
 

 

 

Relatório de Gestão da Diretoria Executiva 2015-2017 
 

 

 O quadro atual da Diretoria Executiva da Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e 

Tecnologia do Estado do Rio Grande do Norte – FUNCITERN – formado pelo Diretor 

Presidente Cláudio Lopes de Vasconcelos, pelo Diretor Científico Francisco Chagas de Lima 

Júnior e pela Diretora Administrativa Priscilla Felipe de Sousa tomou posse no dia 24/07/2015 

em reunião do Conselho Deliberativo, para mandato de dois anos. Naquele momento, a 

FUNCITERN já apresentava os convênios com o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte, além do desenvolvimento dos projetos de capacitação docente por meio de parcerias 

interinstitucionais e de extensão universitária junto ao Complexo Cultural da UERN, projetos 

estes ainda mantidos em desenvolvimento, de acordo com descrição que se segue abaixo. 

 

 

Prestação de serviços de perícia e assessoria técnica especializada MP-RN 
 

Período de desenvolvimento: 02/03/2015 a 01/03/2019 

Objeto: Prestação de serviços de perícia e assessoria técnica 

especializada, a ser realizada por profissionais cadastrados e 

previamente indicados pela FUNCITERN, nas diversas áreas 

do conhecimento. 

Fonte de financiamento: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

 

 

 

DINTER em Geografia UERN/PPGEO/UFPE 

 
Período de desenvolvimento: 01/06/2015 a 30/09/2019 

Objeto: Capacitação docente stricto sensu em nível de doutorado para 

21 professores mestres da área de Geografia e áreas afins dos 

quadros profissionais da UERN. 

Fonte de financiamento: Doações 

 

 

 

Complexo Cultural da UERN – CCUERN 

 
Período de desenvolvimento: 15/06/2017 a 30/01/2018 

Objeto: Realizar cursos básicos e atividades de lazer, cultura, música, 

esporte e inclusão digital direcionados para a comunidade 

potiguar, como parte do Programa de cursos e atividades de 

extensão comunitária, em regime de semestralidade, nas 

instalações do Complexo Cultural da UERN. 

Fonte de financiamento: Autofinanciável 



 

 

 

A partir desse momento, a Diretoria Executiva da FUNCITERN foi responsável pelo 

desenvolvimento de diversas ações, em diferentes áreas do conhecimento, de acordo com a 

descrição que se segue no decorrer deste relatório. Cabe ressaltar a celebração do Acordo de 

Cooperação Técnica entre a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

FUERN e a FUNCITERN, em 20 de janeiro de 2017. O acordo tem como objeto a cooperação 

técnica e científica, entre a FUERN e a FUNCITERN, para em termos gerais, promover o apoio 

a projetos de ensino, de pesquisa, de cultura, de desenvolvimento tecnológico e da extensão 

universitária, visando o desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a 

implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo, e de atividades complementares de 

interesses comuns, sempre voltadas para a máxima valorização dos recursos humanos e materiais 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, visando auxiliá-la no desenvolvimento das 

suas finalidades. Abaixo, encontram-se descritas diversos projetos acadêmicos, envolvendo 

atividades de Ensino, de Pesquisa e de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação, 

e de Extensão. 

 

 

Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 

Tubarão – RDSEPT 

 
Período de desenvolvimento: 25/08/2015 a 22/09/2017 

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para 

atualização dos estudos e atividades inerentes a elaboração do 

Plano de Manejo e Zoneamento Ecológico-Econômico da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 

Tubarão (RDSEPT). 

Fonte de financiamento: New Energy Options Geração de Energia S/A. 

Interveniente: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte – IDEMA 

 

 

 

Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade 

 
Convênio: Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/Prefeitura 

Municipal de Mossoró e Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte 

Período de desenvolvimento: 01/09/2015 a 31/08/2019 

Objeto: Formar profissionais para a área de saúde a partir da inserção 

destes na atenção básica de Mossoró, onde possam, no 

exercício permanente da educação no serviço, realizar práticas 

de saúde que articulem o ensino, a pesquisa e a atenção, 

segundo os princípios e diretrizes do SUS. 

Fonte de financiamento: Autofinaciável. 

 

 



 

 

 

AMBULATÓRIOS 

 
Convênio: Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/Prefeitura 

Municipal de Mossoró e Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte 

Período de desenvolvimento: 31/05/2014 a 31/05/2019 

Objeto: Integração dos serviços e procedimentos ambulatoriais a partir 

da alocação de recursos humanos no âmbito da Faculdade de 

Ciências da Saúde – FACS/UERN, de modo a garantir aos 

seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade. 

Fonte de financiamento: Prefeitura Municipal de Mossoró. 

 

 

 

Assistência Pré-Natal 

 
Convênio: Secretaria de Estado de Planejamento e das Finanças – 

SEPLAN e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Período de desenvolvimento: 01/08/2015 a 31/12/2016 

Objeto: Inscrição de 300 (trezentos) servidores da Secretaria de Estado 

da Saúde do Rio Grande do Norte – SESAP (médicos e 

enfermeiros) no curso Assistência Pré-natal com ênfase em 

acolhimento e em classificação de risco. 

Objetivos específicos: Qualificação de profissionais médicos e enfermeiros para a 

assistência ao pré-natal com ênfase em acolhimento com 

avaliação e classificação de risco para as usuárias do SUS 

assistidas na rede materno infantil do RN; 

Capacitação de profissionais de saúde pra a realização do 

atendimento integral à saúde da mulher e da criança. 

Fonte de financiamento: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Estado 

do Rio Grande do Norte/SEPLAN. 

 

 

 

Gerenciamento em Saúde no Serviço Público 

 
Convênio: Secretaria de Estado de Planejamento e das Finanças – 

SEPLAN e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Período de desenvolvimento: 10/05/2016 a 09/06/2016 

Objeto: Inscrição de 28 (vinte e oito) servidores da Secretaria de 

Estado da Saúde do Rio Grande do Norte – SESAP no curso 

Gerenciamento em Saúde no Serviço Público. 
 

 



 

 

 

Objetivos específicos: Qualificar profissionais que exercem funções administrativas 

nos serviços de saúde do Estado do Rio grande do Norte, de 

modo a gerar maiores conhecimentos e práticas relacionadas a 

administração pública; 

Discutir procedimentos administrativos institucionais; 

Definir novos fluxos e organogramas para a gestão dos 

processos administrativos, que facilitem os processos de 

compras; 

Ampliar as ações administrativas no que diz respeito aos 

conhecimentos dos produtos e processos relacionados ao 

cotidiano gerencial dos serviços de saúde. 

Fonte de financiamento: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Estado 

do Rio Grande do Norte/SEPLAN. 

 

 

 

Protocolo de Atenção Materno Infantil do RN 

 
Convênio: Secretaria de Estado de Planejamento e das Finanças – 

SEPLAN e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Período de desenvolvimento: 01/06/2016 a 20/11/2016 

Objeto: Inscrição de 200 (duzentos) servidores da Secretaria de Estado 

da Saúde do Rio Grande do Norte – SESAP no curso 

Protocolo de atenção materno infantil do Rio Grande do Norte. 

Objetivo específico: Capacitar profissionais de saúde para a realização do 

atendimento integral à saúde da mulher e do neonato, nas 

seguintes temáticas: Violência institucional e atendimento ao 

pré-natal; Intercorrências na gestação; Assistência ao parto e 

ao nascimento; Intercorrências no parto e nascimento; 

Assistência ao recém-nascido; Conduta nas principais 

infecções congênitas. 

Fonte de financiamento: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Estado 

do Rio Grande do Norte/SEPLAN. 

 

 

 

Conservatório de Música D’alva Stella Nogueira Freire 

 
Período de desenvolvimento: 01/05/2016 a 01/05/2018 

Objeto: Gestão de recursos financeiros oriundos de taxas de matrícula 

realizadas semestralmente. 

Objetivo: Oferecer formação musical qualificada a crianças, jovens e 

adultos. 

Fonte de financiamento: Autofinanciável. 



 

 

 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciências da Linguagem 

 
Período de desenvolvimento: 01/03/2016 a 01/03/2018 

Objeto: Qualificar, para a pesquisa, profissionais e pesquisadores que 

se interessam pela linguagem e suas relações com a sociedade, 

considerando os aportes teóricos  e metodológicos necessários 

à compreensão dos fenômenos que envolvem o seu 

funcionamento em múltiplas práticas sociais. 

Fonte de financiamento: Autofinanciável. 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ensino 

 
Período de desenvolvimento: 05/02/2016 a 05/02/2019 

Objeto: Desenvolvimento acadêmico de profissionais em Ensino, com 

ênfase em ensino na escola pública. 

Objetivo: Formar profissionais com conhecimento teórico-prático, 

crítico, autônomo e ético, com capacidade de refletir sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, sobre as 

identidades/identificações docentes e sobre as especificidades 

da escola pública, bem como capaz de refletir acerca do 

mundo e de si mesmo. 

Fonte de financiamento: Autofinanciável. 

 

 

 

Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas 

 
Período de desenvolvimento: 17/10/2016 a 17/10/2017 

Objeto: Promoção de cursos de línguas inglesa e espanhola, 

configurando-se em uma Escola de Extensão, de acordo com 

as normas que regem as atividades de extensão estabelecidas 

pela Câmara de Extensão da UERN. 

Objetivos específicos: Oferecer cursos destinados à comunidade universitária e a 

todo interessado na aprendizagem de línguas que primem pelo 

desenvolvimento das habilidades linguísticas de ouvir, falar, 

ler e/ou escrever; 

Difundir e promover o intercâmbio cultural e linguístico; 

Organizar e desenvolver cursos de línguas preparatórios para 

exames com fins específicos; 

Oferecer conhecimento de línguas para atuação profissional no 

mercado de trabalho; 

  



 

 

 Promover cursos especiais que tratem de questões de ensino e 

aprendizagem de língua materna e/ou estrangeira e de análise 

de fenômenos de linguagem; 

Servir de campo de pesquisa acadêmica; 

Promover eventos culturais ligados ao ensino de línguas; 

Captar recursos externos mediante projetos, convênios ou 

similares para serem revertidos nas atividades do Núcleo de 

Estudo e Ensino de Línguas. 

Fonte de financiamento: Autofinanciável. 

 

 

 

Núcleo de Atividades Físicas, Esporte e Lazer 

 
Período de desenvolvimento: 01/05/2016 a 01/05/2018 

Objeto: Oferecer ações de extensão que envolvam atividades físicas, 

esportivas e de lazer de qualidade para a comunidade interna e 

externa da UERN, voltadas para fins de educação, saúde, 

lazer, competição e cultura, oferecendo subsídios para o 

ensino e pesquisa. 

Fonte de financiamento: Autofinanciável. 

 

 

 

Projeto Cinema na Serra 

 
Período de desenvolvimento: 29/07/2016 a 29/09/2016 

Objeto: Prestação de serviços para a execução do Projeto Cinema na 

Serra, no que diz respeito à recepção do público, secretaria e 

produção de VT. 

Fonte de financiamento: Pessoa física. 

 

 

 

Serviços em Tecnologia – SUSTENTEC 

 
Convênio: Prestação de serviços de consultoria e gestão para projetos de 

pesquisa e desenvolvimento entre a FUNCITERN e a 

SUSTENTEC – Serviços em Tecnologia. 

Período de desenvolvimento: Início em 01/10/2016 – prazo indeterminado. 

Objeto: Prestação de serviços de prospecção, negociação, elaboração, 

execução e relatórios de evidências para a execução de 

projetos no âmbito da Lei de informática. 

Fonte de financiamento: Projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

 



 

 

 

Planejamento e Gestão Estratégica: desenvolvimento de competências gerenciais 

 
Período de desenvolvimento: 01/10/2016 a 30/12/2016. 

Objeto: Ampliar o desenvolvimento de competências técnico-

científicas e práticas em servidores públicos que atuem no 

âmbito do planejamento, execução, monitoramento e avaliação 

da gestão pública, contemplando o planejamento estratégico, 

plano plurianual e as novas estratégias de contratualização de 

resultados. 

Objetivos específicos: Desenvolvimento de competências gerenciais na área de 

planejamento e gestão estratégica por meio da realização de 

seis módulos formativos; 

Promover a compreensão e aplicação da visão sistemática dos 

fundamentos do planejamento governamental; 

Avançar no conhecimento e na aplicação dos métodos e 

sistemas de gestão para alcançar e manter bons resultados; 

Qualificar tecnicamente os servidores para a construção de 

indicadores de desempenho no âmbito da governança pública 

e contribuir com a tomada de decisão nos órgãos públicos. 

Fonte de financiamento: Secretaria de Estado de Planejamento e das Finanças – 

SEPLAN e Secretaria de Tributação – SET. 

 

 

 

Pós-Graduação lato sensu: Pedagogia dos Esportes Coletivos na Escola 

 
Período de desenvolvimento: 20/02/2017 a 30/05/2018 

Objeto: Qualificar profissionais de Educação Física e áreas afins para 

compreender os processos de ensino e aprendizagem dos 

esportes a partir de diferentes abordagens metodológicas; 

Apresentar possibilidades de intervenção nos processos 

pedagógicos (técnico-tático) para a aprendizagem dos Esportes 

Coletivos. 

Fonte de financiamento: Autofinanciável. 

 

 

 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão 

 
Convênio: Termo de Cooperação celebrado entre a FUNCITERN e a 

FUERN. 

Período de desenvolvimento: 22/02/2016 a 22/02/2018. 

 

 



 

 

Objeto: Criação e execução do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

da Extensão com o objetivo de fomentar as atividades de 

cultura e extensão no âmbito da FUERN. 

Fonte de financiamento: Captação de recursos externos. 

 

 

 

Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont – ISD 

 
Período de desenvolvimento: 01/02/2016 a 01/02/2018. 

Objeto: Prestação de serviços para execução do pagamento de bolsas 

no âmbito do Programa de pós-graduação em Neurociências 

do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily 

Safra – Macaíba/RN. 

Fonte de financiamento: ISD. 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Geografia 

 
Período de desenvolvimento: 12/05/2016 a 30/08/2018. 

Objeto: Desenvolvimento acadêmico em nível de mestrado na área de 

Geografia. 

Fonte de financiamento: Autofinanciável. 

 

 

 

EMATER-RN 

 
Convênio: Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte, 

com a interveniência da Secretaria de Estado da Agricultura, 

da Pecuária e da Pesca, e a FUNCITERN. 

Período de desenvolvimento: 23/12/2016 a 23/12/2018. 

Objeto: Estabelecer as bases para o gerenciamento de bolsas de 

extensão com vistas ao Projeto de Difusão de Tecnologia em 

Assistência Técnica e Extensão Rural para o fortalecimento do 

Agronegócio e da Agricultura Familiar no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Fonte de financiamento: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 



 

 

Escola de Governo do Rio Grande do Norte 

 
Convênio: Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Secretaria de 

Administração de Recursos Humanos – SEARH e a 

FUNCITERN. 

Período de desenvolvimento: 28/07/2016 a 28/07/2018. 

Objeto: Estabelecer as bases para o gerenciamento de bolsas para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa no âmbito da 

Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales. 

Objetivos: Contratar bolsistas para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa; 

Delimitar, a partir de um diagnóstico situacional, as 

necessidades de pesquisa em gestão pública no Rio Grande do 

Norte; 

Desenvolver pesquisas que subsidiem a organização dos 

serviços e das práticas em gestão pública no Rio Grande do 

Norte; 

Ampliar as ações administrativas, a partir de uma investigação 

diagnóstica, no que diz respeito às pesquisas no âmbito do Rio 

Grande do Norte. 

Fonte de financiamento: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

 

 Além destes projetos em desenvolvimento, encontram-se em fase de negociação e 

elaboração, convênios com a Escola de Línguas do Departamento de Letras Estrangeiras do 

Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão da UERN, com a Secretaria de Estado de 

Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária - SEARA, com o Instituto de Previdência 

dos Servidores Estaduais – IPERN, e com o Centro de Formação de Pessoal para os Serviços de 

Saúde “Dr. Manoel da Costa Souza”, parte integrante da Secretaria de Estado da Saúde do Rio 

Grande do Norte, para o desenvolvimento de projetos em Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

 

Mossoró, 21 de julho de 2017. 

 

 

 
_____________________________ 

Cláudio Lopes de Vasconcelos 
Diretor Presidente - FUNCITERN 


