modeling (SoSyM), Springer.“

2. Alunos do Prof Martin Alejandro Musicante do DIMAp ganharam 2 prêmios em eventos (em ambos os casos, o aluno
aparece como primeiro autor):

-Best paper (1st place) no SBLP 2020 - Simposio Brasileiro de Linguagens de Programacao, pelo paper: "Ciro M. Medeiros,

Martin A. Musicante, Umberto Souza da Costa: An Algorithm for Context-Free Path Queries over Graph Databases.”

-Third Best paper (3rd place) no SBMF - Simposio Brasileiro de Métodos Formais, pelo paper: "João Batista de Souza Neto,

Anamaria Martins Moreira, Genoveva Vargas-Solar, Martin A. Musicante: Modeling Big Data Processing Programs.”

12) DIMAP



3. DIMAp está oferecendo uma pós-graduação
internacional, o MBA EULA-GTEC, em parceria com o
IMD. Iniciou em Outubro de 2020, e vai até março de
2022. Trata-se do MBA em Gestão Internacional em
Tecnologia e Inovação. Fruto de uma cooperação
internacional, a partir do Technology and Innovation
Management Master (EULA-GTEC), e por meio de um
projeto de pesquisa financiado pela União Europeia, o
H2020 Erasmus, o curso funcionará como um MBA
ofertado em rede por docentes de universidades de
diversos países.

4. O DIMAp, em parceria com o IMD, ofereceu cursos
de Formação Inicial e Continuada (FIC), os quais têm a
finalidade de capacitar, aperfeiçoar e atualizar o
estudante que deseja entrar ou retornar ao mercado
de trabalho de maneira rápida e eficiente. No total,
foram oferecidas 17400 vagas, com mais de 13000
alunos ingressantes nos cursos de Programação para
Web, Programação de Dispositivos Móveis e
Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos.

Prédio do DIMAP / Fonte: Facebook



METAS: ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS- GRADUAÇÃO AÇÕES EXECUTADAS

Consolidar o Conselho de Coordenadores de Cursos de Graduação do
CCET com o objetivo de diagnosticar os problemas e propor medidas de
melhoria da Taxa de Sucesso dos cursos de graduação do CCET.

Foi criado grupo de WhatsApp com todos os coordenadores de graduação e
esse grupo foi dividido em grupos menores para estudar formas de retorno
das atividades acadêmicas devido à PANDEMIA. As coordenações de cursos,
em conjunto com o NDE e colegiados, continuam avançando nas discussões e
acompanhamento dos planos PATCG.

Estudar a evasão nos cursos do CCET. Foi realizada uma pesquisa com os alunos ingressantes nos cursos do CCET
para obter informações acerca do interesse pelo curso escolhido, de forma a
facilitar o acompanhamento desses discentes. Na realização da Semana de
Avaliação e Planejamento foi abordado o Tema da Evasão com a presença do
Procurador Institucional da UFRN.

Coordenação de Projetos de Tutoria. Foram executados os 5 projetos de Tutoria, que tradicionalmente têm sido
apresentados, nos cursos de Ciências Atuariais, Estatística, Física (B e L),
Matemática (B e L), Química (B e L) e do Petróleo, mas em 2020 foram
submetidos mais 4 projetos que foram executados no período de 2020.6
(equivalente a 2020.1).

ATIVIDADES REALIZADAS



Coordenação de Projeto de Monitoria do CCET nas disciplinas com maior
índice de reprovação/evasão.

O Projeto de Monitoria do CCET (composto por 5 projetos) foi submetido e
aprovado com 29 bolsas para as disciplinas de Cálculo I e suas equivalentes,
Cálculo II e suas equivalentes, Álgebra Linear e suas equivalentes, Introdução
à Programação e Mecânica clássica e suas equivalentes. O projeto funcionou
durante o ano de 2020 com o apoio de vários docentes e foi concluído com
êxito. Além desses projetos, foram submetidos mais 10 e, portanto, no CCET
foram realizados 15 projetos de Monitoria com 35 bolsistas remunerados e
13 não remunerados

Apoio aos programas de pós-graduação vinculados ao CCET. Foi criado grupo de WhatsApp com todos os coordenadores de pós-
graduação, para facilitar a troca de experiência e o diálogo entre os cursos.

Divulgação do Programa Hábitos de Estudo da UFRN aos alunos do CCET O Programa Hábitos de Estudos (PHE) foi divulgado para todos os alunos dos
cursos vinculados ao CCET. Os bolsistas do PHE atenderam de forma remota e
durante todo ano receberam vários convidados para tratarem temas ligados à
saúde em tempos de pandemia. Em alguns cursos o PHE também se
apresentou em disciplinas de acolhimento aos alunos (2020).

Apoiar os cursos de mestrado e doutorado de forma contínua, visando
aumentar o Conceito CAPES dos programas.

Essas ações foram realizadas no momento da elaboração e do
acompanhamento dos PAQPG dos Programas de Pós-graduação vinculados
ao CCET.

Ampliar a integração entre os cursos de graduação e os programas de pós-
graduação.

Essas ações foram previstas e já realizadas em alguns cursos, no momento da
elaboração dos PAQPG dos cursos.



Incentivar a divulgação dos cursos do CCET, tanto na Mostra de
Profissões, quanto nas escolas, principalmente para os cursos de baixa
procura.

Esse ano de 2020 foi um pouco difícil para fazer divulgação, mas as
coordenações dos cursos organizaram a preparação de vídeos sobre os
cursos na mostra de profissões e compartilharam nas redes sociais. Estão
sendo monitorados os perfis do CCET no Instagram e no Facebook para que
o público tome conhecimento das atividades desenvolvidas por este Centro,
e conheçam melhor os seus cursos.

METAS: PESQUISA E EXTENSÃO AÇÕES EXECUTADAS

Apoio às atividades de extensão coordenadas por docentes e técnicos
administrativos do CCET.

No ano de 2020 foram executadas 78 ações de extensão, com a participação de
185 docentes. A direção do Centro apoiou alguns projetos Alguns Projetos de
extensão merecem destaque pelo sucesso apresentado, e por incentivar à
participação de mulheres nas áreas de Exatas, como o POTIMÁTICAS: Meninas
Potiguares na Matemática (Departamento de Matemática) e Elas nas Ciências:
refletindo e fortalecendo o papel das mulheres nas carreiras científicas. Outro
Projeto que merece destaque é o projeto PLANETÁRIO BARCA DOS CÉUS: Ações
de Educação Não-formal e de apoio ao Ensino Formal sobre temas da
Astronomia e conteúdos afins. Algumas ações de extensão ficaram penalizadas
devido à Pandemia.

Apoio à execução dos projetos de pesquisa aprovados e financiados
pela UFRN e/ou outras fontes.

A direção do CCET buscou atender às solicitações dos pesquisadores. Foi dado
todo apoio administrativo, quando solicitado.



Apoio a eventos acadêmicos que visem integrar as atividades de ensino
(graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão no âmbito do CCET.

A direção do CCET apoiou e participou de vários eventos virtuais coordenados por
docentes do CCET. Os eventos alcançaram um grande número de participantes,
por terem sido realizados de forma remota.

Apoio e incentivo à Internacionalização. (Ver parte de alguns destaques) O CCET tem apoiado a vinda de pesquisadores estrangeiros, assim como a
participação de seus docentes em missões científicas no exterior. Durante o ano
de 2020 alguns docentes saíram para fazer pós-doutorado, capacitação e visitas
técnicas antes da pandemia. Há vários projetos institucionais com coordenação
local e/ou participação de professores do CCET. Algumas dessas ações estão
mostradas no item “Destaques” deste relatório.



METAS: INFRAESTRUTURA AÇÕES EXECUTADAS EM 2020

Aquisição, substituição e manutenção de equipamentos multimídia e aparelhos de
ares-condicionados para todas as salas do setor III.

Essa ação é contínua e em 2020 todos os equipamentos de ares-
condicionados foram revisados e substituídos, quando necessário.

Melhoria de laboratórios - Sala H4 - Setor de Aulas III. Foi realizada manutenção no Laboratório da sala H4, no Setor de Aulas III, A
rede wi-fi também foi ampliada.

Manutenção contínua na sala do auditório e dos anfiteatros do CCET. Essa é uma ação contínua, tendo em vista a grande utilização desses espaços
para defesas de dissertações e teses, bem como reuniões, seminários e
congressos. Em 2020 foi realizado serviço de instalação de novos aparelhos
de ar-condicionado e pintura.

Melhoria nas condições do acesso à internet (wi-fi) no setor de aulas III. Acompanhamento contínuo do funcionamento.

Melhorar as páginas do SIGAA dos cursos de graduação, pós-graduação,
departamentos, Instituto de Química e do Centro.

Foi solicitado aos gestores (chefes e coordenadores) que atualizassem as
informações nas páginas do SIGAA. Algumas páginas ainda estão sendo
atualizadas. Foi solicitado à Superintendência de Informática o
desenvolvimento de um novo site para o CCET.



DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS



Segue o Relatório Financeiro resumido de despesas,
extraído do SIPAC, e o Relatório do Inventário do
Almoxarifado. Maiores detalhes serão apresentados
pela Reitoria, tendo em vista que não existe Setor de
Execução Orçamentária no CCET e que as despesas
do Centro são executadas pela própria Reitoria.

Conforme orçamento aprovado pela Resolução
CONSAD 007/2020, publicada em 12 de março de
2020 o recurso orçamentário do Centro em 2020 foi
de R$ 3.189.747,00. Em relação ao orçamento anual
do CCET, é importante ressaltar que em geral se
observa discrepância nos relatórios orçamentários
emitidos pelo SIPAC.











Declaração de Integridade

Eu, Jeanete Alves Moreira, CPF nº 443.500.234-53., Professora
Titular, Diretora do Centro de Ciências Exatas e da Terra, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), declaro junto
aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações
apresentadas no presente Relatório são fidedignas com os registros
oficiais disponíveis na UFRN. É importante ressaltar o contexto de
mudança em que seu deu a elaboração deste Relatório, agora
acompanhando o formato padrão da instituição, e, de acordo com a
Resolução 012/2019 - CONCURA, de 06/06/19.




