
RELATÓRIO 
DE GESTÃO

2020



NATAL, 2020



SUMÁRIO

3. Gestão de Riscos e Controles Internos

1
2

3

4
5

6

7

8

1. Visão Organizacional

2. Planejamento Estratégico e Governança

4. Resultados da Gestão

5. Relatório de atividades acadêmicas

6. Demonstrações das Despesas

7. Outras Informações

8. Anexos e  Apêndices



DIRIGENTES

Diretor
JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE 

Vice-Diretor
EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR

Assessoria Acadêmica
RENATA DE FATIMA PANOSSO

Assessoria Administrativa
ANIBAL BARBOSA DA SILVA

Assessoria Planejamento e Gestão
JUSSIER LOURENÇO DA SILVA

Chefe do Setor Execução de Orçamentário
DANIEL PEREIRA GONÇALVES

Chefe do Almoxarifado
FERNANDO MONTANARO PAIVA DE ALMEIDA

Chefe do Biblioteca Setorial
KATIA REJANE DA SILVA

Chefe do Departamento de Biofísica e Farmacologia
EDILSON DANTAS DA SILVA JUNIOR

Chefe do Departamento de Biologia Celular e Genética
DANIELLA REGINA ARANTES MARTINS SALHA

Chefe do Departamento de Bioquímica
LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU

Chefe do Departamento de Botânica e Zoologia
BRUNO TOMIO GOTO

Chefe do Departamento de Ecologia
ALEXANDRE FADIGAS DE SOUZA

Chefe do Departamento de Fisiologia e Comportamento
MARICELE NASCIMENTO BARBOSA

Chefe do Departamento de Microbiologia e Parasitologia
VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO 

Chefe do Departamento de Morfologia
CHRISTINA DA SILVA CAMILLO

Chefe do Departamento de Oceanografia e Limnologia
DEUSIMAR FREIRE BRASIL

Chefe do Departamento de Biofísica e Farmacologia
KATIA REJANE DA SILVA

Chefe do Departamento de Biofísica e Farmacologia
KATIA REJANE DA SILVA

Chefe do Departamento de Biofísica e Farmacologia
KATIA REJANE DA SILVA

Chefe do Laboratório de Informática
ISABEL MEDEIROS DOS SANTOS ROCHA

Chefe da Secretaria Administrativa
ISABELE FURTADO DE ASSIS

Chefe da Secretaria de Graduação
ALINE MEIRY CRUZ DE OLIVEIRA



APRESENTAÇÃO

Jeferson de Souza Cavalcante

Diretor

Expedito Silva do Nascimento Junior
Vice-Diretor

Este documento apresenta os resultados
obtidos pelo Centro de Biociências (CB) no ano
de 2020 ao Conselho de Curadores, conforme
resolução nº 018/2020 – CONCURA de 08 de
outubro de 2020.
Considera, sobretudo, os princípios da
transparência, da prestação de contas e da
responsabilização. Todas as ações do CB nesse
ano foram desenvolvidas com o objetivo de
promover educação por meio da ciência a fim
de cumprir nossa missão.
Contem não apenas informações financeiras,
mas trata igualmente de sua estrutura de
governança, de seus processos de tomada de
decisão, de suas formas de atuação. Enfatiza,
além disso, os resultados acadêmicos
produzidos a partir da geração de
conhecimento que é, em última análise, o
principal valor associado as nossas atividades.
O Centro de Biociências é uma Unidade
Institucional completamente envolvido nos três
pilares fundamentais da função da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): Ensino,
pesquisa e extensão. O centro é formado por
nove Departamentos Acadêmicos:
Departamento de Biologia Celular e Genética;
Departamento de Bioquímica; Departamento
de Fisiologia e Comportamento; Departamento
de Biofísica; Departamento de Morfologia;
Departamento de Microbiologia e Parasitologia;
Departamento de Botânica e Zoologia;
Departamento de Ecologia e Departamento de
Oceanografia.

Esses departamentos atendem os seis cursos de
graduação do Centro (Ciências Biológicas
Licenciatura, Ciências Biológicas Bacharelado,
Ciências Biológicas a Distância, Biomedicina,
Ecologia e Engenharia de Aquicultura), e ainda
prestam serviço para a uma grande quantidade
de cursos da UFRN. Além disso, os cursos de pós-
graduação do Centro de Biociências, destacando-
se entre eles os Programas de Pós-Graduação em
Psicobiologia e Ecologia, ambos conceito seis pela
CAPES, são destaques na pesquisa do nosso
estado, do nosso país e com grande impacto
internacional. Este relatório de Gestão tenta
demonstrar o caráter institucional que os
Departamentos desse Centro, bem como a sua
direção, aplica nos gastos com a manutenção de
sua estrutura e no seu crescimento no ano de

2020. Algumas dificuldades são demonstradas,
mas no geral, a atuação positiva dos
departamentos e da direção são evidenciadas.
Todas as ações orçamentárias desse Centro
atendem a legislação em vigor. A produtividade
dos seus agentes é traduzida em ações e
produtos gerados pelos professores dos
Departamentos. Esperamos que o relatório
consiga demonstrar o esforço, a seriedade, o
comprometimento e a disposição que os
gestores (Coordenadores de Cursos, Chefes de
Departamentos e Diretores) do Centro de
Biociências tiveram durante o ano de 2020.



1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O Centro de Biociências é composto em sua estrutura por nove departamentos acadêmicos. São eles: Departamento de Morfologia; Departamento de Microbiologia e
Parasitologia; Departamento de Botânica e Zoologia; Departamento de Ecologia; Departamento de Biofísica; Departamento de Fisiologia e Comportamento;

Departamento de Bioquímica; Departamento de Biologia Celular e Genética; e o Departamento de Oceanografia e Limnologia.
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O CB realiza o gerenciamento acadêmico de seis cursos em nível de graduação: Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Ciências Biológicas (EAD);

Biomedicina (Bacharelado); Engenharia de Aquicultura (Bacharelado); e Ecologia (Bacharelado).

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

Fonte: SIGAA

O CB realiza o gerenciamento acadêmico de seis cursos em nível de graduação: Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Ciências Biológicas (EAD);

Biomedicina (Bacharelado); Engenharia de Aquicultura (Bacharelado); e Ecologia (Bacharelado). No ano de 2019 o curso de Biomedicina passou por avaliação do ENADE e

aguarda o resultado. No ano de 2020 os cursos de Ciências Biológicas passarão por tal avaliação. É meta fundamental para o CB aumentar os conceitos dos seus cursos.

CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

Fonte: INEP

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Ciências

Biológicas -

Licen

Ciências

Biológicas -

Bach

Ciências

Biológicas -

EAD

Biomedicina -

Bach

Ecologia -

Bach*

Engenharia de

Aquicultura*

C URSO S DE G RA DUAÇÃO DO  C B E RESPEC TI V O S C O N C EI TO S

EN A DE

* Avaliação in loco



O CB oferece a infraestrutura necessária ao funcionamento de nove Programas de Pós-graduação e 14 cursos de pós-graduação vinculados aos seus
departamentos. São eles: Programa de Pós-graduação em Psicobiologia (mestrado e doutorado); Programa de Pós-graduação em Bioquímica (mestrado e
doutorado); Programa de Pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional (mestrado); Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária (mestrado);
Programa de Pós-graduação em Ecologia (mestrado e doutorado); Programa de Pós-graduação Sistemática e Evolução (mestrado e doutorado); Programa
de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (mestrado e doutorado); Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (mestrado); e
Programa de Pós-graduação em Biotecnologia (Doutorado).

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS E SEUS RESPECTIVOS CONCEITOS CAPES
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Conceito CAPES dos cursos de Pós-graduação

do CB

O CB também oferece toda a infraestrutura necessária ao funcionamento de nove Programas de Pós-graduação e 14 cursos de pós-graduação. São eles:
Programa de Pós-graduação em Psicobiologia (mestrado e doutorado); Programa de Pós-graduação em Bioquímica (mestrado e doutorado); Programa de Pós-
graduação em Biologia Estrutural e Funcional (mestrado); Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária (mestrado); Programa de Pós-graduação em
Ecologia (mestrado e doutorado); Programa de Pós-graduação Sistemática e Evolução (mestrado e doutorado); Programa de pós-graduação em Desenvolvimento
e Meio Ambiente (mestrado e doutorado); Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (mestrado); e Programa de Pós-graduação em Biotecnologia
(Doutorado).
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O Centro de Biociências possui 164 docentes efetivos, sendo 157 com titulação em nível de doutorado, 6 em nível de mestrado e 1 em nível de
especialização.

Fonte: Progesp

O Centro conta com 110 servidores técnico-administrativos, distribuídos entre a Administração e os Departamentos Acadêmicos. Destes, 100 servidores
apresentas nível de pós-graduação.

Fonte: Progesp
Fonte: Progesp

Fonte: Progesp



O Centro de Biociências também possui 167 servidores técnicos administrativos, sendo que 57 apresentam graduação, 37 nível de mestrado, 32 com
especialização e 6 com nível de doutorado.

Fonte: Progesp

Fonte: Progesp



Organograma

Fonte: SIGRH

ORGANOGRAMA

Fonte: SIGRH
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

As ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do
Centro de Biociências no ano de 2020, ainda estiveram amplamente
vinculadas ao PDI 2010-2019, tendo em vista a ausência de novo PDI no
período. As atividades finalísticas do CB seguem as metas definidas
pela gestão e foram profundamente penalizadas pelo quadro de
pandemia vivenciado ao longo do ano. Assim, foram medidas
pretendidas pela gestão do CB no ano início de 2020:

1. Promover ações com a finalidade de melhorar a qualidade de
ensino, através do investimento na infraestrutura de salas de aula
e laboratórios de ensino, em conformidade com a estratégia 6 da
Meta 1 do PDI;

2. Realizar fóruns e rodas de conversa voltados para a licenciatura e
fortalecimento das políticas de inclusão, a fim de contribuir com o
atingimento das finalidades previstas na estratégia 5 da Meta 1 do
PDI;

3. Prever ações de incentivo ao desenvolvimento dos programas de
pós-graduação, fornecendo apoio na logística e infraestrutura para
a realização de eventos nacionais e internacionais, além de prever
a ampliação de políticas de incentivo e apoio à publicações, em
consonância com as Metas 5 e 15 do PDI;

4. Prever ações de incentivo à expansão das atividades de pesquisa,
estimulando a elaboração e execução de projetos voltados para o
desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte em áreas
estratégicas, como a Piscicultura e o desenvolvimento de
alimentos, em consonância com as Metas 7 e 9 do PDI;

5. Prever ações de incentivo à expansão do número de bolsas de
pesquisa e inovação tecnológica, com estímulo à participação de
professores nos editais de agências de fomento referentes à
concessão de bolsas de produtividade, em consonância com a
Meta 8 do PDI;

6. Prever ações de estímulo à publicação de resultados de pesquisa
em periódicos indexados ou de grande impacto do ponto de vista
do reconhecimento científico, em consonância com a Meta 11 do
PDI;

7. Prever ações de incentivo à expansão das atividades de extensão e
criação de novos programas, em consonância com a Meta 12 do
PDI;

8. Estimular ações de estímulo à incorporação de práticas acadêmicas
sustentáveis, ambientalmente corretas, economicamente viáveis e
socialmente justas por parte do corpo docente/discente e junto à
comunidade, em consonância com a Meta 13 do PDI;

9. Incentivar ações de ampliação à participação em eventos e feiras
internacionais, priorizando as áreas de excelência, e de apoio à
recepção de professores e estudantes estrangeiros, em
consonância com a Meta 15 do PDI;

10. Atuar junto ao quadro de servidores técnico-administrativos para
otimizar os processos administrativos, com prioridade para o
atendimento no formato digital de documentos; diligenciar no
sentido de estimular o não uso do papel, em atendimento ao
princípio da sustentabilidade ambiental; e atuar para prever outras
formas de modernização da gestão procedimental, em consonância
com a Meta 17 do PDI;
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A organização e a gestão do Centro de Biociências da UFRN
estão fundamentadas nos seguintes instrumentos
normativos: (I) Estatuto da UFRN; (II) Regimento geral da
UFRN; e (III) Regimento interno do Centro de Biociências. A
administração do CB é exercida pela Direção da unidade,
subordinada o seu conselho deliberativo e executivo
(CONSEC). O Centro se desdobra em sua estrutura
organizacional em departamentos, coordenações de curso e
assessorias, objetivando a integração e a articulação dos
objetivos e metas institucionais. O principal órgão
deliberativo da administração do CB é o Conselho do Centro
de Biociências (CONSEC), que representa o órgão máximo do
Centro, com funções deliberativas de planejamento,
administrativa, acadêmica, didático-pedagógica, científica,
orçamentária e fiscalizadora, ressalvada a competência dos
conselhos superiores.

A Direção do Centro é o órgão executivo, ao qual compete
dirigir, administrar, planejar, coordenar, estabelecer
parcerias e fiscalizar as atividades nas unidades sob sua
gerência. As assessorias de planejamento, acadêmica e
administrativa, bem como as secretarias geral, de execução
orçamentária e de almoxarifado são componentes táticos e
estratégicos para a execução das finalidades acadêmicas
propostas nos objetivos da unidade.

Finalmente, os departamentos consistem em órgãos
supervisores e articuladores das atividades de ensino,
pesquisa e extensão no Centro, e que de forma integrada e
harmoniosa atuam em parceria com as coordenações dos
cursos para viabilizar a execução dos projetos pedagógicos e
das metas prevista nos Planos Trienais dos Cursos de
Graduação do CB.



3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

O Centro de Biociências desenvolveu ao
longo do ano de 2020 uma análise
pormenorizada no que se refere à gestão
de riscos associados ao seu
funcionamento, a fim de prever medidas
capazes de mitigar o impacto dos
potenciais riscos observados. A referida
análise seguiu as orientações previstas na
Resolução 018/2020-CONSAD referentes
ao método de identificação, construto
normativo e teórico, além da metodologia
de gestão de riscos. A implementação da
eficácia da gestão de riscos no CB ficou a
cargo da Direção da unidade e da
Assessoria de Planejamento, para que o
acompanhamento e suporte necessários à
sua execução possam ser implementados.

A metodologia empregada pelo CB para
definição da gestão de riscos estabeleceu
suas prioridades levando em consideração
o impacto orçamentário, a frequência de
ocorrência do processo e a percepção de
desenvolvimento do processo.
Ressaltamos que a análise levou em
consideração os processos finalísticos da
unidade, que estão amplamente
associados aos macroprocessos também
identificados no estudo. Os riscos
envolvendo os processos finalísticos de
ensino, pesquisa e extensão foram
levantados a partir dos relatórios
departamentais e das coordenações de
cursos vinculados ao Centro de Biociências.

MACROPROCESSOS AÇÕES MITIGADORAS META RELACIONADA

Promover o 
Ensino

• Acompanhamento dos PATCGs por parte da Assessoria Acadêmica do Centro conforme resolução própria;

• Realização do Fórum anual de graduação do Centro de Biociências e da Semana de Planejamento Pedagógico;
• Realização da reforma curricular do curso de Engenharia de Aquicultura;

• Ativação da Câmara de Graduação do Centro de Biociências;

• Estabelecimento de políticas de inclusão no Centro de Biociências para estudantes com necessidades especiais;

• Realização do Seminário ENADE para os discentes em processo de finalização do curso;

• Promoção de políticas de acolhimento aos ingressantes;

• Modernização de equipamentos de sala de aula e aquisição de softwares específicos para o ensino de graduação;

• Reformulação dos laboratórios de informática;

• Funcionamento e consolidação do Laboratório Escola do Centro de Biociências;

• Ampliação das áreas de estágios vinculadas aos cursos de Biomedicina, Engenharia de Aquicultura, Ecologia e Ciências

Biológicas;

• Fortalecimento das empresas Jr vinculadas aos cursos de graduação do CB, através de investimento em consumo,

equipamentos e espaços apropriados para o seu desenvolvimento;

• Expandir o acervo da biblioteca para garantir que todos os cursos de graduação do CB atendam às exigências de bibliografia

básica necessária para obtenção de conceito 5 na avaliação externa;

• Induzir (incentivar) o processo de internacionalização, estimulando a ampliação da quantidade de acordos internacionais;

• Estimular a criação de componentes curriculares em língua estrangeira;

• Reativar a câmara de pós-graduação do CB para produzir ações coordenadas de impacto transversal em todos os programas

vinculados ao centro;

• Implementar uma política de planejamento para aquisição de equipamentos para instalação de laboratórios multiusuários no

CB (CTINFRA e outros editais pertinentes);

• Criação de um fórum anual de pós-graduação para divulgação dos programas junto aos cursos de graduação da UFRN,

viabilizando uma interface de integração com os estudantes de graduação;

• Induzir ações voltadas à inovação tecnológica através de parcerias público-privadas envolvendo as pós-graduações do CB,

respeitando as especificidades e vocações de cada área;

• Identificar as fragilidades observadas nos relatórios de área na última avaliação quadrienal e a consequente proposição de

estratégias para sanar tais dificuldades;

• Criar um setor vinculado a gestão de compras nacionais e internacionais envolvendo as pesquisas e a pós-graduação no CB.

Consolidação do 

Ensino no CB

Promover a 
Pesquisa

• Viabilizar o fornecimento de animais com características ideais aos projetos de pesquisa do CB;

• Estudar a viabilidade de participação em pregões específicos para o atendimento das necessidades de consumo do Núcleo de

Primatologia, Biotério Central do CB e Biotérios Experimentais vinculados ao Centro;

• Estudar a viabilidade de realização de contrato específico para a manutenção de equipamentos de médio e grande porte

vinculados aos biotérios do CB

• Realização de um Fórum anual sobre biotérios e manejo de animais em pesquisa ofertado pelo corpo técnico competente,

voltado aos pesquisadores, alunos de pós-graduação e de iniciação científica da UFRN;

• Estudar a viabilidade de realização de convênios entre a UFRN e outras instituições interessadas na aquisição dos serviços

prestados pelo sistema de biotérios do CB, conforme legislação pertinente.

Consolidação do 

Ensino no CB

Consolidação da 

Pesquisa no CB

Promover a 
Extensão

• Ativação da câmara de extensão do Centro de Biociências, a fim de propor ações estratégicas para o desenvolvimento das

atividades de extensão no CB;

• Criação da unidade administrativa Museu de Ciências Morfológicas e do Mar, com regimento próprio, conforme preconizado

por resolução pertinente;

• Estimular, através de fóruns e oficinas em parceria com a Pró-reitoria de Extensão, a inclusão de ações de extensão nos

projetos pedagógicos dos cursos de graduação do CB;

• Estimular projetos de extensão que levem os cursos de graduação do CB às comunidades;

• Finalizar as adaptações físicas necessárias para recepção do público usuário dos laboratórios;

• Aquisição de mobiliários para recepção do público externo.

Consolidação da 
Extensão no CB

3.1. MITIGAÇÃO DOS RISCOS NOS PROCESSOS FINALÍSTICOS



O CB também referenciou um planejamento para gestão de riscos das atividades de suporte ao desenvolvimento das atividades acadêmicas,
previstas como processos finalísticos. Os macroprocessos e as ações mitigadores associadas às atividades suporte estão elencadas na tabela abaixo:

MACROPROCESSO AÇÕES MITIGADORAS META ASSOCIADA

Gerir a Infraestrutura

• Contratação de um bombeiro hidráulico e um pedreiro vinculados diretamente ao CB;

• Geração de ordens de serviço diretamente pelo CB;

• Elaboração de relatórios mensais relativos às execuções de ordens de serviço geradas pelas unidades

do CB;

• Melhorias nas áreas de convivência do CB

Meta 17: Modernização da gestão

Gerir as pessoas e promover a qualidade 

de vida no trabalho

• Induzir a participação dos servidores técnico-administrativos e docentes em capacitações no sistema

SIG;

• Promover atividades de integração entre os setores;

• Promover a valorização do servidor através melhorias nos ambientes laborais em termos de

infraestrutura e de relação interpessoal

Meta 17: Modernização da gestão

Gerir o desenvolvimento da Pós-

graduação

• Criação de um setor para o gerenciamento de compras internacionais vinculadas às pós-graduações do

Centro de Biociências;

• Estabelecer um calendário de demandas para licitações e contratos vinculados aos programas de pós-

graduação do CB
Meta 17: Modernização da gestão

Gerir a segurança patrimonial
• Contratação de novos terceirizados na área de segurança para o Centro de Biociências;

• Instalação de um novo sistema de monitoramento do Centro de Biociências;

• Instalação de um novo sistema de segurança no Departamento de Oceanografia e Limnologia.
Meta 17: Modernização da gestão

Gerir a comunicação no CB
• Manutenção regular e atualização da página web do Centro de Biociências;

• Criação e atualização semanal de mídias sociais vinculadas ao Centro de Biociências;

• Criação de uma política de gerenciamento da comunicação do Centro de Biociências.

Meta 17: Modernização da gestão



4. Resultados da Gestão

O Centro de Biociências atuou em diversos
cenários no ano de 2020. Incialmente,
destacamos o forte trabalho de parceria da nossa
unidade com o Hospital Universitário Onofre
Lopes, Hospital Giselda Trigueiro, Instituto de
Medicina Tropical e outras unidades básicas de
saúde, a fim de auxiliar no combate a
disseminação do novo Corona vírus.
O Centro de Biociências atuou no fornecimento
de materiais de proteção individual e com o
fornecimento de mão-de-obra especializada na
coleta de material biológico e execução de
exames para detecção da doença.
Departamentos como os de Bioquímica,
Microbiologia e Parasitologia, Biologia Celular e
Genética estiveram presentes com o seu corpo
técnico e docente nas linhas de frente de
combate à pandemia no estado do Rio Grande do
Norte.
Muitos dos mais de 80 mil exames executados no
RN foram realizados nas dependências do Centro
de Biociências, refletindo um esforço coletivo da
nossa unidade com vistas à expor a
responsabilidade social e compromisso
institucional em um momento de tamanha
atribulação para todos nós.
Não obstante, o CB também continuou projetos
iniciado em 2019 e que não foram finalizados.
Assim, destacamos mais uma vez o projeto para
construção de uma estação de aquicultura no
departamento de Oceanografa e limnologia, o
qual visa à

Pareceria CB e IMT para realização de exames COVID19 –
IMT/CB



4. Resultados da Gestão

O Centro de Biociências atuou em diversos cenários no âmbito
internacional, nacional e regional no ano de 2019.

No âmbito internacional, podem ser citadas as colaborações
dos pesquisadores do CB com alguns países do Mercosul, como
Uruguai, Argentina, Colômbia e Chile. Outras diversas
colaborações também podem ser destacadas com
pesquisadores da Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Holanda,

Espanha e Portugal. Os produtos oriundos dessas colaborações
podem ser verificados através dos artigos científicos
produzidos, visitas técnicas realizadas, participações em
eventos internacionais promovidos no Brasil e no exterior, pós-
doutorados no exterior e doutorados sanduíches de discentes

da UFRN no exterior. O impacto dessa participação
internacional para o CB reflete na qualidade dos programas de
pós-graduação vinculados à unidade, com destaques para os
programas de Psicobiologia (Conceito 6) e o Programa de
Ecologia (Conceito 6).

No âmbito nacional e regional, o Centro de Biociências assumiu
um papel estratégico na implementação de políticas de
sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico, saúde,
educação, proteção dos ecossistemas terrestres e marinhos,
museologia e produção de alimentos. O Departamento de

Oceanografia e Limnologia do CB está atuando fortemente
para a implementação de uma unidade de piscicultura
associada a uma linha de produção de frutas e hortaliças, tal
produção irá suprir as atividades práticas do curso de
graduação em Engenharia de Aquicultura, projetos de extensão

e pesquisa, bem como garantir parcerias com o Restaurante
Universitária para o fornecimento de itens importantes para
nutrição dos discentes da UFRN.

OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE

PISCICULTURA DO DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E

LIMNOLOGIA

Diversas outras ações têm destaque no âmbito
externo da unidade, como pesquisas

associadas ao tratamento do câncer com a
utilização de técnicas de nanotecnologia e
testes farmacológicos; projetos de
acompanhamento da fauna marinha para fins
de mensuração de contaminação e

consequente planejamento estratégico para
proteção dos ambientes costeiros; projetos de
cooperação interinstitucionais para o
desenvolvimento de biocombustíveis; e
finalmente uma participação efetiva em

atividades museológicas na UFRN, levando ao
público externo conhecimento através do
Museu de Ciências Morfológicas.

Fonte: AGECOM

Laboratório de Investigação do Câncer e Inflamação do Departamento de Morfologia 

Fonte: AGECOM

Projeto de cultivo de microalgas para produção de 
Biocombustíveis em parceria com a Petrobras.

Fonte: AGECOM

Atuação do Museu de Ciências Morfológicas como importante 
ferramenta de inclusão social.

O Centro de Biociências manteve o seu destaque em pesquisa científica
atuando nas mais diversas áreas. Destacam-se as pesquisas na área de
câncer com parcerias nacionais e internacionais, bem como aquelas
voltadas para os efeitos do álcool no sistema nervoso. Por dois anos
consecutivos o CB teve dois docentes pesquisadores premiados nas
edições de 2019 e 2020 do Prêmio Pesquisador Destaque pela Pró-
Reitoria de Pesquisa.

Também merece destaque o início da produção de Tilápias
na unidade de produtiva de aquicultura no Departamento
de Oceanografia e Limnologia do CB. A referida unidade
tem papel estratégico para o curso de Engenharia de
Aquicultura e apresenta enorme potencial para
desenvolvimento de novos empreendimento na área,
além de abrir espaço para parcerias e estágios.



O u t r o s  R e s u l t a d o s  e  I n d i c a d o r e s  d a  G e s t ã o

O Centro de Biociências Ofertou 820 componentes curriculares no ano de 2020. Devemos ter em mente que apenas o semestre de 2020.1 foi
integralizado e por isso o número foi significativamente afetado pelo atual quadro de pandemia. Todos os indicadores acadêmicos aqui apresentados
refletem tal impacto. Adicionalmente, é importante ressaltar a ausência da avaliação docente pelos discentes, visto que em virtude da pandemia
também não houve tal consulta aos discentes.
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O Centro de Biociências apresentou 8124 discentes matriculados nos componentes curriculartes ofertados em 2020 e apenas 591 retenções. Os
valores apontam uma taxa de retenção no CB de apenas 7,2%, considerada muito baixa em relação a taxa geral da instituição. Os dados também
precisam ser interpretados dentro do contexto da COVID19.
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As ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito do Centro de Biociências estão amplamente vinculadas ao PDI 2010-2019, bem
como ao Plano de Gestão da UFRN 2015-2019. As atividades finalísticas do CB seguem as metas definidas pela gestão e têm contribuído fortemente

para o fortalecimento de diversos eixos temáticos da nossa instituição. Assim, apresentamos algumas das atividades acadêmicas do CB no ano de 2019
que propiciaram os resultados da gestão:

5. Relatório de atividades acadêmicas

melhorias na qualidade do ensino
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Monitoria PAMQEG

Ao longo do ano de 2019 foram submetidos um
total de 34 projetos de monitoria pelos

departamentos do CB. Destaques para os
Departamentos de Microbiologia e Parasitologia,
Bioquímica e o de Morfologia com os maiores
números de projetos.

Os Departamentos acadêmicos também
submeteram no total um número de 15 projetos de

Melhoria na qualidade do Ensino de Graduação.
Tais iniciativas geraram impactos importantes em
diversas ações em laboratórios de ensino e em sala
de aula, contribuindo para ampliar e consolidar o
processo de ensino e aprendizagem.

Fonte: SIGAA

5. Relatório de atividades acadêmicas

O número de projetos e bolsas de monitoria e projetos de melhoria da qualidade de ensino foram semelhantes aqueles observado no ano de 2019.
Totalizando 34 projetos de monitoria e 19 de Melhoria da Qualidade do Ensino.



melhorias na qualidade do ensino

Os cursos de Engenharia de Aquicultura e Ciências
Biológicas Licenciatura apresentam uma forte

vocação na área de extensão. Os projetos de
Pesquisa e a iniciação científica atuam com maior
impacto no curso de Ciências Biológicas
Bacharelado e Biomedicina. Entretanto, em todos
os cursos existem atividades em ambas as esferas.

Conforme já apresentado, os 9 departamentos
acadêmicos do CB geraram em 2019 34 projetos de

monitoria, permitindo a incorporação de 165 bolsas
de monitoria para estudantes do CB. Os projetos de
pesquisa distribuíram 348 bolsas de Iniciação
científica e os projetos de extensão incorporaram
413 bolsas de extensão em nossa unidade.
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Ampliar os impactos na Pesquisa e Pós-graduação

A UFRN apresentou registrado na plataforma
Lattes do CNPq um número de 139 Bolsistas

de Produtividade. O Centro de Biociências
conta com 32 bolsistas de produtividade em
pesquisa, o que representa 23,02% dos
Bolsistas de produtividade da UFRN, fato que
comprova a vocação do CB para a pesquisa

científica de ponta. Associado a isso o CB
ainda conta com dois programas de Pós-
graduação com conceito 6 pela CAPES e com
enorme potencial para ampliação de tais
conceitos e elevação de conceitos de outros

programas.

Fonte: CNPq
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DESPESAS POR GRUPO E NATUREZA DE DESPESA

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

6. DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS

Fonte: TESOURO GERENCIAL

Fonte: TESOURO GERENCIAL


