Relatório de Ação da Diretoria
do Centro de Ciências Agrárias
outubro de 2014 a outubro de 2015

Apresentação
Concluıd
́ o o ú ltimo ano da gestã o 2011‐2015, a Diretoria do Centro de Ciê ncias Agrá rias
apresenta o seu relató rio do perıo
́ do com o objetivo de compartilhar com a comunidade
universitá ria um resumo de açõ es realizadas entre outubro de 2014 e outubro de 2015,
cumprindo o preceito de prestaçã o de contas e transparê ncia do serviço pú blico.

Graduação
 Apoio à realizaçã o do 1º Encontro de Gestã o de Polıt́icas Pú blicas da UFC;
 Inıc
́ io das atividades dos dois novos Cursos de Graduaçã o: Gestã o de Polıt́icas Pú blicas e

Economia Ecoló gica;
 Realizaçã o do Debate Que Agronomia Queremos? com a Diretora da CONFAEAB –

Confederaçã o dos Engenheiros Agrô nomos do Brasil, Helena Araú jo;
 Realizaçã o de aulas de campo nas Fazendas Lavoura Seca e Vale do Curu para alunos das

disciplinas Mecâ nica e Má quinas Agrıćolas (Zootecnia) e Operaçõ es Agrıćolas Mecanizadas
(Agronomia) que acompanharam a entrega té cnica de dois tratores novos;
 Açã o conjunta com a Diretoria do Centro de Ciê ncias, o Departamento Fıs
́ ica e professores do

Departamento de Engenharia Agrıćola para a oferta de conteú dos relativos à s disciplinas de
fıśica;
 Incremento da parceria com o Instituto de Cultura e Arte – ICA incluindo a atuaçã o de

professores do Departamento de Economia Domé stica nos cursos do Instituto;
 Realizaçã o de açõ es conjuntas com a Pró ‐Reitoria de Graduaçã o, Coordenaçõ es dos Cursos de

Agronomia e Zootecnia e as Che ias dos Departamentos de Ciê ncias do Solo, Economia
Agrıćola, Engenharia Agrıćola, Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e Zootecnia para tratar do
recebimento de visita da Comissã o de Avaliaçã o de Cursos do MEC;
 Recepçã o dos calouros de 2015.1 e 2015.2 com palestras e lanches, contando com a presença

do Pró ‐Reitor de Graduaçã o, Prof. Custó dio Almeida, do Pró ‐Reitor Adjunto de Assuntos
Estudantis, Prof. Manuel Antô nio de Andrade Furtado Neto, do bibliotecá rio Raimundo
Nonato Ribeiro dos Santos, dos Coordenadores dos Cursos, Professores, Centros
Acadê micos, estudantes veteranos e té cnico‐administrativos;
 Adesã o à s açõ es de suspensã o de oferta de vagas do Curso de Economia Domé stica e de

orientaçã o e acompanhamento discente visando à conclusã o ou a mudança de curso;
 Lançamento de edital especial de mudança de curso para alunos de Economia Domé stica

para o semestre 2015.2 e preparaçã o de novo edital especial para o semestre 2016.1;
 Continuidade do Projeto de E iciê ncia e Qualidade para os Cursos de Graduaçã o do CCA por

meio do Edital Nº 35/2014/PROGRAD/UFC ‐ Monitoria de Projetos de Graduaçã o aprovado
para seis bolsistas, sendo um bolsista cada curso (exceto Economia Ecoló gica que teve inıćio
no segundo semestre de 2015);
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 Encontros com os Coordenadores de Cursos de Graduaçã o para tratar de Projetos

Pedagó gicos dos Cursos;
 Apoio à participaçã o de estudantes no Programa Ciê ncia Sem Fronteiras e outros

intercâ mbios.

Pesquisa e Pós‐Graduação
 Transferê ncia do Curso de Mestrado Pro issional em Avaliaçã o de Polıt́icas Pú blicas da Pró ‐

Reitoria de Pesquisa e Pó s‐Graduaçã o para o CCA, por ser o Centro com o maior nú mero de
docentes no curso por Unidade Acadê mica;
 Apresentaçã o à CAPES da proposta de APCN do Curso de Mestrado Acadê mico em Avaliaçã o

de Polıt́icas Pú blicas;
 Ampliaçã o do quadro de servidores com a lotaçã o de um secretá rio para o Programa de Pó s‐

Graduaçã o em Biotecnologia de Recursos Naturais;
 Apoio à participaçã o de Coordenadores de Programas de Pó s‐Graduaçã o nos seminá rios de

acompanhamento promovidos pela CAPES em Brasıĺia;
 Apoio à proposta de convê nio com a empresa Bayer para pesquisas na á rea de abelhas e

polinizaçã o;
 Realizaçã o de visita té cnica de pesquisadores da EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuá ria das unidades Cocais e Agroindú stria Tropical à Fazenda Raposa com o objetivo
preparar convê nio com o CCA para realizaçã o de trabalhos de pesquisa com carnaú ba;
 Retomada do convê nio com a Universidade do Arizona no contexto da ampliaçã o da inserçã o

internacional da formaçã o acadê mica e dos laços de colaboraçã o com grupos de pesquisa do
CCA, com a previsã o de viagem em missã o à quela instituiçã o e outras dos Estados Unidos;
 Apoio à realizaçã o do III Simpó sio em Economia Rural promovido pelo Mestrado Acadê mico

em Economia Rural (MAER);
 Participaçã o na discussã o sobre a criaçã o de dois cursos de pó s‐graduaçã o a distâ ncia: um na

á rea de Raça e Gê nero e outros na á rea de Gê nero e Diversidade, em parceria com a
Universidade de Lyon e a Universidade de Toulouse;
 Apoio à realizaçã o dos Cursos de Especializaçã o: “Extensã o Rural Agroecoló gica e

Desenvolvimento Rural Sustentá vel” e “Agroecologia, Desenvolvimento Rural e Educaçã o do
Campo”;
 Rediscussã o da proposta para elaboraçã o do Plano de Açã o Institucional dos Programas de

Pó s‐Graduaçã o visando ampliar as relaçõ es internacionais e o intercâ mbio de experiê ncias e
apoiar as estraté gias de inovaçã o e de publicaçõ es cientı́ icas;
 Apoio à Revista Ciê ncia Agronô mica – RCA para assegurar a periodicidade e a melhoria no

Fator de Impacto;
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Extensão
 Apoio à realizaçã o do Curso Té cnico em Agroecologia e Extensã o Rural ‐ Residê ncia Agrá ria

Jovem para 50 alunos de nıv́el mé dio, estudante das Escolas do Campo instaladas em
assentamentos;
 Apoio à participaçã o no Grupo Gestor do Projeto ABC – Agricultura de Baixo Carbono,

instituıd
́ o pela SDA – Secretaria de Desenvolvimento Agrá rio;
 Adesã o à formaçã o da Rede de Sustentabilidade do Mercosul para investigaçã o e

fortalecimento do tema sustentabilidade de Sistemas Agropecuá rios;
 Apoio à participaçã o no Grupo de Discussã o sobre Estraté gias para a Elaboraçã o do Plano

Ceará Agroecoló gico em parceria com a SDA – Secretaria de Desenvolvimento Agrá rio e o
MDA – Ministé rio do Desenvolvimento Agrá rio;
 Adesã o ao Grupo de Trabalho para a constituiçã o de um Banco de Germoplasma em parceria

com o Parque Botâ nico e a SEMA – Secretaria do Meio Ambiente do Ceará ;
 Participaçã o na articulaçã o para a criaçã o de um Fundo de Apoio à Cadeia Produtiva da

Carnaú ba;
 Apoio à participaçã o na CPOrg/CE – Comissã o de Produçã o Orgâ nica do Estado do Ceará , do

MAPA – Ministé rio da Agricultura, Pecuá ria e Abastecimento, Superintendê ncia Federal no
Ceará ;
 Participaçã o nas discussõ es sobre a efetivaçã o do CAR – Cadastro Ambiental Rural e o Projeto

de Readequaçã o Ambiental envolvendo a EMATERCE – Empresa de Assistê ncia Té cnica e
Extensã o Rural do Ceará , o IDACE – Instituto do Desenvolvimento Agrá rio do Ceará e a SEMA;
 Ampliaçã o do Projeto PROVOZ – Participaçã o Comunitá ria e Gestã o Municipal na Cidade de

Fortaleza, em parceria com a Universidade da Geó rgia e a Universidade do Arizona, com a
participaçã o de mais estudantes;
 Participaçã o na 72ª SOEA ‐ Semana O icial da Engenharia e da Agronomia, promovida pelo

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com estande apresentando o Curso
de Agronomia e resultados de pesquisas de vá rios professores;
 Articulaçã o com a SECITECE – Secretaria de Ciê ncia, Tecnologia e Educaçã o Superior para o

desenvolvimento de açõ es para mitigaçã o dos efeitos da seca no estado;
 Apoio à realizaçã o de eventos:
 II Simpó sio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiá rido, em Quixadá ;
 22ª Semana Internacional da Fruticultura, Floricultura e Agroindú stria – Frutal;
 XIX Seminá rio Nordestino de Pecuá ria – PECNORDESTE;
 Publicaçã o perió dica do Informativo CCA Notıc
́ ias e atualizaçã o da pá gina eletrô nica;
 Participaçã o no Conselho de Gestã o da Ematerce, que vem discutindo proposta de

reestruturaçã o da empresa e rede iniçã o de sua polıt́ica;
 Parceria com a Unilab – Universidade da Integraçã o Internacional da Lusofonia Afro‐

Brasileira para cooperaçã o acadê mica na á rea de graduaçã o;
 Parceria com a Adagri – Agê ncia de Defesa Agropecuá ria do Estado do Ceará para a realizaçã o

de cursos, ciclo de palestras e outros eventos;
 Apoio à representaçã o da UFC no CREA – Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará .
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Infraestrutura e Serviços ‐ 1ª parte
 Reuniõ es com representantes da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza

(SEUMA) para analisar os possıv́eis impactos do Parque Rachel de Queiroz no trecho que
ocupará na á rea do CCA no Campus do Pici;
 Sala de Videoconferê ncia do CCA: instalaçã o temporá ria na Sala do Conselho de Centro;
 Melhorias no Laborató rio de Informá tica com a aquisiçã o de novos computadores, cadeiras,

pintura;
 Planejamento de açõ es para a revitalizaçã o da á rea experimental com cajueiros e mangueiras

localizada atrá s do pré dio da Diretoria do CCA em conjunto com professores da Fitotecnia;
 Bloco Didá tico para a graduaçã o: edital de licitaçã o em elaboraçã o;
 Construçã o de auditó rio e salas de apoio em conjunto com a Pró ‐Reitoria de Pesquisa e Pó s‐

Graduaçã o: obra iniciada;
 Retomada do projeto de reforma da Estrutura Fıs
́ ica do Pré dio da Diretoria do CCA – Bloco

847 (preparaçã o para o centená rio do Curso de Agronomia);
 Reforma do Departamento de Ciê ncias do Solo – Bloco 807: edital de licitaçã o da terceira

etapa em elaboraçã o;
 Transferê ncia provisó ria do Departamento de Ciê ncias do Solo para o Bloco de Apoio à

Pesquisa para possibilitar conclusã o da obra;
 Construçã o do Laborató rio Multiusuá rio de Biotecnologia do CCA – Zootecnia: primeira

etapa concluıd
́ a. Segunda etapa contratada, aguardando inıćio;
 Reforma do Galpã o de Ovinocaprinocultura – Bloco 819: primeira etapa concluıd
́ a. Segunda

etapa contratada; aguardando inıćio;
 Perfuraçã o de poço profundo e implantaçã o de motobomba e caixa d'á gua no Setor de

Ovinocaprinocultura: em fase de conclusã o;
 Reforma e urbanizaçã o do Nú cleo de Ensino e Estudos em Forragicultura (NEEF) – Zootecnia:

projeto elaborado; licitaçã o em 2016;
 Galeria Subterrâ nea no NEEF: solicitaçã o de construçã o enviada à UFC‐Infra;
 Construçã o do Laborató rio de Digestibilidade de Ingredientes e Raçõ es para Suın
́ os –

Zootecnia: projeto elaborado; licitaçã o em 2016.
 Ampliaçã o do Laborató rio Multiusuá rio de Geoprocessamento – Engenharia Agrıc
́ ola: em

fase de conclusã o da climatizaçã o;
 Implantaçã o de um sistema de recalque para caixa d'á gua do Laborató rio de Hidrá ulica e

Irrigaçã o: em execuçã o;
 Transformador (subestaçã o aé rea) e reforma da Rede Elé trica e Ló gica da Estaçã o

Meteoroló gica: instalado e aguardando ligaçã o;
 Reforma do Laborató rio de Hidrá ulica e Irrigaçã o: solicitaçã o enviada à UFC‐Infra.
 Reforma na sala do Setor de Horticultura – Fitotecnia: forro, parede, portã o e portas;
 Reforma emergencial na cerca do Projeto de Feijã o‐Caupi;
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Infraestrutura e Serviços ‐ 2ª parte
 Construçã o do Laborató rio de Bene iciamento de Grã os: aguardando contrataçã o de projeto

executivo;
 Ampliaçã o do Nú cleo de Ensino e Pesquisa em Agricultura Urbana ‐ NEPAU para a instalaçã o

do CEFAC ‐ Centro de Estudos Farmacê uticos e Cosmé ticos: execuçã o prevista pela Prefeitura
do Pici;
 Pintura e recuperaçã o de climatizaçã o do Laborató rio de Ciê ncia e Tecnologia Aquıc
́ ola –

LCTA do Departamento de Engenharia de Pesca;
 Construçã o da estrada de acesso à Estaçã o de Piscicultura e ao Cebiaqua: obra concluıd
́ a;
 Perfuraçã o de poço profundo para a Estaçã o de Piscicultura e o Cebiaqua: obra contratada;

aguardando inıćio;
 Aquisiçã o de Splits para a climatizaçã o do Auditó rio do Departamento de Economia Agrıc
́ ola,

Bloco 826;
 Aquisiçã o de Poltronas e Mesa Cá tedra do Auditó rio do Departamento de Economia Agrıc
́ ola:

em licitaçã o;
 Drenagem entre o Bloco 826, o Laborató rio de Sementes e o Bloco da Engenharia de Pesca:

concluıd
́ a;
 Projeto de reforma da iaçã o interna de telefonia em salas da Economia Agrıc
́ ola: em

elaboraçã o;
 Demarcaçã o de vagas de veıc
́ ulos em estacionamento do Bloco 826;
 Preparativos para a reestruturaçã o do Departamento de Economia Domé stica, tendo em

vista a lotaçã o de professores e a oferta de disciplinas també m para os cursos de graduaçã o
em Gestã o de Polıt́icas Pú blicas e Economia Ecoló gica e pó s‐graduaçã o em Avaliaçã o de
Polıt́icas Pú blicas, pro issional e acadê mico;
 Reforma das Instalaçõ es Elé tricas do Bloco 860 – Economia Domé stica: projeto re‐elaborado

para atender à s demandas de instalaçõ es elé tricas e de combate a incê ndio;
 Reforma do Laborató rio de Planejamento do Espaço Familiar – Bloco 860: obra em fase de

conclusã o;
 Reforma da Rede Elé trica do Laborató rio de Biotecnologia – Bloco 851 – Tecnologia da

Alimentos: obra concluıd
́ a;
 Reforma do Laborató rio de Laticın
́ ios – Tecnologia de Alimentos: primeira etapa concluıd
́ a.

Segunda etapa aguardando inıćio pela Prefeitura do Pici;
 Reforma do Laborató rio de Nutriçã o – Tecnologia de Alimentos: primeira etapa concluıd
́ a.

Aguardando conclusã o da climatizaçã o e urbanizaçã o do entorno;
 Colocaçã o de escoras metá licas para sustentaçã o provisó ria em salas do Bloco 857 para

recuperaçã o da junta de dilataçã o e issura;
 Projeto para construçã o do Bloco Didá tico do Departamento de Tecnologia de Alimentos: em

revisã o para adaptaçã o;
 Reforma do Laborató rio de Carnes: retomada do projeto para licitar em 2016;
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Infraestrutura e Serviços ‐ 3ª parte
 Projeto de reforma do Laborató rio de Pani icaçã o: em revisã o para adaptaçã o;
 Perfuraçã o de poço profundo para o Departamento de Tecnologia de Alimentos: obra

contratada; aguardando inıćio;
Setor de Manutenção do CCA
 Instalaçã o de bebedouros nos departamentos;
 Instalaçã o do forro de PVC em banheiros e gabinetes de professores;
 Pinturas de salas de aula, laborató rios, bancadas, corredores, grades, portõ es, galpã o e

secretaria;
 Instalaçã o de má quina de gelo, capela, cabo de internet e caixas de ar‐condicionado;
 Troca e instalaçã o de re letores, reatores, fotocé lulas, lâ mpadas e tomadas;
 Recuperaçã o de cercas, telhados, calçadas, pisos, forros de PVC, capotes de amianto,

prateleiras, mesas, birô s, portas, janelas, fechaduras, portõ es, ventiladores, pias, torneiras,
sanitá rios e tubulaçõ es;
 Instalaçã o de sinalizaçã o de trâ nsito com placas e faixas nas vias e pintura de lombadas;
 Consertos e substituiçã o de motobombas;
 Mobilizaçã o junto ao Departamento de Atividades Gerais e à Prefeitura do Campus para

atendimento de demandas por limpeza, vigilâ ncia, capatazia, almoxarifado e outros serviços
estraté gicos;
Fazenda Experimental Vale do Curu – FEVC, em Pentecoste:
 Reconstruçã o do Pontilhã o na Fazenda Experimental Vale do Curu – FEVC: obra concluıd
́ a;
 Reforma do Centro de Manejo de Ovinos: obra concluıd
́ a;
 Plantio de milho e sorgo para formaçã o de silagem;
 Aquisiçã o de equipamentos: trator marca Valtra, modelo BM125i, duas carretas agrıc
́ olas,

colhedora de forragem, distribuidor de calcá rio, grade niveladora e segadora;
 Realizaçã o de Entrega Té cnica de Trator com aula de campo;
 Expansã o da Rede Elé trica para atender a Fazendinha da FEVC: obra concluıd
́ a. Aguardando

ligaçã o da Coelce;
 Restauraçã o da Rede Elé trica de Baixa Tensã o da FEVC: em licitaçã o;
 Leilã o de bovinos: edital em elaboraçã o;
 Instalaçã o de forro em PVC no pré dio que abriga serviços religiosos na FEVC;

Fazenda Lavoura Seca, em Quixadá:
 Reforma da Rede Elé trica da Fazenda Lavoura Seca, Quixadá : obra concluıd
́ a;
 Aquisiçã o de equipamentos: trator marca Valtra, modelo BM125i, carreta agrıc
́ ola, colhedora

de forragem, grade aradora e semeadora;
 Realizaçã o de Entrega Té cnica de Trator com aula de campo;
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Infraestrutura e Serviços ‐ 4ª parte
Fazenda Raposa, em Maracanaú:
 Reforma da casa, no muro, nas guaritas, cercas, rede elé trica, sangradouro e passagem

molhada: em conclusã o;
 Levantamento Pedoló gico da fazenda realizado por professores e alunos do Departamento

de Ciê ncias do Solo;
 Inventá rio Florestal da á rea destinada à Via Paisagıs
́ tica em parceria com o Instituto Federal

do Ceará – Maracanaú ;
 Reuniã o com o Secretá rio das Cidades para de inir contrapartida do Governo do Estado à

desapropriaçã o de á rea da fazenda para construçã o da estrada Via Paisagıśtica.

Planejamento e Gestão
 Realizaçã o de reuniõ es preparató rias para o icinas de planejamento estraté gico do NDC –

Nú cleo de Desenvolvimento da Criança;
 Gestã o do contrato de serviços de trabalhadores agropecuá rios em geral, tratoristas

agrı́colas e supervisor de serviço agrı́cola, visando a atender à s necessidades dos
Departamentos e Fazendas Experimentais do CCA;
 Implantaçã o de assessoria para acompanhar e orientar os processos de compras de

equipamentos e material de consumo;
 Açõ es integradas com o Departamento de Zootecnia e as Fazendas para o planejamento e

aquisiçã o de raçã o e produtos veteriná rios em comum;
 Coordenaçã o do processo de compras de vidraria e correlatos (600 itens) para toda a UFC;
 Articulaçã o com os Diretores de Centros e Institutos do Campus do Pici na defesa de açõ es de

fortalecimento da gestã o nas á reas de segurança, projetos urbanı́sticos, rede elé trica,
estacionamentos, dentre outros.
 Participaçã o no Comitê do Plano de Realinhamento Estraté gico da UFC que articula o

programa da gestã o 2015‐2019 e o PDI 2013‐2017.
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Meio Ambiente: CCA Sustentável
 Apoio ao plantio de mudas de palmeiras, mulungu, angico, sabonete, cumaru, tamarindo

doce, pau violeta, jucá e cedro australiano no Bosque Prisco Bezerra;
 Mobilizaçã o para criaçã o de um grupo de trabalho para elaborar projeto de Jardins

Temá ticos, tendo como referê ncia a té cnica de xeriscaping*, visando difundir o conceito de
jardins que consomem pouca á gua;
 Apoio à proposta de realizaçã o do CAR – Cadastro Ambiental Rural nas fazendas

experimentais do CCA;
 Mobilizaçã o sobre seca, semiá rido e o papel do CCA: reuniã o de pesquisadores para

apresentarem estudos, resultados de pesquisas e tecnologias que o Centro vem
desenvolvendo para sistematizar açõ es integradas e articuladas com o Governo do Estado
e a sociedade civil.
 Participaçã o no Plano de Logıs
́ tica Sustentá vel da UFC com a proposta de criaçã o de uma

Unidade de Processamento de Poda e Varriçã o, com o Projeto de Georreferenciamento e
Identi icaçã o Botâ nica e com o Projeto de Elaboraçã o de Catá logo Ilustrativo da Flora do
Campus do Pici, sob a coordenaçã o do NEPAU;
 Manutençã o da coleçã o de palmeiras exó ticas com a contrataçã o de serviços de

trabalhadores agropecuá rios para a Fazenda Raposa.

Apoio aos Estudantes
 Encontros com os Centros Acadê micos para tratar de apoio a eventos;
 Apoio à melhoria da infraestrutura e equipamentos dos Grupos de Estudos e Extensã o e das

Empresas Juniores do CCA;
 Apoio à participaçã o e realizaçã o de eventos:
 58º CONEA – Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia;
 XXV Semana de Agronomia, promovida pelo Centro Acadê mico Dias da Rocha;
 XX Semana de Engenharia de Alimentos, promovida pelo C.A. XVI de Outubro;
 IX Semana de Zootecnia, promovida pelo C.A. Quatro de Dezembro;
 Semana Zero da Zootecnia.

* Método de paisagismo para regiões áridas e semiáridas que visa a conservação de água com o uso de plantas
tolerantes à seca, irrigação e iciente e cobertura de cascas ou de pedras.
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Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
 Solenidade em homenagem ao professor Sebastiã o Medeiros Filho, ex‐diretor do Centro de

Ciê ncias Agrá rias, com aposiçã o do seu retrato na Galeria de Ex‐Diretores;
 Contrataçã o e lotaçã o de um Engenheiro Agrô nomo para a Fazenda Experimental Vale do

Curu;
 Ampliaçã o da equipe da Diretoria com a lotaçã o de um Administrador e um Té cnico em

Laborató rio/Informá tica;
 Mobilizaçã o com professores e pais de alunos para a ampliaçã o de vagas de professores do

Ensino Bá sico, Té cnico e Tecnoló gico (EBTT) para Unidade Universitá ria de Educaçã o
Infantil Nú cleo de Desenvolvimento da Criança – NDC;
 Contrataçã o e lotaçã o de trabalhador agropecuá rio terceirizado para atuar na Fá brica de

Raçã o;
 Apoio à realizaçã o de concurso para Té cnico em Agropecuá ria para o Departamento de

Fitotecnia;
 Retomada do Projeto ELABORar/UFC: Compreendendo e Transformando o Trabalho, da Pró ‐

Reitoria de Gestã o de Pessoas, que contou com a participaçã o de secretá rios de
departamentos, de coordenaçõ es de cursos e da diretoria do CCA e os respectivos gestores;
 Realizaçã o da Missa de Natal no CCA e na Fazenda Experimental Vale do Curu – FEVC;
 Almoços em homenagem aos servidores docentes e té cnico‐administrativos aniversariantes

do mê s.
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Gestores
 Professor Luiz Antô nio Maciel de Paula ‐ Diretor;
 Professora Sô nia Maria Pinheiro de Oliveira ‐ Vice‐Diretora.

Corpo Técnico
 Antô nio Clá udio Araú jo Wirtzbiki
 Antô nio Geraldo Gonçalves
 Arlindo Garcia da Silva
 Carlos Alberto Ribeiro Alves
 Francisca Marques de Lima
 Francisco Barbosa de Lima
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