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RESUMO 

 

O presente Relatório referente ao ano 2017 é o Relatório Integral de Autoavaliação Institucional da 
ESTÁCIO FATERN – FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE, que tratará de todos os 
Eixos/Dimensões do SINAES, em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Os Relatórios 
referentes aos anos 2015 e 2016 foram relatórios parciais, também em conformidade com a referida 
Nota Técnica. O Documento, elaborado pela CPA, tem como objetivo apresentar os resultados da 
Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2017. O 
processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados às 
práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a tomada de 
decisões da IES e deve estar retratado nesse Relatório. O Relatório é referência para a configuração e 
acompanhamento do PDI da Instituição. A autoavaliação da IES está consolidada no presente Relatório 
de Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e 
subsidiar os processos de avaliação externa. Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um 
processo de reflexão sobre os dados coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica – 
discentes, docentes e técnico-administrativos –, os resultados das avaliações externas (cursos e IES, 
incluindo o ENADE) e os documentos oficiais da IES.  Considera-se ainda, para a avaliação da IES, o 
Índice de Satisfação do Aluno (ISA), a Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de 
satisfação e motivação do corpo social da IES. Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de 
reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações 
dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres 
relacionados aos 5 Eixos/10 Dimensões do SINAES avaliadas e, ainda, recomendações sobre a 
necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das 
forças institucionais. As oportunidades para melhorias e os pontos fortes identificados no processo de 
avaliação contribuem para a definição das estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados 
avaliativos contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no 
ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em 
função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as fragilidades 
identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora 
documentação com informações relacionadas a esse processo (resultados das pesquisas internas, 
avaliações externas, ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores institucionais) e os 
apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com seus respectivos docentes e discentes, 
reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. 
A CPA acompanha o trabalho dos Cursos e da IES para verificar a implantação das melhorias sugeridas e 
dos planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com a 
sociedade.  Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são 
ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de melhoria 
necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes propostas de ações de melhorias (2016-2017) 
advindas das análises da CPA: divulgação ampla do novo PDI entre a comunidade interna; abertura de 
dois novos cursos de pós-graduação na área de saúde; de aumento da oferta e incremento no 
planejamento, gestão, avaliação e registro das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), 
viabilização de ações voltadas às oportunidades do mercado de trabalho e empreendedorismo, maior 
divulgação dos programas de apoio discente, reestruturação da sala dos professores, substituição 
integral da cobertura da área de convivência, maior adesão discente à avaliação interna, melhoria na 
divulgação do processo de atendimento agendado ao aluno e quanto à segurança predial (instalação de 
uma rede de sprikles em toda a IES e duas escadas de fuga). Assim, a Avaliação Institucional constitui-se 
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em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que permite 
retroalimentar as mais diversas atividades da IES. A autoavaliação é processo ativo na ESTÁCIO FATERN, 
realizado através de programa eletrônico de avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 
2017.1, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 66% de adesão do corpo discente a adesão de 
100% do corpo docente à Avaliação. Em 2017.2, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 80% de 
adesão do corpo discente, a adesão de 100% do corpo docente e a adesão de 44% do Corpo Técnico-
administrativo. Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação interna 2017, destacam-
se: nas políticas acadêmicas, a atuação do professor, em primeiro lugar, considerando sua assiduidade, 
pontualidade, habilidades e competências para ensinar; a qualidade do conteúdo das disciplinas da Sala 
de Aula Virtual, e a atuação do coordenador de curso no desenvolvimento de suas funções. Como 
fragilidades, podemos apontar: dentre as políticas de atendimento ao discente, o atendimento 
telefônico (receptivo e ativo), inclusos também o serviço de atendimento virtual e o portal de vagas, 
cursos, noticias do mercado de trabalho e chat com consultores de carreira, personificado pelo Estácio 
Carreiras, além dos processos financeiros (preço e qualidade do serviço prestado); na dimensão 
infraestrutura, a disponibilidade de sinal de internet wi-fi no campus e banheiros. Em 2017, os seguintes 
cursos receberam visitas in loco: Nutrição, com a obtenção de nota 4, publicada através da Portaria 970 
de 06/09/2017 e Fisioterapia, cuja Portaria ainda não foi divulgada. O CST em Redes de Computadores 
participou do ENADE 2017. Os resultados do ENADE 2016 já foram divulgados e a IES tem, atualmente, 
conceito 3,0 no Índice Geral de Cursos (IGC). Atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica 
interna da IES, a CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se alerta 
ao acompanhamento das demandas a serem alcançadas, apresentando os resultados da avaliação 
institucional para os segmentos envolvidos, pontuando as ações de melhorias que visam alcançar as 
metas propostas no PDI. Um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do 
processo de autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do 
Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, 
de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na 
avaliação institucional da IES. Ressalta-se que a IES protocolou o seu pedido de Recredenciamento em 
2017 e aguarda a visita in loco de avaliação, no próximo mês de abril.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução......................................................................................................... 07 

2. Metodologia...................................................................................................... 19 

3. Desenvolvimento............................................................................................... 26 

4. Análise dos dados e das informações.................................................................. 229 

5. Ações com base na análise................................................................................. 240 

6. Considerações Finais.......................................................................................... 267 

7. Anexos............................................................................................................... 270 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório, referente ao ano 2017, constitui-se no Relatório Integral de Autoavaliação 

Institucional da ESTÁCIO FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, que tratará de todos os 

Eixos/Dimensões do SINAES, em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento 

tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações 

internas e externas realizadas em 2017, bem como tratar o conteúdo referente aos dois relatórios 

parciais anteriores, principalmente no que tange às ações de melhoria implementadas. 

 

 Organizado e coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), o trabalho reuniu contribuições de 

diversos setores institucionais, sendo construído de forma democrática, representando a intenção e a 

aplicação de uma gestão participativa e atenta a todos os seus públicos.  

 

Também em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, o Documento apresenta-se 

organizado da seguinte forma:  

1. Introdução – breve apresentação dos dados institucionais, composição da CPA e dados do 

presente Relatório. 

2. Metodologia – descrição dos instrumentos utilizados para coletar os dados, a participação da 

comunidade acadêmica e a coleta, análise, divulgação e utilização dos dados apurados nos 

processos de avaliação interna e externa. 

3. Desenvolvimento – apresentação das ações realizadas para cada Eixo/Dimensão, bem como as 

fragilidades e potencialidades identificadas, em consonância com os objetivos constantes do 

Projeto de Autoavaliação Institucional. O capítulo está organizado em cinco tópicos 

correspondentes aos cinco Eixos que contemplam as dez Dimensões dispostas no Art. 3º da Lei 

10.861, que institui o SINAES. Apresenta-se também uma análise da CPA com referência aos 

dados apresentados. 

4. Análise dos dados e das informações – apresentação dos dados avaliativos e um diagnóstico 

sobre a IES, através da análise da CPA sobre os dados contemplados. 

5. Ações com base na análise – apresentação das ações previstas para 2018, com base nos dados 

avaliativos e respectiva análise, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da gestão da 

IES. Ainda nesse capítulo, por se tratar de um Relatório Integral, a IES entende que devem estar 

contempladas as ações de melhoria voltadas, nesse último ciclo (2015, 2016 e 2017), para os 5 

(cinco) Eixos do SINAES. Assim, os quadros representam a síntese dessas ações, por 

Eixo/Dimensão.  
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6. Considerações Finais - onde se pretende demonstrar a importância da avaliação institucional 

para a evolução da IES e uma análise global em relação ao PDI. 

7. Anexos – algumas evidências das ações realizadas. 

 

Ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial, referente ao ano de 2015, postado no sistema e-

MEC, em 2016, englobou as informações dos Eixos 1 e 2 e ações empreendidas pela CPA, na forma de 

uma exposição clara e específica dos eixos trabalhados. Apresentou ainda uma breve compilação das 

principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3, 4 e 5. O 2º Relatório Parcial, 

referente ao ano de 2016 e postado, no sistema e-MEC, em 2017, abordou os Eixos 3 e 4. O presente 

Relatório, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, constitui-se, portanto, 

num Relatório Integral, incluindo todos os Eixos/Dimensões estabelecidos pelo SINAES. 

   

Durante o exercício 2017, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos diversos 

setores da Instituição, objetivando colher dados para subsidiar os debates realizados durante suas 

reuniões periódicas, bem como para acompanhar a implantação das propostas de atividades e a 

execução de mudanças apontadas pela comunidade acadêmica através dos processos de avaliação 

internos e externos. Ao longo dos seus encontros, a CPA discutiu os princípios da avaliação institucional, 

a participação da comunidade acadêmica, a ampla divulgação dos resultados obtidos e, sobretudo, 

como princípio fundamental, o uso destes dados visando à melhoria dos serviços prestados pela 

Instituição. 

 

O presente Relatório tem início com a apresentação Institucional proveniente da ampla participação e 

contribuição da comunidade acadêmica, destacando as ações realizadas nas dimensões citadas e 

reunidas na devida ordem dos Eixos/Dimensões estabelecidos pelo Sistema SINAES (Lei 10.861/2004 e 

positivadas no Art. 3), contemplando, para cada uma delas, os objetivos vinculados, assim como 

potencialidades e fragilidades encontradas. Assim, o presente Relatório pretende demonstrar as ações 

desenvolvidas pela IES, para todos os Eixos/Dimensões do SINAES, em consonância com o seu Projeto 

de Autoavaliação Institucional, aprovado pelo Conselho Superior.  

 

O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte atende a Docentes, 

Discentes, Corpo Técnico-administrativo e estrutura funcional. Os resultados da avaliação permitem a 

reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, promovendo, assim, que ações 

dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional.  
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A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de melhorias, em suas 

práticas administrativas e acadêmicas. Em 2017, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 

apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se principalmente: 

 

 No atendimento, a divulgação ampla do serviço telefônico receptivo da Secretaria em reuniões 

de líderes, de coordenações e colegiados, cartazes, e-mail e redes sociais, com ênfase para o 

horário de seu funcionamento, para objetivar a percepção do aluno sobre o atendimento 

prestado; configuração humanizada do atendimento por chat através do uso da mascote virtual, 

nomeado Tácio; implantação do portal de vagas e emprego, Estácio Carreiras, em substituição 

ao Espaço E3. 

 Instalação de uma rede de sprinklers em todo o prédio e de escadas externas de emergência na 

parte frontal e lateral, recomendações do Corpo de Bombeiros executadas pela Faculdade 

dentro de seu Projeto de Prevenção de Riscos; bem como a reforma estrutural para 

configuração de mais um auditório com capacidade para 100 pessoas no piso superior da IES, 

redimensionamento e transferência da sala dos professores para o primeiro andar (contígua às 

coordenações de curso), substituição integral do telhado do espaço de convivência – cinco 

ações de melhoria na dimensão de Infraestrutura. 

 Transferência da Clínica de Fisioterapia para o prédio sede, tendo em vista o atendimento 

integrado com outros cursos da Saúde (Enfermagem, Serviço Social, Nutrição e Psicologia), cujo 

aumento no volume e diversidade de serviços prestados à comunidade externa demandou uma 

gestão articulada e habilitada a participar do sistema de referência e contrarreferência, ainda 

que não contemple a obrigatoriedade de sua utilização nos PPCs dos cursos da saúde. 

 Início do atendimento pelo Serviço de Psicologia Aplicada – SPA à comunidade externa. 

 Quanto aos cursos, ampliação dos campos de estágio de alta e média complexidade; aumento 

da diversidade e formas de aproveitamento das Atividades Complementares Curriculares (ACC), 

com o incremento do sistema de planejamento, divulgação, execução, registro e 

monitoramento das mesmas; maior divulgação do processo de avaliação interna, significativa 

para o crescimento da adesão discente no segundo semestre. 

 Maior engajamento da sociedade com a pós-graduação através da oferta sistemática de 

eventos temáticos transdisciplinares (palestras e mesas redondas), contextualizados ao cenário 

local e regional, como professores e convidados externos.  

 Ampliação da comunicação com a sociedade através da participação de professores na mídia 

televisiva, orientando condutas, prestando esclarecimentos e divulgando seus serviços de 

atendimento à comunidade.  
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Os resultados da Avaliação Interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de Cursos e a 

Direção, para a identificação das fragilidades da IES. O principal objetivo dessas análises é a busca por 

oportunidades de melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela IES. 

Destaca-se que, além da Avaliação Interna semestral, a IES considera ainda o Índice de Satisfação do 

Aluno (ISA), onde o discente e o docente avaliam a IES em termos pedagógicos e estruturais. Essa 

Pesquisa serve de base para a CPA agir frente às fragilidades detectadas e seus resultados ficam 

disponibilizados no SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). O ISA é apurado a partir do seguinte 

cálculo: 

 

  

Adicionalmente, a IES promove a Pesquisa de Clima Organizacional realizada anualmente e respondida 

pelos colaboradores da área acadêmica e administrativa. Os pontos avaliados nessa Pesquisa são: 

Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, Reconhecimento e 

Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa Pesquisa, são 

apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e 

menos favoráveis com seus respectivos índices. É válido destacar que os resultados da Pesquisa são 

amplamente debatidos pelos gestores da IES. 

 

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa, no ISA, na 

pesquisa junto ao Corpo Técnico-administrativo e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas 

para que ações sejam fomentadas, com vistas à regularização dos procedimentos para atender às 

demandas oriundas das avaliações.  

 

Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo através de 

ferramentas estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. São elaborados planos de 

ação com metas e prazos, visando eliminar e/ou minimizar os pontos de insatisfação apontados nos 

relatórios de avaliação, como as ações já elencadas acima.  

 

A Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do qual uma instituição construa 

conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas 

atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, deve 

sistematizar informações, analisar coletivamente os significados de suas realizações, identificar pontos 
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fracos, bem como as potencialidades, e estabelecer estratégias de superação de problemas, através da 

elaboração de planos de ação. 

 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, a ESTÁCIO FATERN 

compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações desenvolvidas pelos 

diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os setores e agentes envolvidos no 

processo, de forma que as demandas sejam identificadas, encaminhadas e atendidas em conformidade 

com o planejamento institucional. 

 

A sistematização das atividades da Comissão Própria de Avaliação - CPA está pautada em reuniões 

periódicas com os seus membros, onde são discutidos fatos do cotidiano da IES, ações de avaliação 

institucional e sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por 08 membros, conforme 

Regimento próprio, sendo 02 representantes do corpo técnico-administrativo, 02 representantes 

docentes, 02 representantes discentes e 02 representantes da sociedade civil organizada. A CPA é 

autônoma e recebe apoio da Direção da IES, tendo inconteste credibilidade junto à comunidade 

acadêmica. De acordo com o Regimento Interno da IES, à CPA compete à condução e acompanhamento 

dos processos internos e externos de avaliação, de sistematização e de prestação de informações 

solicitadas pelo INEP. A vigilância ao PDI atual tem recebido a atenção da CPA que zela pelo seu 

cumprimento e propõe novas ações, quando necessário. 

 

Importante também é a Ouvidoria, canal implantado para receber críticas, elogios, sugestões, e 

denúncias da comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a 

comunidade interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos serviços 

prestados, bem como na prevenção de conflitos. A Ouvidoria é um serviço disponibilizado à 

comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e sugestões; 

funciona em local próprio, com pessoal especializado para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões 

de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação.  

 

São objetivos da Ouvidoria: (a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços 

prestados pela IES e os diversos segmentos de gestão administrativa, acadêmica e financeira da IES; (b) 

Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e financeiros, oferecendo à 

comunidade acadêmica informações e orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes; (c) 

Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os docentes, a gestão 

administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere a IES; (d) Contribuir para a melhoria dos 

serviços prestados pela IES, por meio de permanente acompanhamento da atuação e dos 

procedimentos dos diversos segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação 
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institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses procedimentos; (e) Agir de modo 

proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou acadêmicos que se mostrem 

incompatíveis com o direito do usuário à informação e com a qualidade na prestação dos serviços.     

 

No Portal da Ouvidoria, as demandas poderão ser criadas através do link 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

A Ouvidoria deve apresentar à IES as demandas ocorridas e encaminhamentos realizados. Havendo 

casos urgentes, a apresentação do mesmo e sua discussão devem ser realizadas assim que houver uma 

reunião da CPA; guardar sigilo quanto à identidade dos denunciantes, se solicitado, ou quando entender 

que a identificação possa lhes causar transtornos; direcionar mensagens a departamentos 

competentes, para que esses informem à Ouvidoria sobre solicitação/reclamação/sugestão para que, 

em posse das informações, o Ouvidor possa dar respostas aos solicitantes. 

 

Ressalta-se ainda que, anualmente, a IES aplica o Questionário Sociocultural ao seu corpo discente 

como forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades ao seu perfil. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a Comissão Própria 

de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se vigilante 

no acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria 

propostas.   

  

A ESTÁCIO FATERN realizou, 100% das ações propostas para 2017, dessas 94,8% de forma integral, 5,2% 

de forma parcial e 0% das ações previstas não foram levadas a termo. Dentre as ações permanentes, 

100% foram cumpridas, integralmente. 

 

Dentre as ações que foram previstas para 2017 e realizadas, destacamos, 

 

- A ampla divulgação do novo PDI 2016-2020 entre a comunidade interna – gestores, professores, 

colaboradores técnico-administrativos e alunos;  

- A atualização preliminar dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) para efetivar melhorias na 

oferta de Atividades Acadêmicas Curriculares (AAC) entre professores e alunos; 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx


 13 

- O aumento da oferta e incremento no planejamento, gestão, avaliação e registro das Atividades 

Acadêmicas Complementares (AAC) com palestras direcionadas ao fortalecimento do ensino, 

estímulo à pesquisa e extensão; 

- A viabilização de ações voltadas às oportunidades do mercado de trabalho e 

empreendedorismo; 

- A realização de evento científico articulando a graduação com a pós-graduação da IES; 

- O crescimento e a permanente divulgação do Programa de Apoio Discente em sala de aula; 

- O aumento no engajamento discente à avaliação interna, com o maior índice de adesão 

registrado dos dois últimos anos, 80% (2017.2); 

- A abertura de dois novos cursos de pós-graduação na área de saúde, Nutrição Clínica e 

Funcional e Traumato Ortopedia com ênfase em Terapia Manual; 

- Melhorias na divulgação do processo de atendimento agendado ao aluno e quanto à segurança 

predial. 

- Capacitação dos setores de gestão estratégica, tática e operacional da IES em Compliance 

Corporativo; 

- Treinamento para colaboradores administrativos (operacional) em Excelência no Atendimento 

ao Cliente e Construção de Equipes de Alta Performance. 

 

Dentre as ações previstas, porém não realizadas ou não concluídas em 2017, estão: 

 

- A implantação definitiva dos Planos de Carreira do Corpo Docente e do Corpo Técnico-

administrativo, os quais tramitam para homologação junto a Delegacia Regional do Trabalho- 

DRT, desde maio de 2016. 

 

1.1 Breve Histórico da ESTÁCIO FATERN – FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte – FATERN foi instituída pelo parecer no 

19/2007, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES), publicado no 

Diário Oficial da União em 02 de fevereiro de 2007, através de sua mantenedora a Sociedade 

Universitária de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte S/S Ltda. − SUDERN, e credenciada pela 

Portaria no 206/2007, do Ministério de Educação, tendo suas atividades iniciadas no segundo semestre 

de 2007. Em abril 2011, A Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte foi adquirida 

pela Estácio Participações S.A., passando a chamar-se FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE 

e adotando a sigla Estácio FATERN, por meio da Portaria nº 483, de 16 de dezembro de 2011, publicada 

no DOU de 19 de dezembro do mesmo ano. 
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A mantenedora SUDERN é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem sede e foro na 

cidade do Natal no Estado do Rio Grande do Norte. Comprometida com a melhoria da qualidade de vida 

do cidadão e pelo desenvolvimento sustentável do Estado e da região na qual está inserida, vem ao 

longo de sua trajetória, consolidando um projeto educacional, que atende à natureza de sua clientela, 

suas necessidades e, também, às exigências do mercado. A ESTÁCIO FATERN funciona no mesmo local 

da mantenedora, no município de Natal/RN, à Rua Doutor Hernany Hugo Gomes, n. 90, bairro Capim 

Macio, próxima à maior zona de preservação ambiental da capital do Estado, em uma avenida de 

grande efervescência cultural e turística, onde são acessíveis transportes públicos que interligam todos 

os bairros da capital potiguar. 

 

Desde o início, a Instituição incentiva à qualificação de seu quadro docente, de modo a fomentar a 

iniciação científica e tendo em vista a consolidação de pós-graduação lato sensu. Por conseguinte, a 

estruturação de um programa de pesquisa mais amplo. Como planejado nos Planos de 

Desenvolvimento Institucional anteriores, na Estácio FATERN foram credenciados cursos superiores, na 

modalidade presencial, em várias áreas do conhecimento, como os bacharelados em Ciências Humanas, 

Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, e, as graduações tecnológicas nos campos de Controle e 

Processos Industriais, bem como da Informação e Comunicação. Atualmente são oferecidos 08 cursos 

de graduação presenciais, alocados no prédio sede da IES, mesmo local da mantenedora, no município 

de Natal/RN. A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, credenciada pelo MEC em 2007, consolida 

sua maturidade institucional no ano de 2012, ao obter o conceito 4,0 (quatro) no recredenciamento, 

através da Portaria também corroborada pelos resultados das avaliações externas dos cursos de 

graduação, realizadas a partir de 2012, e, pela obtenção anual de 03 (três) pontos no Índice Geral de 

Cursos – IGC, nas avaliações de desempenho discente do ENADE. 

 

É justamente no período subsequente a aquisição da SUDERN pela Estácio Participações, o que ocorre 

em meados de dezembro de 2011, que a IES consolida seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os 

Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), através do reconhecimento de seus cursos pelas visitas in loco das 

Comissões de Especialistas e da renovação automática de reconhecimento em função dos progressivos 

e satisfatórios resultados no ENADE. Um cenário favorável ao crescimento na oferta da graduação, o 

que ocorre com o acréscimo de Nutrição e Psicologia, mais dois cursos na área da saúde e autorizados 

em 2013. Nessa perspectiva, a Estácio FATERN em cumprimento de seu PDI, das recomendações 

oriundas das avaliações externas e em observância crítica aos Relatórios de Autoavaliação Institucional, 

elaborados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), faz convergir – ao longo de sua vivência 

institucional –, práticas, atividades, projetos e ações para a articulação do ensino, da pesquisa e da 

extensão, tendo em vista a geração de competências discentes para o exercício pleno da atividade 

profissional e da cidadania, comprometido com a realidade socioeconômica da região em que 
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certamente atuarão enquanto egressos.  

 

Quanto à Pós-Graduação Lato Sensu, a IES iniciou seus primeiros cursos em 2011. Hoje, oferta 28 

cursos, em consonância com os objetivos estratégicos definidos em seu PDI, conforme a seguir: 

 

QUADRO: Cursos | Pós-graduação 

CURSOS EM FUNCIONAMENTO CURSOS ABERTOS EM 2017 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

1. Auditoria de Sistemas de Saúde 

Nutrição Clínica e Funcional 
2. Enfermagem do Trabalho 

3. Gestão da Saúde e Administração 
Hospitalar 

4. Fisioterapia Neurofuncional 

Traumato Ortopedia com ênfase em 
Terapia Manual 

5. Fisioterapia nas Disfunções 
Musculoesqueléticas  

6. Urgência e Emergência Pré-
Hospitalar e Hospitalar 

7. Saúde da Família 

8. Saúde Pública: Política, 
Planejamento e Gestão 

9. Geriatria e Gerontologia 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

10. Direito, Cidadania e Seguridade 
social 

 

11. Direito de Família e Sucessões 

12. Políticas Sociais Integradas 

13. Gestão Pública 

14. Gestão de Projetos 

15. Gestão Estratégica de Pessoas 

16. Gestão Financeira e Controladoria 

17. Gestão Pública Ambiental e 
Desenvolvimento Regional 

18. Docência e Gestão do Ensino 
Superior 

19. LIBRAS: Docência, Tradução, 
Intepretação e Proficiência 

20. Psicopedagogia Clínica e 
Institucional 

21. Comunicação e Marketing em 
Mídias Digitais 

22. Assessoria de Comunicação 

CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

23. Engenharia de Segurança do 
Trabalho  

24. Tecnologias Convergentes 
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25. Engenharia Ambiental e 
Saneamento Básico 

26. Telecomunicações e Redes de 
Computadores 

           Fonte: Coordenação Geral de Pós-graduação/Avaliação Institucional, 2018. 

 

Com uma base total de 2.532 alunos aproximadamente em dezembro de 2017, a ESTÁCIO FATERN 

registra 1.870 nos 08 cursos de graduação e 662 distribuídos entre os de pós-graduação. 

 

A IES cumpre as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a contratação de seus professores.  Atualmente, 

a Instituição apresenta o seguinte quadro docente quanto à titulação e regime de trabalho: 

 

QUADRO: Docentes – Titulação e Regime de Trabalho 

TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 35 50 

MESTRES 27 39 

DOUTORES 8 11 

TOTAL 70 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 15 21 

PARCIAL 34 49 

TI 21 30 

TOTAL 70 100 
                                           Fonte: Regulatório - janeiro, 2018. 

 

A ESTÁCIO FATERN dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem auditório, biblioteca, 

laboratórios específicos e cenários para práticas didáticas, tais como: Laboratório de Ensino e Práticas 

Experimentais – LEPE, Laboratório de Observação do Comportamento – LOB, Laboratório de Análise e 

Medidas – LAMP, com Textoteca, Laboratório de Psicologia Social e Saúde – LPSS (Psicologia); 

Laboratório de Técnica Dietética; Laboratório de Avaliação Nutricional; Laboratório de Química dos 

Alimentos (Nutrição); Laboratório Prático I, com Cinesioterapia e Biomecânica; Laboratório Prático II; 

Laboratório Psicomotricidade; Laboratório de Eletrotermofototerapia; Laboratório de Fisiologia do 

Exercício; Laboratório de Hidrocinesioterapia (Fisioterapia); Laboratório de Semiologia Respiratória; 

Laboratório de Ciências Biológicas (incluindo esterilização); Laboratório de Semiologia/Semiotécnica 

(Enfermagem); Laboratório Multiuso: Ciências Morfológicas e Química; Laboratório de Anatomia I e 

Laboratório de Anatomia II, com museu, necrotério e ossuário; Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa 

e Prática Social (Serviço Social); Laboratório de Infraestrutura em Redes de Computadores;  Laboratório 

de iMac (Publicidade e Propaganda), Clínica Escola de Fisioterapia, Consultório de Enfermagem, 

Laboratório de Avaliação Nutricional, Serviço de Psicologia Aplicada – SPA, Agência Experimental 

Sapiens de Publicidade e Propaganda, Empresa Júnior Vetor, área de convivência e cantina.  
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A IES oferece também um Portal de Vagas para divulgar as oportunidades de emprego, estágio e trainee 

encaminhadas por várias empresas cadastradas em todo Brasil. Isto possibilita que as empresas tenham 

contato direto com os alunos para ofertar vagas, realizar processo seletivo e fazer cadastro para o seu 

banco de currículo. O Espaço Carreiras divulga as principais ofertas, mantendo atualizado o mural de 

Estágios e Empregos e atuando presencialmente junto aos coordenadores de curso e aos alunos. Este 

espaço é disponibilizado com toda estrutura para dar aos alunos a oportunidade de conhecer as 

tendências do cenário corporativo, receber orientação de carreira e para o desenvolvimento 

profissional, ampliando as suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.  

 

1.2 Cursos ofertados (quadro atual) 

 

Hoje, a IES possui aproximadamente 2.532 alunos, sendo 1.870 da graduação, 70 docentes, e 34 

funcionários administrativos, tendo no total de 106 funcionários e oferece 08 cursos entre graduação e 

graduação tecnológica:  

 

Destacamos que os cursos desta IES funcionam de forma regular, conforme previsto nos Atos 

Regulatórios expedidos pelo MEC. Assim, demonstra-se abaixo, os conceitos de Cursos (CC), obtidos em 

seus Atos Regulatórios: 

 

QUADRO: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria) 

Administração 183 de 27/02/2007 37 de 19/04/2012 266 de 03/04/2017 

Enfermagem 262 de 27/03/2007 652 de 10/12/2013 820 de 30/12/2014 

Fisioterapia 879 de 17/10/2007 37 de 19/04/2012 (*) (**) 

Nutrição 114 de 07/03/2013 970 de 06/09/2017  

Psicologia  114 de 07/03/2013   

Publicidade e Propaganda 264 de 27/03/2007 264 de 16/11/2012 266 de 03/04/2017 

Serviço Social 263 de 27/03/2007 39 de 19/04/2012 134 de 01/03/2018 

Gestão Financeira 
(CST) (***) 

37 de 19/04/2012 432 de 21/10/2011  

Redes de Computadores 
(CST) 

261 de 05/04/2007 492 de 20/12/2011 1.092 de 24/12/2015 

Sistemas para Internet  
(CST) (***) 

261 de 05/04/2007 490 de 20/12/2011  

Fonte: Regulatório - janeiro, 2018. 

 (*) Curso autorizado com 150 vagas anuais. Ampliadas em 100 vagas através da Portaria Nº 419 de 30/08/2013. 

(**) Visita de renovação de reconhecimento realizada em maio de 2017. 

(***) Curso em processo de extinção. 
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QUADRO: Conceito de Curso (CC) 

CURSO ATO REGULATÓRIO CONCEITO DE CURSO 

Administração 266 de 03/04/2017 4 

Enfermagem 820 de 30/12/2014 4 

Fisioterapia 37 de 19/04/2012 3 

Nutrição 970 de 06/09/2017 4 

Psicologia 114 de 07/03/2013 3 

Publicidade e Propaganda 266 de 03/04/2017 4 

Serviço Social 820 de 30/12/2014 3 

Gestão Financeira (CST) 432 de 21/10/2011 3 

Redes de Computadores (CST) 1.092 de 24/12/2015 3 

Sistemas para Internet (CST) 490 de 20/12/2011 3 

Fonte: Regulatório - janeiro, 2018. 

 

Apresentamos o resultado do ENADE 2016, divulgado em 2017, indicando os conceitos ENADE 

(contínuo e faixa) dos cursos obtidos pela IES, conforme tabela a seguir: 

 

QUADRO: Conceitos dos cursos do ENADE 2016 

CURSO 
CPC ENADE 
(Contínuo) 

Conceito 
ENADE 
(Faixa) 

Enfermagem 2,6968 3 

Fisioterapia 2,2628 3 

Nutrição 2,5702 3 

Serviço Social 2,3721 3 
 Fonte: MEC - dezembro, 2017. 

 

O Índice Geral de Cursos (IGC), construído com base numa média ponderada das notas dos cursos de 

graduação, está demonstrado na Tabela abaixo: 

 

QUADRO: Índice Geral de Cursos (IGC) 

Último ano do 
ENADE avaliado 

Nome da IES Sigla da IES 
IGC 

(Contínuo) 
IGC (Faixa) 

2016 
FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
ESTÁCIO 
FATERN 

2,6026 3 

Fonte: MEC - dezembro, 2017. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

A Avaliação Institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um compromisso com a busca da 

qualidade permanente, em todos os seus processos. A avaliação é um instrumento fundamental para 

todo e qualquer organismo social que busque desenvolvimento, qualidade e aperfeiçoamento 

constante dos empreendimentos humanos.  A IES acredita na avaliação, como forma de melhoria do 

seu fazer acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas 

fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu projeto futuro.  

 

A IES entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas acadêmico-

administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de informações capazes de 

favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas visando à melhoria do processo ensino-

aprendizagem, a efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.  

 

O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida pela IES, 

buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  

2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  

3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.  

 

Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e prioridades 

determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este contraponto entre o pretendido 

e o realizado que dá sentido à avaliação.  É com base nesse referencial que esta IES elabora seu Projeto 

de Autoavaliação Institucional, aprovado pelo seu Conselho Superior, ferramenta esta que, aliada ao 

PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá constitui-se no alicerce que fundamenta a sua 

gestão, na medida em que serve como: (a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; 

(b) balizadora nas declarações da missão da Instituição; e (c) da relação contida entre a concepção de 

educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 

 

A Autoavaliação Institucional tem por Objetivo Geral: Desenvolver e conciliar o Programa de 

Autoavaliação Institucional como uma mediação capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões 

política, acadêmica e administrativa, para o autoconhecimento institucional e o aprimoramento da 

qualidade da gestão, do ensino de Graduação e de Pós-graduação e das atividades de Pesquisa e 

Extensão. Como Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  

1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a necessidade 
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da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão;  

3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  

4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;  

5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a atualização/reformulação 

do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  

7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.  

 

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizada pela Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a avaliação, cujo processo 

não se encerra em si mesmo. 

 

 

2.1 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada para planejar, 

organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo processo; com a participação e 

envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa com o apoio da mantenedora da IES e 

com o apoio da alta gestão da ESTÁCIO FATERN e com a disponibilização de informações e dados 

confiáveis – A Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

 

A Comissão Própria de Avaliação está constituída, atualmente, pelos seguintes representantes dos 

segmentos da Instituição: 

 

I. Representante(s) do corpo docente: Andréa Mota Bezerra de Melo e Aline de Medeiros 

Silva. 

II. Representante(s) do corpo discente: Kassilene Pereira de Marques de Macedo e Roberta 

Caroline Angélica Wankler. 

III. Representante(s) do corpo técnico-administrativo: Rodolfo Ferreira do Nascimento e 

Andréia do Nascimento Soares. 

IV. Representante(s) da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a IES: Mayara 

Teixeira Laurentino Acipreste e Andréa Farias Felipe. 

 

Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos representados na 

Comissão sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas da IES. 
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações previstas 

no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, sensibilizar a comunidade 

acadêmica quanto à importância da participação de todos no processo e fornecer assessoramento aos 

diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA da IES:  

I. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas 

definidas no PDI e PPI; 

II. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição 

(autoavaliação);  

III. Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar as 

informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

IV. Constituir subcomissões de avaliação;  

V. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes;  

VI. Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

VII.  Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo 

institucional;  

VIII. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de 

Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

IX. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de cursos, seja para 

autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da 

Instituição, disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da 

IES. 

X. Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o ENADE, das 

potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam fomentadas com vistas à 

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e atenta à 

dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, 

reflete sobre novos objetivos e se mantem vigilante no acompanhamento das demandas e metas a 

serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

 

A autoavaliação acadêmica da IES ocorre semestralmente por meio de: 
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- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas 

– SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, ao curso e às disciplinas. Os 

questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes e Coordenadores. 

- Pesquisa do Corpo Técnico-Administrativo: a Pesquisa voltada para o Corpo Técnico-

administrativo está constituída por duas partes: (1) Autoavaliação e (2) Avaliação da IES/Campus 

em que atua, nos seguintes aspectos: (a) conhecimento a respeito dos documentos oficiais da 

IES; (b) resultados dos processos de avaliação e sua aplicação na gestão da IES; (c) condições 

institucionais para capacitação e aprimoramento profissional; e (d) infraestrutura da IES para o 

funcionamento dos cursos.  

- Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (Gestão, Acadêmico, 

Financeiro, Biblioteca, Secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do ano letivo, e que busca 

informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-las com o que está previsto no 

PDI.  

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos professores e à IES, 

através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é constituído pela média simples dos 

dois eixos: média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus 

(MC). Portanto, ISA = (MP + MC) / 2. 

- Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo 

social da IES. Com o resultado dessa Pesquisa, é possível traçar ações de desenvolvimento, tanto 

para a IES quanto para os funcionários. Os benefícios que podem ser obtidos são: aumento da 

produtividade; redução da rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho. Os pontos 

avaliados nessa Pesquisa são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura 

e Valores, Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os 

resultados dessa Pesquisa, são apresentados os índices de favorabilidade das dimensões 

avaliadas e as dez questões mais favoráveis e menos favoráveis com seus respectivos índices. 

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de avaliação, de 

acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um instrumento aceito e 

internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar a IES a refletir sobre si 

mesma. 

 

Os resultados das pesquisas são sistematizados num Relatório de Autoavaliação que conterá, além dos 

resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas no art. 3º da Lei 10.861/2004, em 

consonância com o que prescreve o PDI da IES, sugestões de melhoria, com o intuito de que as mesmas 

possam contribuir para o realinhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional. Na verdade, esse 

relatório anual construído pela CPA traçará um desenho de qualidade de ensino ministrado pela IES. 

 

 

 



 23 

2.2 Participação da comunidade acadêmica  

 

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos órgãos executivos da 

IES e a participação, na Comissão Própria de Avaliação, de sua comunidade acadêmica, técnico-

administrativa e representantes da comunidade externa, objetivando a sua efetiva implementação. Essa 

participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, 

sensibilização e operacionalização, até o conhecimento dos resultados e melhorias.  

 

A CPA atua como articuladora desse processo, planejando e organizando as atividades de avaliação de 

acordo com as diretrizes do SINAES, visando tornar o sistema de autoavaliação um instrumento aceito e 

internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar a Instituição a refletir sobre 

si mesma. A divulgação das informações, o compartilhamento de experiências e a prestação de contas 

constituem, na verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade acadêmica sendo, por 

isso, consideradas pela IES como princípio prioritário nos processos de avaliação. 

 

A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento do 

PDI, ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação Institucional e à realidade dos cursos, 

constatadas pelas informações provenientes da Avaliação Externa. 

 

2.3 Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA convocam reuniões 

individuais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas produzidas pelos instrumentos de 

investigação possam ser apreciadas, analisadas e rediscutidas com cada participante do processo. A 

comunidade acadêmica toma conhecimento dos resultados por meio de relatórios produzidos e 

postados nos principais murais da IES. 

 

Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional aos 

gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o resumo do Documento, no site da 

IES, em atendimento à legislação vigente. Também, as informações são apresentadas nas reuniões para 

coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

2.4 Análise e utilização dos Resultados  

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA da IES realiza a análise dos dados da 

autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas institucionais, por curso, bem 
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como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos 

aplicados internamente (questionários eletrônicos, ISA e da Pesquisa de Clima Organizacional) e dos 

relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos gestores os resultados consolidados, propõe 

ações de melhoria e participa diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O 

resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de decisão dos 

gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, 

propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e 

infraestrutura. Quando as informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os 

gestores, é feita uma reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores (pelos 

gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar as fragilidades 

apontadas e maximizar as potencialidades.  

 

A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e recomendações sobre a 

necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das 

forças institucionais. As oportunidades para melhorias e os pontos fortes identificados no processo de 

avaliação contribuem para a definição das estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados 

avaliativos contribuem para a avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no 

ciclo anterior, direcionando a revisão estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em 

função da avaliação, novas estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as fragilidades 

identificadas no processo de autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora 

documentação com informações relacionadas a esse processo (resultados das pesquisas, ENADE, 

pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores institucionais) e os apresenta à comunidade 

acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com 

os Gestores da IES, as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos 

dos Cursos e da IES como um todo para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de 

ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade.   

 

Assim, todos os resultados avaliativos (internos e externos, incluindo o ENADE) são ferramentas 

gerenciais para a evolução da IES e para o planejamento das ações de melhoria necessárias.   

 

2.5 Elaboração do Relatório de Autoavaliação   

 

O Relatório Autoavaliação Institucional da IES, elaborado pela CPA e postado anualmente no sistema e-

MEC, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional realizada, com base 

nas avaliações internas e externas.   
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O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados 

às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a tomada de 

decisões da IES e deve estar retratado no referido Relatório. 

 

O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A autoavaliação 

da IES está consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a 

cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. 

 

 Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 

pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas e os documentos 

oficiais da IES. No caso dos questionários respondidos nas pesquisas internas, avalia-se a pertinência 

das respostas, já que essas pesquisas representam a “percepção” da comunidade acadêmica sobre a 

realidade da IES. Para tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com informações 

dos documentos da IES (PDI, PPI etc.) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações Externas.). 

Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da IES.     

 

Em atendimento à legislação vigente, um resumo desse Relatório, com as principais informações e 

resultados do processo de autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia 

na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores 

e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes 

interessadas na avaliação institucional da IES. Também, as informações são apresentadas nas reuniões 

para coordenadores, docentes e colaboradores. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1   EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Objetivos do Projeto 
 

Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Articular o PDI aos processos de 
avaliação institucional 
(autoavaliação e avaliações 
externas), através da utilização dos 
resultados avaliativos (internos e 
externos) para a 
construção/reconstrução do 
planejamento institucional. 

Elaboração do Plano de Ação e 
cronograma da CPA para 2017 e 
implantação em 2017.2 do Projeto de 
Governança da CPA. 

--- 

Maior valorização do trabalho da 
CPA, através da atualização do 
cadastro de seus membros, 
implantação e regulamentação do 
novo Projeto de Autoavaliação da 
IES, elaboração de Plano de Ação e 
cronograma de atividades para 
acompanhamento através de 
painel específico. 

Utilização pela direção geral da IES 
dos resultados avaliativos (internos e 
externos) para construção e 
atualização do Plano de Ação 2017. 

--- 

Diagnóstico da evolução 
qualitativa dos índices de 
favorabilidade e desfavorabilidade 
mantidos e sua abordagem 
pontual através de reuniões com 
gestores e lideranças. 

Atualização do Relato Institucional, 
em setembro de 2017, parte do 
processo de recredenciamento da IES 
em trâmite no MEC. 

--- 

Socialização do Relato 
Institucional entre coordenadores 
de cursos de graduação de modo 
apoiar as revisões dos PPCs, a 
elaboração de Planos de Ação à 
luz do PDI. 
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Revisar/atualizar o PDI, em função 
de novos cenários internos e 
externos e, ainda, em função das 
demandas decorrentes dos 
processos avaliativos. 

Revisão do PDI em função dos 
resultados das 02 avaliações externas 
da área da saúde (reconhecimento e 
renovação de reconhecimento dos 
cursos de Nutrição e Fisioterapia) e 
dos dados dos dois últimos anos de 
avaliações internas (2015 e 2016). 

Maior divulgação dos resultados 
das avaliações externas. 

Engajamento interno e visibilidade 
midiática dos serviços prestados 
pela área de saúde à comunidade, 
o que resultou em aumento na 
procura das ações de extensão e 
dos atendimentos realizados pela 
clínica integrada. 

Identificação das fragilidades e das 
potencialidades da IES nas dez 
Dimensões previstas em lei 
(SINAES); 

Apresentação semestral pela CPA de 
pareceres e relatórios referentes aos 
índices de favorabilidade e análise de 
cenário à luz do que prevê o SINAES. 

--- 

Exposição dialogada pela gestão 
das melhorias implantadas a partir 
do Plano de Ação 2017, referente 
aos 10 itens mais e menos 
favoráveis apontados na avaliação 
interna, durante as 08 reuniões 
realizadas com representantes de 
turmas. 

Fortalecer a “cultura da avaliação”, 
despertando a comunidade 
acadêmica para a necessidade da 
autocrítica e revisão das ações 
projetadas. 

Participação da CPA em reuniões com 
os gestores e coordenadores da IES. 

Falta maior promoção, pela IES, 
de evento exclusivo e 
direcionado à cultura da 
avaliação. 

Aproximação com a direção para a 
prevenção de crise e 
fortalecimento da imagem 
institucional. 

Vantajoso perfil acadêmico dos 
coordenadores de curso.  

Participação da CPA em 03 reuniões 
por semestre com representantes do 
corpo discente. 

Não representação intermitente 
de alunos e de coordenadores 
nas reuniões de liderança.  

Oportunidade de esclarecimento 
de dúvidas quanto ao processo 
avaliativo, interno e externo e 
coleta de sugestões para a 
elaboração de pareceres pela CPA. 

Dar transparência à Instituição 
como um todo, em seus diversos 
níveis, através da divulgação dos 
resultados avaliativos para toda a 

Divulgação semestral dos resultados 
avaliativos (internos e externos) no 
mural da CPA. 

--- 

Incentivo à transparência dos 
resultados através da implantação 
de um mural fotográfico que 
evidencie as ações efetivadas. 
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comunidade acadêmica e 
comprometimento com as ações 
previstas. 

Divulgação semestral dos resultados 
avaliativos (internos e externos) nas 
reuniões com representantes de 
turma. 

Comprometimento crescente da 
gestão com o feedback das ações 
previstas, que para 2018 aprovou 
o selo “CPA, Ação Cumprida”. 

Acompanhar o sistema de 
autoavaliação interna de cursos, à 
luz dos instrumentos de avaliação 
externa. 

Participação em encontros com 
coordenadores dos cursos, para 
discussão dos resultados da Pesquisa 
Institucional.  

--- 
Replanejamento das ações e 
apresentação em 2 reuniões de 
líderes de sala e colegiados. 

Acompanhar o sistema de 
autoavaliação interna da IES, à luz 
dos instrumentos de avaliação 
externa. 

Participação em encontros com 
gestores e colaboradores técnico-
administrativos, para discussão dos 
resultados da Pesquisa Institucional. 

--- 

Debate com a participação de 
diferentes setores sobre os 
resultados específicos da IES e 
suas implicações para o 
instrumental externo do INEP. 

Fazer levantamento do perfil 
socioeconômico do aluno da IES 
(Questionário Sociocultural). 

Elaboração do perfil do alunado da 
IES por curso. 

--- 

Consulta disponível aos 
coordenadores de curso sobre a 
caracterização do alunado e sua 
evolução no tempo. 

Consolidar as informações contidas 
nos relatórios de avaliação dos 
cursos de graduação. 

Estabelecimento de análises sobre os 
resultados do Reconhecimento e 
Renovação de Reconhecimento dos 
cursos de Nutrição e Fisioterapia, 
além dos obtidos no ENADE do ciclo 
da saúde, divulgados em 2017. 

--- 
Envio de pareceres aos setores 
envolvidos para os 
encaminhamentos necessários. 

Divulgar os resultados das 
avaliações das condições de ensino 
dos cursos de graduação na 
perspectiva do SINAES. 

Veiculação de tabelas, infográficos e 
textos relativos aos resultados das 
avaliações das condições de ensino 
dos cursos de graduação nos murais 
internos e apresentações digitais. 

--- 

Veiculação no mural da CPA, 
interlocução com os 
coordenadores dos cursos e 
lideranças de turmas. 

Sensibilizar Coordenadores de 
Curso e Gestores da IES envolvidos 
para o processo de Avaliação. 

Participação de 01 encontro 
semestral com o Regulatório, para 
contextualização das avaliações 
externas dos cursos de graduação, no 
âmbito da legislação. 

--- 

Apresentação dos critérios 
utilizados em avaliação, à luz dos 
instrumentos formais (Curso e 
IES), apoiando a atuação do 
Regulatório. 
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Operacionalizar e acompanhar as 
avaliações das condições de ensino 
dos cursos de graduação 

Acompanhamento do preenchimento 
do formulário eletrônico para os 
cursos de Nutrição e Psicologia 
(Reconhecimento), Fisioterapia 
(Renovação de Reconhecimento), 
Direito (Autorização) e da IES 
(Recredenciamento) no Sistema e-
MEC. 

--- 

Apoio ao Regulatório na 
orientação prévia dos gestores 
quanto aos aspectos a serem 
avaliados com a simulação 
valorativa dos mesmos.  

Efetivo apoio logístico e institucional 
às Comissões de Avaliação in loco 
para os cursos de Nutrição e 
Fisioterapia. 

--- 

Inclusão das recomendações 
emitidas pelas Comissões nos 
Planos de Ação dos setores, em 
particular, da CPA no que tange à 
maior abrangência da divulgação 
das ações de melhoria resultantes 
dos processos avaliativos. 

Ajustar os Projetos Pedagógicos em 
decorrência de resultados de 
procedimentos de avaliação 
externa ou/e interna. 

Colaboração nas revisões dos PPCs 
dos cursos avaliados em 2017 
(Nutrição e Fisioterapia) e naqueles 
previstos para 2018 (Psicologia e 
Direito).  

--- 
Socialização comentada das 
recomendações das Comissões 
com os demais cursos da IES. 

Consolidar as informações contidas 
nos relatórios de avaliação dos 
cursos de graduação 

Emissão de pareceres sobre os 
relatórios de avaliação dos cursos de 
Nutrição e Fisioterapia, avaliados em 
2017. 

--- 

Socialização das fragilidades e 
potencialidades identificadas nos 
Relatórios das Comissões com 
todos os demais cursos da IES. 

Utilizar o ENADE como uma das 
ferramentas para a melhoria dos 
projetos pedagógicos dos cursos de 
Graduação. 

Acompanhamento das análises 
comparativas entre o desempenho 
discente nos simulados promovidos 
pela IES e os resultados obtidos no 
ENADE 2016. 

--- 

Apoio à construção do Plano de 
Ação para os cursos do ciclo 
tecnológico, representado por 
Redes de Computadores. 
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Análise da CPA: 

 

O processo de Planejamento e Avaliação Institucional fornece insumos à evolução da ESTÁCIO FATERN, pois permite a reflexão crítica e 

propositiva, detecção de limitações e fragilidades na perspectiva dos docentes, discentes, técnico-administrativos e estrutura funcional. Nesse 

sentido, possibilita que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional. 

 

Implantado para o período 2016-2020, o novo PDI articula-se, através da utilização dos resultados avaliativos (internos e externos) para a 

construção/reconstrução do planejamento institucional, aos dois últimos processos de autoavaliação institucional, 2016 e 2017, bem como às 

avaliações externas de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento dos cursos de Nutrição e Fisioterapia, ocorrida ambas em 2017. Com 

visitas in loco ocorridas no mês de junho, e obtenção de notas 4,0 e 3,0 (quatro e três) respectivamente, o curso de Nutrição é reconhecido 

através da Portaria nº 970, de 06/09/2017, enquanto o curso de Fisioterapia, avaliado para renovação de reconhecimento em decorrência do 

aumento de vagas, ainda aguarda a publicação da Portaria. 

 

Dentre as recomendações apontadas nos Relatórios das duas Comissões de Avaliação do MEC, merecem destaque: o aumento na diversidade e 

formas de aproveitamento das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), bem como no volume de atendimentos do Laboratório de 

Avaliação Nutricional. Para tanto, já no mês subsequente às visitas, em agosto, a gestão da IES deliberou pelo cumprimento das mesmas, 

através da transferência da Clínica Escola de Fisioterapia para o prédio sede da faculdade, tendo em vista o atendimento integrado aos outros 

cursos da saúde; ampliação dos campos de estágio de alta e média complexidade; e incremento do sistema de planejamento, divulgação, 

execução, registro e monitoramento das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). 

 

Entre as potencialidades elencadas para os dois cursos, as Comissões sinalizaram: o estágio curricular supervisionado, no tocante à carga 

horária, convênios, orientação, supervisão e coordenação; a implantação das tecnologias de informação e comunicação (TICs), com garantia de 

acessibilidade plena através do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) e da Sala de Aula Virtual de Aprendizagem (SAVA). Houve ainda uma 

ressalva positiva, pela Comissão de Nutrição, para o fato de todo o material didático das disciplinas dos cursos da Estácio FATERN estar 
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disponibilizado na forma de produção docente no SAVA e como política institucional, desde 2015. Além da disponibilidade física dos livros 

textos de sua editoria própria. 

 

No que concerne aos resultados das avaliações internas e que também subsidiaram o Plano de Ação da direção geral da IES, implantado em 

início de 2017, foram realizados 03 (três) treinamentos presenciais – Fique em Compliance (destinado aos diretores, coordenadores e 

colaboradores administrativos), Excelência no Atendimento a Clientes e Construção de Equipes de Alta Performance (esses dois últimos em 

nível operacional). Já para os docentes, os treinamentos mandatários de Compliance – Código Anticorrupção e Código de Ética e Conduta 

ocorreram através do portal da Universidade Corporativa – EDUCARE. 

 

Por intermédio desses treinamentos objetivou-se dirimir a desfavorabilidade da dimensão “Atendimento”, diagnosticada na Pesquisa 

Institucional 2017.1 e mantida no segundo semestre com o mais alto indicador. É relevante, portanto, estratificar a eficácia do atendimento 

quanto à percepção de melhoria do atendimento telefônico (ativo e passivo), por parte do aluno. A CPA sugere o uso do SMS como recurso 

para o feedback e a avaliação das solicitações por telefone, por já ser amplamente utilizado pela IES para informes breves ou de última hora. 

Posteriormente, um comparativo entre Índices de Avaliação X Resolubilidade poderia ser fixado em murais de sala e na página inicial para 

abertura requerimento do SIA. 

 

De igual modo, quanto à disponibilidade de sinal wi-fi na faculdade, a opinião do aluno segue a mesma tendência descendente, apesar da 

indicação de melhoria por algumas lideranças de sala e do esforço contínuo da gestão da faculdade em atender a demanda. Ilustra bem isso o 

fato de que nos últimos dois anos, além da substituição da operadora de banda larga, a IES instalou 09 roteadores no piso térreo e 02 no 

superior, além da ampliação do link dedicado da internet de 8MB para 16MB e, por último para 70MB. 

 

Quanto ao PDI vigente, em 2018, uma revisão preliminar se fez necessária em função das demandas decorrentes dos processos avaliativos 

externos de 2017.1, bem como da visita de autorização para o Curso de Direto, confirmada para meados de março de 2018, seguida do 

recredenciamento da IES e reconhecimento do Curso de Psicologia. Nesse sentido, a CPA apresentou, de forma sintética, pareceres a partir da 

identificação das fragilidades e das potencialidades da IES, considerando as Dimensões previstas em lei (SINAES). Os índices de satisfação e 

análise de cenário visam o diagnóstico e acompanhamento das ações. 
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A IES cumpriu, vale ressaltar – com transparência e de forma presencial – a divulgação dos resultados parciais obtidos a partir do Plano de Ação 

estabelecido para o ano 2017. Isso ocorreu, por exemplo, durante as 08 (oito) reuniões realizadas com os representantes de turmas e 

coordenadores de curso, Secretaria, responsável pelas disciplinas online e pelas Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). 

 

Dentre as principais melhorias realizadas no ano de 2017, destacam-se: 

 

- A ampla divulgação do PDI 2016-2020 entre a comunidade interna; 

- A atualização e socialização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) para efetivar melhorias na oferta de Atividades 

Acadêmicas Curriculares (AAC) entre professores e alunos; 

- O aumento da oferta e incremento no planejamento, gestão, avaliação e registro das Atividades Acadêmicas Complementares 

(AAC) com palestras direcionadas ao fortalecimento do ensino, estímulo à pesquisa e extensão; 

- A viabilização de ações voltadas às oportunidades do mercado de trabalho e empreendedorismo; 

- A realização de evento científico articulando a graduação com a pós-graduação da IES; 

- O crescimento e a permanente divulgação dos programas de apoio discente em sala de aula; 

- O aumento no engajamento discente à avaliação interna, com o maior índice de adesão dos dois últimos anos, 80% no segundo 

semestre de 2017; 

- A transferência da Clínica Escola de Fisioterapia para o prédio sede, com o objetivo de integrar seu atendimento aos demais 

cursos da saúde (Enfermagem, Nutrição e Psicologia), melhorando a qualidade da oferta de serviços à comunidade externa. 

- A realização de duas capacitações em atendimento para os setores de gestão operacional da IES; 

- Melhorias na divulgação do processo de atendimento agendado ao aluno e quanto à segurança predial. 

 

Iniciativas que demonstram o empenho da IES para a superação das fragilidades e para a sua evolução, em observância ao estabelecido no 

Projeto de Avaliação Institucional, investindo na aproximação com seus públicos, o que favorece a transparência das ações de melhoria e a 

prevenção de crises. 
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O Relato Institucional, atualizado em setembro de 2017, evidencia a interação entre os resultados do conjunto de avaliações (externas e 

internas) e as atividades acadêmico-administrativas da faculdade, de forma a demonstrar as ações efetivadas e as melhorias obtidas. Amplia-se 

e fortalece nesse sentido a relação entre os processos de avaliação e os de gestão, promovendo o autoconhecimento da IES e o consequente 

aprimoramento do eixo ensino, pesquisa e extensão. 

 

Por sua vez, no decorrer da elaboração, divulgação e análise do Relatório Final de Autoavaliação 2017, a CPA consolida sua atuação ao 

contemplar a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados, em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 

Para tanto, participou de 03 reuniões semestrais com os gestores da IES, 02 reuniões por semestre com coordenadores de curso, nas mensais 

com representantes do corpo discente, colegiados e NDEs.  

 

Evidenciou-se durante esses encontros, o vantajoso perfil acadêmico dos coordenadores de curso a ser mais aproveitado na construção 

colaborativa e multidisciplinar do processo de planejamento e avaliação. A CPA espera conquistar também uma representação mais paritária 

nas reuniões de liderança discente, cujas intervenções oportunizam o redirecionamento de ações, através da coleta de impressões e sugestões 

pontuais.  

 

A Avaliação Institucional da IES envolve toda a comunidade acadêmica, através de uma metodologia participativa, trazendo para o âmbito das 

discussões as opiniões dos sujeitos envolvidos no processo, de modo articulado.  

 

Atualmente, a Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte conta 70 docentes, além dos 34 colaboradores administrativos e 1.870 alunos na 

graduação, de um total de 2.532 matriculados aproximadamente. 

 

No ano de 2016, o índice de participação discente na Avaliação Interna decaiu, mas no ano seguinte, recuperou-se, atingindo no final de 2017, 

uma marca significativa. Em 2017.1 participaram da Pesquisa Institucional 1.437 estudantes, o correspondente a 66% dos alunos matriculados. 

Por sua vez, no segundo semestre, o índice de adesão alcançou 80% do corpo discente com 1.512 respondentes. Realizada através de 

instrumental (pesquisa online) disponibilizado no Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, a Autoavaliação Institucional obteve esse 
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crescimento na adesão de 2017.2, em parte, a CPA entende, graças a um reordenamento de sua divulgação e ao apoio dos representantes de 

sala, garantindo assim o fortalecimento da “cultura da avaliação”. 

 

QUADRO: Índice de Adesão à Avaliação Institucional – Série Histórica  

 

ADESÃO DISCENTE – Avaliação Interna 

2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 

75% 73% 75% 72% 71% 56% 66% 80% 

ADESÃO DOCENTE – Avaliação Interna 

2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 

91% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: CPA/ Business Intelligence - BI, 2018. 

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA da Estácio FATERN - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte realiza a 

análise dos dados da autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas institucionais, por curso, bem como na percepção 

do docente e discente. Ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente (questionários eletrônicos, resultados do 

ISA e da Pesquisa de Clima Organizacional) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta aos gestores os resultados consolidados, 

propõe ações de melhoria e participa diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, 

externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, 

como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. 

 

Essa ação visa dar transparência à Instituição como um todo, em seus diversos níveis. Portanto, os resultados da avaliação estão amplamente 

descritos no Relatório de Autoavaliação Institucional postado anualmente no e-MEC. Um resumo desse Relatório, com as principais 

informações e resultados do processo de pesquisa interna da IES é disponibilizado no site da IES. Uma cópia na íntegra do Relatório também é 

encaminhada pela CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados da 

autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 
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Desse modo, cumpre-se a proposta pedagógica definida no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-2020 da ESTÁCIO FATERN, como 

expressão da articulação da IES com seus valores estabelecidos de cooperação, transparência, respeito, comprometimento e inovação.  

 

O ISA 2017 se mostra exemplar nesta perspectiva, pois demonstra que, por uma diferença de -0,1%, a IES não atingiu a meta anual estabelecida 

pela IES (da ordem de 3,91), mas, por outro lado, consolida uma curva ascendente à favorabilidade das ações empreendidas ao longo dos 

últimos anos. Como se pode observar a seguir, em um cenário temporal, nota-se uma tendência de crescimento na série histórica do ISA. 

 

QUADRO: Índice de Satisfação do Aluno (ISA) – Série Histórica 

Fonte: CPA/Business Intelligence - BI, 2018. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 

MÉDIA DO PROFESSOR DA  ESTÁCIO FATERN 

4,25 4,20 4,06 4,11 4,08 4,14 4,07 4,10 4,26 4,26 4,28 4,30 

4,23 4,09 4,11 4,08 4,26 4,29 

MÉDIA DA ESTÁCIO FATERN 

3,33 3,29 2,91 3,42 3,14 3,36 3.23 3,27 3,39 3,50 3,53 3,49 

3,31 3,17 3,35 3,25 3,45 3,51 

ISA DA ESTÁCIO FATERN 

3,85 3,75 3,49 3,65 3,61 3,75 3,65 3,69 3,83 3,88 3,90 3,90 

3,80 3,57 3,68 3,67 3,86 3,90 
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Com relação ao semestre de 2017.1, a ESTÁCIO FATERN registrou um índice importante de 4,28 pontos na média do professor, com uma 

melhora de +0,20 em relação ao período anterior. Não apenas essa avaliação positiva desperta a atenção, mas também o sensível aumento que 

os demais índices registraram. A IES alcançou 3,53%, com ascensão de +0,30%, se considerarmos o semestre de 2016.2. Também houve um 

ganho de +0,20% de um período para o outro no ISA da IES (2016.2-2017.1). A curva ascendente permanece, com um crescimento médio de 

+0,23%, entre os índices registrados, o que se mantém basicamente em equidade para o segundo semestre de 2017. 

 

O indicador Professor se mantém, ao longo dos anos, na dianteira dos resultados oriundos dos processos avaliativos da IES, constituindo-se, 

enquanto referência à sólida condução didático-pedagógica do projeto institucional da ESTÁCIO FATERN. Essa percepção dos alunos 

demonstrada pelo ISA contribuiu para que todos os públicos envolvidos entendam a relevância do processo de avaliação institucional 

conquistada em 2017. E pareceu sinalizar o interesse discente em equilibrar ações e forças em vista de um crescimento colaborativo e 

integrado entre a comunidade acadêmica, ainda que diante do cenário de instabilidade econômica, política e social em vigência no país desde 

2016. 

 

A divulgação dos resultados das avaliações internas e externas ocorreu regularmente através da fixação dos resultados nos painéis da CPA, 

quadros de aviso dos cursos, encaminhamento de comunicações internas (via e-mail), além da realização de seminários para discentes, 

docentes e corpo técnico-administrativo. Nos seminários existe uma sensibilização para que os discentes e docentes, observem os resultados 

das avaliações anteriores, como também para a importância da cultura avaliativa. Em 2017, houve o incentivo da gestão para uma maior 

divulgação e consequente visibilidade, das ações realizadas. Nesse sentido, deliberou-se pela implantação, para 2018, do selo de qualidade 

“CPA, Ação Cumprida”, proposto na reunião ordinária da Comissão Própria de Avaliação de outubro de 2017. Além do selo, caberá a CPA, em 

uma perspectiva de expansão da transparência dos resultados, integrá-los, através de infográficos e material audiovisual que evidencie as 

ações efetivadas em uma linha do tempo descritivo-analítica a ser disposta em mural complementar ao já existente. 

 

Entre os diálogos realizados com a sociedade civil em 2017, se destacaram o Bazar GAAC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer), realizado por 

de alunos da pós-graduação em Assessoria de Comunicação) e o Projeto Terapia do Bem, no Hospital Infantil Varella Santiago, o qual envolveu 

vários cursos de graduação. A expectativa da faculdade é fomentar parcerias e convênios vindouros através dessas atividades e eventos. 

Também foram executados projetos integrados entre cursos. Psicologia e Serviço social, por exemplo, promoveram palestras sobre violência 
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contra o idoso e contra a mulher. Entre os eventos de difusão artístico-cultural, mereceu especial destaque a apresentação da Filarmônica Prof. 

Ubaldo Medeiros do Núcleo de Amparo ao Menor – NAM, com cerca de 20 músicos, durante a festa de encerramento das atividades da Clínica 

Escola de Fisioterapia em 07 de dezembro. Além das mostras fotográficas que ocuparam o grande painel, ao lado da biblioteca. 

 

O levantamento do perfil socioeconômico do aluno da IES em 2017, realizado com base no Questionário Sociocultural, foi disponibilizado à 

consulta dos coordenadores de curso. Contudo, a CPA, na última reunião do ano, percebeu a carência de mais insumos sobre o estilo de vida, 

personalidade e valores seguidos pelos alunos. A segmentação restrita a dados socioeconômicos desconsidera a classificação e a identificação 

de pessoas que – fazendo parte um mesmo grupo demográfico – podem ter perfis psicográficos diferentes. Compreender o impacto das 

diferenças individuais como personalidade, valores e estilos de vida pode contribuir para uma ação mais pontual com o alunado da IES.  Uma 

proposta a ser discutida com a gestão em 2018. 

 

Às ações da CPA em 2017, ainda se somaram acompanhar o preenchimento do formulário eletrônico para os cursos de Direito (Autorização) e 

para o Recredenciamento da IES no Sistema e-MEC, participar das reuniões prévias com gestores quanto aos aspectos a serem avaliados e 

emitir pareceres no que tange às simulações realizadas com os instrumentos de avaliação.  

 

A equipe atuou, além do mais, no apoio logístico e institucional às Comissões de Avaliação in loco para os cursos de Nutrição e Fisioterapia, no 

mês de junho de 2017 e, colaborou com as revisões dos PPCs dos cursos avaliados e em vias de recebimento de novas Comissões do MEC, 

Psicologia e Direito, além do recredenciamento da IES. 

 

Quanto à utilização do ENADE como uma das ferramentas para a melhoria dos projetos pedagógicos dos cursos de Graduação, a CPA elaborou 

análises comparativas entre o desempenho discente nos simulados promovidos pela IES e os resultados obtidos no ENADE 2016, do ciclo da 

saúde e divulgados no final do ano letivo de 2017. Concluiu-se que apesar do desempenho satisfatório dos alunos participantes, na classificação 

final, alguns cursos não obtiveram as maiores médias em relação às demais IES da região. Observou-se ainda um pequeno decréscimo no 

aproveitamento das questões relativas aos conhecimentos gerais e na adesão às questões discursivas. Para sanar esses aspectos, a IES firmou 

uma agenda de reuniões para 2018, de maneira a implantar novos Planos de Ação no mês de março, integrando os cursos de Administração, 

Psicologia e Publicidade e Propaganda. 
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Adicionalmente, em 2017, a IES promoveu a Pesquisa de Clima Organizacional, realizada anualmente e respondida pelos colaboradores 

docentes e administrativos. Os pontos avaliados nessa Pesquisa são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e 

Valores, Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa Pesquisa, são apresentados os 

índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e menos favoráveis com seus respectivos índices. A 

realização da 10ª Pesquisa de Clima Organizacional compreendeu o período entre 20 de outubro a 12 de novembro e registrou a maior adesão 

na história da Pesquisa de Clima Estácio, com 79% da população de respondentes e manutenção do resultado de favorabilidade do ano 

anterior, 74 pontos percentuais. Entre os resultados estratificados, obtiveram crescimento as seguintes dimensões: Cultura e Valores, 

Engajamento, Liderança e Treinamento e Desenvolvimento. Além de responder à referida Pesquisa, destaca-se, que o Corpo Técnico-

administrativo conta ainda com um questionário avaliativo próprio, também anual, ao qual em 2017 obteve adesão de 44%. 

 

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa, no ISA e na Pesquisa de Clima Organizacional são 

utilizadas para que ações sejam fomentadas, com vistas à regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas das avaliações.
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 3.2   EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Divulgar a Missão da IES. Participação da CPA e do Regulatório 
em encontros acadêmicos (sendo 02 
encontros pedagógicos, reuniões 
semanais com coordenadores de 
cursos – GDA e lideranças de turmas). 

Necessidade de sondagem 
sobre a 
participação/posicionamento da 
Missão Institucional na mente e 
memória da comunidade 
interna. 

Cumprimento do cronograma de 
socialização das atualizações dos PPCs 
de Nutrição e Fisioterapia entre os 
componentes da comunidade 
acadêmica, priorizando docentes e 
discentes, à luz da Missão da IES. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as atividades de ensino de 
graduação e de pós-graduação. 

Acompanhamento das atividades de 
ensino de graduação e de pós-
graduação, conforme previstas no PDI, 
durante as reuniões semanais de GDA 
e GDO, pela CPA e Regulatório. 

--- 

Atualização sobre os resultados parciais 
para elaboração pareceres, socialização 
e inclusão de dados precisos no 
Relatório de Autoavaliação Institucional.  

Participação semestral da CPA, 
Regulatório e NAP como avaliadores 
dos resultados apresentados no VII e 
VIII Workshop de Socialização das 
Atividades Acadêmicas, nos meses de 
julho e dezembro. 

--- 

Levantamento semestral de dados 
quantitativos sobre as principais ações, 
dificuldades encontradas e resultados 
previstos, com acréscimo de evidências 
documentais e fotográficas. 
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Acompanhamento do planejamento, 
oferta, execução e registro das 1.240 
horas de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) registradas 
pela IES, apenas em 2017.2.  

--- 

Atendimento amplo aos objetivos e 
metas previstos no PDI para a 
graduação, considerando os quatro 
eixos de atuação – Cidadania (155 
horas), Científico-acadêmico (810 
horas), Empregabilidade, 
Empreendedorismo e Inovação (230 
horas) e Sustentabilidade (45 horas), 
com envolvimento dos sete cursos de 
bacharelado atualmente ativos. 

Acompanhamento dos eventos de 
difusão científica, (palestras, oficinas e 
mesas redondas), para a integração 
entre graduação, pós-graduação e 
mercado de trabalho: 7 semanas 
comemorativas dos cursos de 
graduação, 11 atividades programadas 
para o Mês do Currículo e Carreira.  

--- 

Superação em número, diversidade e 
qualidade das ações previstas no PDI. O 
Mês do Currículo faz parte do Programa 
Estácio Carreiras, com 11 atividades 
entre palestras, oficinas e mesas 
redondas sobre empregabilidade, no 
mês de outubro. 

Abertura de 02 novos cursos de pós-
graduação no campo da saúde. 

--- 

Cumprimento das metas e objetivos 
institucionais relativos à ampliação da 
oferta da pós-graduação, considerando 
sua interlocução com a graduação em 
Nutrição e Fisioterapia. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as práticas de extensão. 

Acompanhamento das ações e 
projetos implantados em 2017, que 
derivam dos 05 eixos da extensão, 
conforme previsto no PDI. 

Número reduzido de projetos 
extensivos em andamento (02), 
ao contrário da vasta   quantia 
de ações isoladas ou sazonais 
realizadas. 

Atendimento amplo aos objetivos e 
metas previstos no PDI para a extensão, 
considerando os cinco eixos de atuação 
– Saúde, Gênero, Políticas Públicas, 
Cidadania e Ensino. 
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Garantir a coerência entre o PDI 
e as atividades de 
pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural. 

Acompanhamento das atividades dos 
cursos e dos 04 projetos de iniciação 
científica em desenvolvimento no ano. 

--- 

Novos projetos devem ser incentivados 
à candidatura, ampliando seu número, 
escopo e diversidade, frente à realidade 
atual com mais vagas autorizadas para 
Fisioterapia e a solicitação prevista de 
aumento para o curso de Nutrição em 
2018. 

Realização do evento científico anual 
da IES, o III CIENTIF ESTÁCIO, em 
novembro com a participação de 
todos os alunos. 

--- 

Proposta inovadora de tratar o 
professor com exemplaridade na 
investigação científica através da 
realização de 03 mostras com 07 
docentes da IES, expondo suas 
pesquisas de mestrado e doutorado 
concluídas ou em andamento e com a 
participação dos alunos na condição de 
debatedores.  

Garantir a coerência entre o PDI 
e as ações institucionais no que 
se refere à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

Monitoramento das atividades 
institucionais, conforme previstas no 
PDI, com 01 evento transdisciplinar, a 
V Semana de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social, realizada em 
setembro, entre outras ações 
pertinentes. 

--- 

Consolidação das atividades educativas, 
de saúde e bem estar desenvolvidas 
pelos cursos de graduação, através da 
5ª edição do evento, com mais de 10 
atividades programadas para os seis 
dias, com a participação de todo o 
alunado. 
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Garantir a coerência entre o PDI 
e as ações institucionais voltadas 
para o desenvolvimento 
econômico e social. 

Acompanhamento dos resultados 
relativos às atividades e ações de 
prestação de serviço institucionais 
para o desenvolvimento da 
comunidade (Clínica Escola de 
Fisioterapia, Laboratório de Avaliação 
Nutricional, Serviço de Psicologia 
Aplicada, Agência Experimental 
Sapiens de Publicidade e Propaganda, 
Agência Vetor, Laboratório de 
Pesquisa e Práticas Sociais, Consultório 
de Enfermagem). 

--- 

Aumento no volume e diversidade dos 
atendimentos em saúde e bem estar à 
população, por ocasião da transferência 
da Clínica Escola de Fisioterapia e 
Laboratório de Avaliação Nutricional 
para o prédio sede, onde se integraram 
ao Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). 
Esse último com atividades iniciadas em 
agosto de 2017. 

Realização do Dia E, em 27 de 
setembro – mês reservado a 
campanhas contra o suicídio. No 
tradicional bairro do Alecrim, 18 
alunas de Enfermagem e docentes 
participaram da ação. 

--- 

Engajamento efetivo da população 
abordada na Praça do Relógio, através 
de dinâmicas de acolhimento e 
realização de triagem para atendimento 
posterior pelo Serviço de Psicologia 
Aplicada – SPA. 

 

 

 

Análise da CPA: 

 

No cumprimento de sua missão institucional, a ESTÁCIO FATERN ampliou a oferta de vagas anuais do Curso Fisioterapia de 150 para 250 além 

da expansão da pós-graduação com a abertura de 02 (dois) novos cursos: Nutrição Clínica e Funcional e Traumato Ortopedia com ênfase em 

Terapia manual, consolidando o perfil vocacionado da IES para a saúde. A previsão para 2018 é que seja protocolado o aumento das vagas para 

Nutrição, de 100 para 150, e a abertura de mais 02 (dois) cursos novos na pós-graduação. A CPA sugere que haja inclusão formal dos 

coordenadores de curso na condição de avaliadores/comentadores das atividades de seus cursos e debatedores das demais, para uma maior 

integração na construção das análises qualitativas. 
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A CPA participou, na condição de avaliadora e ao lado do Regulatório e do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, da apresentação semestral 

de desempenho e resultados acadêmicos no VII e VIII Workshop de Socialização das Atividades Acadêmicas, realizados nos meses de julho e 

dezembro. Na ocasião, a CPA também expôs seu quadro de ações cumpridas com análise de cenário e evidências fotográficas. 

 

Quanto à promoção das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), observou-se que no mural, a atualização ocorre semanalmente, com 

inclusão da programação e divulgação de eventos externos também. A abertura das inscrições também é sinalizada e reforçada nos murais de 

salas, além das visitas periódicas às salas pela focal responsável e do repasse aos líderes de turma via redes sociais. Nesse processo, a IES 

também faz uso do Campus Virtual para difundir a programação e a inscrição mensal das atividades.  CPA participou de reuniões mensais com a 

focal de Atividades Acadêmicas Complementares para acompanhar a oferta, execução, registro e análise parcial de adesão e satisfação das AAC 

pelo corpo discente. Foram, somente em 2017.2, cerca de 1.240 horas computadas no SIA dos alunos, superando o previsto no PDI da 

faculdade.  

 

Ainda que a IES esteja corretamente estruturada e regulamentada na execução de seu Programa de Apoio ao Discente, através do Projeto 

Boas Vindas (recepção aos novos alunos), da Semana de Integração (com veteranos), da oferta de nivelamentos acadêmicos (em biologia, 

química, matemática, português, conhecimentos gerais, dentre outros), da realização de atendimentos/acompanhamentos psicopedagógicos, 

bem como de atividades para o desenvolvimento de lideranças –, se faz necessário desenvolver ações de melhoria para: ampliar e aprofundar a 

percepção discente sobre as ações do Programa, tendo em vista que em 2017, o apoio ao discente apresentou indicadores de baixa 

favorabilidade e que podem indicar, na visão da CPA, dificuldade em compreender as características e funções de suas atividades intrínsecas.  

 

No primeiro semestre de 2017, o Projeto Boas Vindas recepcionou os calouros e integrou-os aos veteranos com apresentações musicais nos 

dias 01 e 02 de março. Em 2017.2, a recepção aconteceu também em conjunto com a Semana de Integração, através de atividades realizadas 

no espaço de convivência e de palestras direcionadas ao dia-a-dia das pessoas.  
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QUADRO: Projeto Boas Vindas – 2017.2 

Data Atividade Tema Responsável Público-alvo AAC 

14/08 Palestra 

Violência doméstica: o que saber 
e o que fazer? 

Profa. Paula Soares Psicologia e Serviço Social  5 horas 

Como falar em público Profa. Andréa Mota 
Administração e 
Publicidade e Propaganda 

5 horas 

                                             Fonte: Focal de AAC, 2017. 

 

Na ocasião, o aluno pode perceber as melhorias efetivadas quanto às Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), tendo em vista que a 

participação nas palestras foi condicionada a inscrição prévia no SIA, com lançamento da carga horária efetuada no mesmo dia, imediatamente 

após o evento. Essa ação cumpriu integralmente às expectativas, inclusive, superando-as. Por essa razão, considerou-se satisfatória a adesão 

dos alunos da graduação às palestras de Boas Vindas, com 100 vagas ofertadas no total. 

 

GRÁFICO: Adesão ao Projeto Boas Vindas – 2017.2 

 
Fonte: Focal de AAC, 2017. 
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Ainda na perspectiva da recepção aos novatos, o Trote realizado de 2017.2 constituiu-se no apoio ao projeto “O Hemonorte vai até você”, com 

a instalação da unidade móvel do órgão no estacionamento da faculdade para facilitar a aproximação das pessoas com a doação voluntária de 

sangue. Desse modo, a desenvolvida pela IES e intitulada “Doe sangue – Gota Solidária” aconteceu na manhã de 31 de outubro. Uma ação 

alinhada com o eixo Cidadania, definido para as Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) A ação fez parte da programação do Projeto 

Boas-Vindas, o qual agregou também atividades artísticas e culturais voltadas à integração dos calouros, apresentação de TCCs por egressos, 

alusivas ao Projeto Radar Estácio, dos setores da IES por professores e colaboradores-técnicos, além de palestras e debates com representantes 

de entidades de classe e empresas sobre as tendências e oportunidades de carreira. 

  

Quanto à expansão do Programa de Monitoria, no primeiro semestre dos 18 classificados, apenas 08 foram aprovados. Já o número de 

aprovados em 2017.2 restringiu-se a 04 estudantes, sendo 02 de Fisioterapia e 02 de Nutrição. Atingiu-se assim a meta prevista no PDI com 12 

(doze) monitores desenvolvendo atividades na área de saúde, contudo sem a diversidade necessária, tendo em vista a ausência de alunos de 

Enfermagem no quadro. 

 

Índices satisfatórios também foram obtidos no Mês do Currículo e Carreira, em outubro, com 11 atividades entre palestras, oficinas e mesas 

redondas sobre empregabilidade e orientação para o mercado de trabalho ao seu alcance. Componente do Programa Estácio Carreiras, a área 

ainda oferece os serviços de vagas de estágio e consulta sobre carreiras, por meio de chat em tempo real ou e-mail. 

 

Com relação aos incentivos à produção intelectual dos corpos docente e discente, ressaltamos o lançamento regular, em 20 de março de 2017, 

do Edital de Seleção para Concessão de Bolsas de Iniciação Científica – de agosto de 2017 a Julho de 2018. O resultado divulgado em 30 de 

junho, pela Coordenação de Iniciação Científica e Extensão contemplou 04 (quatro) projetos apenas, não atingindo o aumento previsto no PDI, 

de 2%. Aspecto já sinalizado no Relatório da Comissão de Especialistas para renovação de reconhecimento do Curso de Fisioterapia.  

 

Sob a mesma coordenação científica, a IES promoveu em novembro de 2017, o III CIENTIF Estácio com a participação de todos os alunos e 

apresentou uma proposta inovadora, tratar o professor com exemplaridade na investigação da ciência. Para tanto, realizou 03 mostras com 07 
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docentes da IES, expondo suas pesquisas de mestrado e doutorado concluídas ou em andamento. Os alunos participaram na condição de 

debatedores. Ainda se registrou o pontual envio de trabalhos ao IX Seminário de Pesquisa da Estácio, no Rio de Janeiro, realizado em outubro. 

A CPA recomenda a ampliação do número de de projetos de iniciação científica, considerando o aumento de vagas autorizadas para os cursos. 

Exemplar é o curso de Fisioterapia, com 250 vagas em oferta a partir do segundo semestre de 2017. 

 

Consolidando sua ação educativa e comunitária a IES realizou, em setembro, a V Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, evento 

transdisciplinar, direcionado à responsabilidade socioambiental do indivíduo. Foram seis dias, com 10 atividades em execução.  

 

Ainda em setembro, no dia 27, a 6ª edição do Dia E reuniu coordenadores, professores, colaboradores administrativos e alunos com o objetivo 

de promover a integração entre toda a comunidade acadêmica, com ações voltadas para a responsabilidade social, autonomia do aluno, 

empreendedorismo de resultados e intercâmbio entre as pessoas. O projeto prevê ações externas como orientação vocacional com inscrição 

para o vestibular e prestação de serviços gratuitos para a comunidade; visitas às empresas e escolas com o objetivo de aproximar os cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão da população. 

 

Previsto no PDI para 2017, o projeto editorial para a criação de revista periódica da IES foi adiado para 2018, tendo em vista a mudança 

vertiginosa do impresso para o digital nos últimos dois anos. A ESTÁCIO FATERN propôs uma mudança na proposta impressa inicial, para a 

adesão às ferramentas livres que por meio da criação de Repositório Institucional (RI) podem ampliar a visibilidade e o acesso à produção 

científica.  

 

Já a prestação de serviços à comunidade registrou aumento e diversidade nos atendimentos com a integração dos cursos da saúde no prédio 

sede. Atualmente a ESTÁCIO FATERN oferece os seguintes serviços à comunidade: Clínica Escola de Fisioterapia, Laboratório de Avaliação 

Nutricional, Serviço de Psicologia Aplicada, Agência Experimental Sapiens de Publicidade e Propaganda, Agência Vetor, Laboratório de Pesquisa 

e Práticas Sociais e Consultório de Enfermagem, nos turnos da manhã e tarde. 
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O Programa de Responsabilidade Social, em permanente crescimento na IES, realizou em 2017 várias ações, atividades e eventos. O Projeto 

Estácio Orienta, com duas edições anuais, obteve resultados bastante favoráveis, impactando positivamente o público beneficiado e a opinião 

pública através das mídias tradicionais e redes sociais. Essa percepção, no entender da CPA, vincula-se ao fato de oportunizar gratuitamente ao 

público interessado, orientações diversificadas de profissionais experientes.  

 

Quanto à oferta de condições favoráveis ao aprimoramento dos corpos docente e técnico administrativo, vale mencionar que dos 

colaboradores, são poucos os que ainda não concluíram o ensino superior na IES. Em sua maioria, as bolsas destinadas à graduação (desconto 

de até 100%) são alocadas para os dependentes dos colaboradores ou para professores com interesse em uma segunda graduação. 

Atualmente, o maior número de bolsas concentra-se na pós-graduação (descontos de 80%), tanto para docente e técnico administrativos. Além 

disso, algumas bolsas (incentivo financeiro) de mestrado (02) e foram autorizadas para professores em 2017.  

 

Para a qualidade do ensino ofertado, a IES conta com um Programa Institucional voltado à formação continuada do Professor, denominado 

PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOCENTE (PIQ), de livre adesão e pautado na melhoria da qualidade do ensino que é oferecido e, 

consequentemente, na formação dos alunos.   

 

O PIQ – Programa de Qualificação Docente registrou vários cursos concluídos entre colaboradores e docentes para o ano de 2017. Vale citar a 

expressiva representatividade dos professores durante o Fórum Docente 2017 realizado em 02 e 03 de junho, tendo em vista que no primeiro 

dia de evento as atividades foram desenvolvidas localmente e, no segundo, através da modalidade telepresencial. O tema do Fórum Docente 

abordou “O papel do educador na qualidade da formação do aluno”. 
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 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 
Implementar atividades voltadas 
para a responsabilidade 
socioambiental. 

Realização da 5ª edição da Semana de 
Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social, além de outras ações pontuais. 

--- 

Foco na temática de resíduos sólidos e 
aproveitamento de alimentos. Parceria 
com a empresa de limpeza urbana do 
município, URBANA. 

Implementar atividades voltadas 
à inclusão social. 

Fomento a atividades de promoção, 
proteção e defesa dos direitos 
fundamentais: 04 sobre relações 
étnico-raciais para o ensino e a cultura 
afro-brasileira; 04 em direitos da 
pessoa com transtorno do espectro 
autista e 02 sobre violência doméstica. 

--- 

Alinhamento com legislação da 
Educação Superior, as habilidades e 
competências objetivadas no PDI para o 
perfil do egresso e à proposta dos 
cursos. 

Implementar atividades 
científicas, técnicas e culturais 
que conduzam ao 
desenvolvimento regional e 
nacional. 

Realização de (02) eventos de ampla 
participação III CIENTIF ESTÁCIO, o 
Projeto Estácio Orienta e, em nível de 
pós-graduação, (01) sobre energias 
renováveis. 

Oportunidades ainda em 
número reduzido para  
planejamento colaborativo 
entre graduação e pós-
graduação para novos projetos 
integrados. 

Foco na saúde e bem estar do indivíduo 
e do ecossistema através de da 
produção de conhecimento para a 
sustentabilidade. Integração proativa 
com entidades públicas e privadas. 
Articulação ente graduação e pós-
graduação.  

Implementar ações/projetos de 
responsabilidade social. 

Promoção de (01) projeto e várias 
ações regulares a partir de calendário 
sazonal: o Dia E, que apoiou a 
campanha de combate ao suicídio 

--- 

Maior participação da comunidade 
externa. Aumento das parcerias e 
apoios com entidades públicas e 
privadas para realização de ações. 
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(setembro), o Agosto Lilás, contra a 
violência doméstica, entre outros. 

--- 

Ação integrada entre diferentes cursos 
no Hospital Infantil Varella Santiago, 
para o exercício de habilidades e 
competências discentes em práticas 
conjuntas, favorecendo ainda a 
identificação de novas modalidades de 
intervenção, de parcerias para 
elaboração de projetos de grande porte. 

Consolidar os Programas de 
Extensão e os Projetos de 
Responsabilidade Social, para 
difundir e promover ações para a 
comunidade universitária e a 
sociedade, com vistas à 
formação do aluno pretendida 
pela Instituição. 

Manutenção dos (02) projetos de 
extensão e incentivo à implantação de 
novos, a partir do controle e análise 
das ações isoladas e eventuais, com 
potencial de se tornarem projetos 
novos. 

Poucos projetos de extensão 
relacionados a um curso 
específico ou intercursos.  

Vários projetos de Responsabilidade 
Social de amplo espectro (Dia E, Semana 
de Sustentabilidade, Estácio Orienta). 
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Análise da CPA: 

 

A IES, inspirada no respeito, na ética e nos ideais de solidariedade humana, desenvolve ações que demonstram a preocupação com: a formação do 

cidadão comprometido com o processo de mudança social; a preservação e expansão do patrimônio cultural; o preparo da sociedade para o 

desenvolvimento e utilização da ciência e tecnologia como ferramentas para melhoria da qualidade de vida; o culto aos valores e a preservação e uso 

consciente dos recursos naturais.  

 

Para tanto, realiza ações capazes de envolver tanto a comunidade interna como a externa. As atividades sempre contam com a participação 

voluntária de colaboradores, gestores, professores, alunos, e, muitas vezes, com a participação de fornecedores e parceiros comerciais. 

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

 

A quinta edição da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, por exemplo, contou com o apoio da Companhia de Serviços Urbanos de 

Natal – URBANA para palestras educativas e a instalação de um totem de descarte no espaço de convivência da IES. Na ocasião, foram discutidas as 

políticas de educação ambiental, local e do país. 

 

QUADRO: Responsabilidade Socioambiental – 2017 

Projeto - V Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Estácio – 25 a 30 de setembro 

PERÍODO ATIVIDADE TÍTULO ENVOLVIDOS 

25/09 - Manhã Workshop Conhecendo o desperdício alimentar na visão da Urbana PREFEITURA DO NATAL 
CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL E 
PSICOLOGIA 

25/09 - Noite Palestra 
O trabalho do Serviço Social desenvolvido na Promotoria do Idoso de 
Natal-RN e ações de sustentabilidade 

26/09 - 
Manhã/noite 

Oficina e mostra  Reaproveitamento total de alimentos CURSO DE NUTRIÇÃO 
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27/09 - Noite Palestra Alimentação e desperdício: um grave problema na contemporaneidade CURSO DE NUTRIÇÃO 

28/09 - 
Manhã/noite 

Dinâmica de grupo Blitz: sustentabilidade e higienização das mãos 
CURSOS DE ENFERMAGEM, 
FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO 

29/09 - Noite Palestra Gestão sustentável dos alimentos: você como protagonista NUTRIÇÃO 

30/09 - Manhã Dinâmica de grupo 
Educação e sensibilidade da comunidade na sustentabilidade do leite 
materno 

MATERNIDADE DIVINO AMOR, 
Parnamirim-RN 

25 a 30/09 - 
Manhã, tarde e 
noite 

Exposição Fixação de um ponto de descarte para o lixo eletrônico 
PREFEITURA DO NATAL 
CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO E 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Fonte: Focal de AAC, 2017. 

 

No encerramento da “V Semana foi anunciada” – no espaço de convivência da Faculdade – a renovação do “Selo de Instituição Socialmente 

Responsável” pelo ABMES, como reconhecimento pelas atividades desenvolvidas no ano de 2017. E ainda a inscrição do registro audiovisual do 

evento no Concurso Sílvio Tendler. 

 

  

RESPONSABILIDADE VOLTADA À INCLUSÃO SOCIAL 

 

“A ciência em busca da diversidade e do bem estar” foi o título escolhido para o III CIENTIF Estácio 2017 e que agregou em sua programação (do dia 

24 de novembro) palestras e mostras, além de debates e análises de questões relacionadas ao transtorno do espectro autista, direitos humanos, 

acolhimento de crianças, adolescentes e jovens, cirurgia bariátrica, câncer infanto-juventil, relações de gênero, acidentes de trabalho, inovação no 

tratamento de feridas e sequelas da Chikungunya. Encerrou o dia com atendimento sobre estágio e emprego no estande montado no espaço de 

convivência da IES, senso esta última uma ação vinculada ao Programa Estácio Carreiras.  Na palestra de abertura, o africano Abdoul Hadi Savadogo 

discorreu sobre a relação entre diferença étnico-racial e consciência negra. Savadogo foi pesquisador residente, em 2015, da Casa das Áfricas, 

instituição autônoma e não governamental com sede em São Paulo. 
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O transtorno do espectro autista foi discutido também em outras três atividades anteriores ao III CIENTIF ESTÁCIO: uma mesa-redonda e visita 

técnica complementar no início de setembro, além de palestra ministrada em 27 de outubro, todas direcionadas aos cursos da saúde. 

 

Por seu turno, a programação do Agosto Lilás ressaltou a educação em Direitos Humanos através da palestra, “Delegacia da Mulher combate à 

violência doméstica”, proferida por Ana Alexandrina Gadelha Gonçalves, delegada da Polícia Civil Especializada no Atendimento à mulher da Zona 

Norte de Natal. A atividade foi amplamente divulgada para alunos, colaboradores administrativos, docentes e à população dos bairros vizinhos, 

Capim Macio e Ponta Negra. Ao final da palestra, uma roda de conversa tratou, sob diferentes perspectivas, das “Vivências de casos na delegacia”. 

Para as 120 vagas disponíveis, a palestra registrou a participação de pelo menos 100 alunos, as demais foram preenchidas com o público externo. 

 

O mês de setembro trouxe para a faculdade, na tarde do dia 19, os “Diálogos com a rede – discutindo programas e serviços para as pessoas com 

deficiência”, uma parceria com o CREAS Sul, que levou à reflexão não apenas os alunos dos cursos, mas também os convidados dos bairros 

circunvizinhos. 

 

A I Semana de Consciência Negra Estácio abriu o mês de novembro e estabeleceu em sua programação critérios para salvaguardar e promover a 

memória cultural e o patrimônio artístico da cidade e região, através de apresentação musical, mesa redonda e mostra de alimentos de origem 

africana. Aberto a toda comunidade da IES, o evento incentivou o participante a pensar sobre as ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e igualdade étnico-racial. 

 

 

RESPONSABILIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NACIONAL 

 

Já citado na dimensão 1, do eixo 2, o Projeto Estácio Orienta, desenvolveu atividades nos meses de abril, junho e setembro de 2017. As atividades, 

em sua maioria, aconteceram aos sábados e de forma simultânea, enquanto no mês de outubro, em dias distintos. O evento foi gratuito e aberto a 

qualquer pessoa interessada em ampliar seus conhecimentos através de encontros com professores e profissionais experientes. 
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QUADRO: Responsabilidade para o desenvolvimento regional e nacional – 2017.1 

Projeto – Estácio Orienta | 2017.1 

PERÍODO ATIVIDADE TÍTULO Curso responsável 

JUNHO Palestra 

Novas tecnologias aplicadas a Fisioterapia FISIOTERAPIA 

Publicidade X Criatividade 
PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

Fitoterápicos na prevenção e tratamento de doenças NUTRIÇÃO 

Depressão e suicídio: o que precisamos saber PSICOLOGIA 

ABRIL 

Palestra com 
Atendimento 

Controle de glicose 

ENFERMAGEM Glicemia e orientações 

Pressão e orientações 

Atendimento Avaliação e orientação nutricional  

NUTRIÇÃO Palestra Entenda o que consta nos rótulos de alimentos e se alimente melhor 

Oficina Prática gastronômica: aprenda a preparar alimentos funcionais 

Oficina 
Higiene mental para minimizar os sintomas que atrapalham suas atividades e seus 
relacionamentos  

PSICOLOGIA 

Oficina Caminhos da fotografia: técnica e dicas  
PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

Atendimento 
Orientações, procedimentos e esclarecimentos sobre divórcio, pensão alimentícia, 
benefícios sociais, violência doméstica 

SERVIÇO SOCIAL 

Palestra 
Como encantar o cliente: o uso do marketing como ferramenta para aumentar as 
vendas  

ADMINISTRAÇÃO 
Oficina 

Vencendo em processos seletivos: dicas para ser bem sucedido e garantir seu 
espaço no mercado de trabalho 

Palestra 
Aprenda dicas fáceis de como aliviar a dor na coluna e ter muito mais qualidade de 
vida 

FISIOTERAPIA 

Fonte: Focal de AAC, 2017. 
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Nas duas edições realizadas, o projeto assumiu importante papel na fidelização do seu público, contribuindo para abertura de diálogo com a 

sociedade e sentimento de pertencimento à zona urbana onde se situa a IES. 

 

QUADRO: Responsabilidade para o desenvolvimento regional e nacional – 2017.2 

Projeto – Estácio Orienta | 2017.2 

PERÍODO ATIVIDADE TÍTULO Curso responsável 

SETEMBRO Palestra 

Fisioterapia nos cuidados gestacionais FISIOTERAPIA 

Noções básicas de primeiros socorros ENFERMAGEM 

Publicidade e criatividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Nutrição esportiva NUTRIÇÃO 

Como se apresentar em uma entrevista de emprego ADMINISTRAÇÃO 

O fazer profissional do assistente social no sociojurídico SERVIÇO SOCIAL 

Fonte: CPA/Focal de AAC, 2017. 

 

Em outubro, A IES promoveu atividades científicas para integrar alunos e interessados com temas relacionados aos cursos de pós-graduação e, na 

ocasião, ganhou destaque as mesas redondas “Energia Renováveis” e ¨Administração Pública na Contemporaneidade”. Há nessa ação, convém 

adiantar, potencialidades para inaugurar um novo projeto de iniciação científica e extensão destinado ao desenvolvimento regional e nacional na 

graduação e, em uma perspectiva mais aprofundada em nível de pós-graduação, de eventos científico e em parceria com entidades públicas e 

privadas, em razão do perfil do seu público já acumular experiência profissional e apresentar maior maturidade acadêmica.  
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A IES optou por desenvolver, na 6ª edição do Dia E, uma ação de apoio à campanha contra o suicídio, conhecida como Setembro Amarelo. Mereceu 

notoriedade, nesse sentido, a ida, no dia 27 de setembro, de 18 alunas do Curso de Enfermagem e docentes da IES para a Praça do Relógio no 

tradicional bairro do Alecrim, onde foram realizadas várias dinâmicas de acolhimento com moradores de rua e transeuntes, seguidas de explanação 

sobre o atendimento integrado das clínicas de saúde da IES e convite (triagem) para o atendimento pelo Serviço de Psicologia Aplicada – SPA. 

 

“O Serviço Social e a interdisciplinaridade na área sociojurídica: o fazer profissional do assistente social no Núcleo de Prática Jurídica da ESTÁCIO 

FATERN”, um dos projetos regulares da Extensão que realiza o atendimento às comunidades vulneráveis, com    demandas na área Civil (pensões 

alimentícias, guarda, tutelas, curatelas, dissolução de uniões, defesa de direitos – criança, idosos e mulheres vítimas de violência doméstica) 

manteve-se em atividade no ano 2017. O projeto citado foi indicado pelo Instituto INNOVARE como uma Boa Prática da Categoria Justiça e Cidadania, 

edição 2015. Da mesma forma, o projeto “Enfrentamento à violência contra o idoso por meio de ações socioeducativas”, realizou entre outras, as 

ações: Violência e Empatia e Violência e Autoestima, na Escola Estadual Stela Wanderley e ainda incluiu uma visita técnica ao Instituto Juvino Barreto, 

maior instituição filantrópica estadual para idosos. 

 

Aos Programas de Extensão e Projetos de Responsabilidade Social já consolidados e com vistas à formação de um perfil de aluno que atue como 

cidadão crítico, autônomo e empreendedor em nível local e global, somam-se as ações sazonais ou pontuais de difusão e promoção do indivíduo e da 

sociedade. Atividades que apresentam potencialidades e periodicidade para constituírem novos projetos de iniciação científica e ação comunitária. 

No exercício de 2017, algumas dessas atividades ganharam especial distinção: 
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                        QUADRO: Responsabilidade social | Ações Periódicas – 2017 

AÇÕES PERIÓDICAS – 2017 

PERÍODO AÇÃO BENEFICIADOS 
RESULTADOS 

ENVOLVIDOS 
ATIVIDADE QUANTITATIVO 

AGOSTO 

Atendimento de 
Fisioterapia Desportiva 

Atletas infanto-juvenis 
dos Jogos da Amizade 

Atendimento 

33 no 
consultório 

03 
professores 
17 alunos 80 em quadra 

Agosto Lilás  
Violência contra Mulher 

Alunos e moradores do 
entorno da IES 

Palestra 
100 alunos Docente de 

Serviço Social 
e convidado 

20 pessoas  

SETEMBRO 
Setembro Amarelo 
Combate ao suicídio 

Moradores de rua e 
transeuntes do bairro do 
Alecrim 

Dinâmicas de 
acolhimento, 
triagem para o 
Serviço de Psicologia 
Aplicada 

40 pessoas 
Docente e 18 
alunos de 
Enfermagem 

OUTUBRO 

Outubro Rosa 
Orientação nutricional na 
terceira idade 

Pacientes da Clínica 
Escola de Fisioterapia 

Ambulatório 
nutricional 

70 pacientes 
Alunos de 
Nutrição 

Outubro Rosa 
Saúde da mulher 

Centro Pastoral Cidade da 
Esperança 

Palestra educativa 
10 
pacientes/dia 

Alunos de 
Ensino Clínico 
de 
Enfermagem 

Outubro Rosa 
Um toque de carinho 
sobre o câncer de mama 

Alunos de Fisioterapia Palestra 56 participantes 

Alunos de 
Fisioterapia e 
docente de 
Enfermagem 

NOVEMBRO 
Novembro Azul 
Saúde do homem 

Vila de Ponta Negra Palestra educativa 42 participantes 
Grupo de 
Estágio 

Fonte: CPA/Focal de AAC, 2017. 
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Algumas ações com características extensivas foram orientadas e operacionalizadas a partir dos eixos norteadores das políticas educativas, atividades 

de difusão e atividades de responsabilidade social da IES. Para ilustrar isso, a Terapia do Bem sinalizou positivamente para a oportunidade de 

implantação de um projeto permanente, com atividades diversas – realizadas semanalmente, às terças-feiras – em benefício de uma instituição 

hospitalar que atende, entre outras patologias, pacientes infanto-juvenis acometidos de câncer. 

 

 

 

QUADRO: Responsabilidade social | Ações Pontuais – 2017 

AÇÕES JUNTO À COMUNIDADE – 2017 

PERÍODO AÇÃO BENEFICIADOS 
RESULTADOS 

ENVOLVIDOS 
EIXO DA 

EXTENSÃO  ATIVIDADE QUANTITATIVO 

SETEMBRO a 
NOVEMBRO 

Terapia do 
Bem 

Usuários da 
Brinquedoteca Central e 
Quimioteca do Hospital 
Infantil Varela Santiago 

Dinâmicas de estímulo à 
motricidade e sensorialidade; 
estabilidade emocional e 
solidariedade intergeracional de 
crianças e acompanhantes. 

Média de 10 
pacientes/dia 

Docente e 
24 alunos de 
Fisioterapia, 
Enfermagem, 
Serviço Social e 
Psicologia 

SAÚDE 

Fonte: Focal de AAC, 2017. 

 

A IES visa ao bom relacionamento com a sociedade, nos setores público e privado, e com o mercado de trabalho, a partir de ações sociais, culturais e 

educativas, voltadas ao desenvolvimento da promoção da cidadania. Dessa maneira, busca possibilitar aos egressos uma formação em que 

habilidades e competências desenvolvidas lhes permitam assumir uma postura ética, político-social, profissional e com compromisso de serem 

responsáveis socialmente.  

 

Acrescentam-se a essas, as ações em que participem tanto a comunidade interna como a externa, aproximando a academia da comunidade na qual 

está inserida através da oferta de serviços regulares e gratuitos. Considerando essas atividades, em 2017, a IES obteve os resultados listados a seguir: 
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Com relação ao atendimento de Publicidade e Propaganda pela Agência Sapiens e Núcleo de Comunicação, observou-se uma queda no número de 

peças criadas e produzidas do primeiro para o segundo semestre, o que pode ser explicado, pela fusão do setor de mídia on e mídia off em 2017.2, 

apesar do número de atendimentos ter sido maior. Atualmente, há uma tendência crescente no mercado das agências em dividir os dois tipos de 

serviços, tendo em vista a demanda ao setor on em atender clientes 24 horas ou em tempo real, através de produção e análise de conteúdo, métricas 

e monitoramento. Portanto, faz-se necessário repensar a oferta dos serviços diante do aumento de mídia para redes sociais e internet em geral. 

A CPa sugere a elaboração  de projeto destinado à guarda da memória audiovisual da IES. 

 

QUADRO: Responsabilidade social | Agência de Publicidade e Propaganda – 2017.1 

2017.1 - SAPIENS AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

CLIENTE SERVIÇO TOTAL 

Externo 07 Campanhas publicitárias 
14 atendimentos 

Estácio 07 Campanhas publicitárias 

SAPIENS Criação e Produção 90 peças 

MATERIAIS FORMATO PARCIAL 

Logomarcas desenvolvidas Impresso e digital 09 

Peças gráficas (folder, panfletos, cartazes, material para PDV) Impresso e digital 22 

Peças para rede sociais (banners, avatares e gifs animados) Online 37 

SAPIENS Criação e Produção 31 

2017.1 - NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO - NUCOM 

MATERIAIS FORMATO PARCIAL 

Peças audiovisuais (filmes e spots) Digital 11 

Ensaios fotográficos Impresso e digital 10 

NUCOM Criação e produção 22 
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QUADRO: Responsabilidade social | Agência de Publicidade e Propaganda – 2017.2 

2017.2 - SAPIENS AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

CLIENTE SERVIÇO TOTAL 

Externo 11 Campanhas publicitárias 
22 atendimentos 

Estácio 09 Campanhas publicitárias 

SAPIENS Criação e Produção 71 peças 

MATERIAIS FORMATO PARCIAL 

Logomarcas desenvolvidas Impresso e digital 08 

Peças gráficas criadas (folder, panfletos, cartazes, material para PDV) Impresso e digital 21 

SAPIENS Criação e Produção 29 

2017.2 - NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO - NUCOM 

MATERIAIS FORMATO PARCIAL 

Peças audiovisuais (filmes, spots e internet) Digital 32 

Ensaios fotográficos Impresso e digital 10 

NUCOM Criação e produção 42 

Fonte: Coordenação da Agência Sapiens e NUCOM, 2017. 

 

A mudança e adequação da estrutura da Clínica Escola de Fisioterapia para o prédio sede ampliou a oferta pela ESTÁCIO FATERN de mais serviços à 

comunidade, com o atendimento em Fisioterapia Neurofuncional e do Serviço de Psicologia Aplicada – SPA. Para o Grupo de Atenção à Criança com 

Microcefalia - GACRIM, o atendimento abriu novas vagas em 2017, as quartas e sextas-feiras pela manhã. Para participar, a criança deve ter entre 0 e 

3 anos. 
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                                                        QUADRO: Responsabilidade social | CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA – 2017 

 
 

FEV MAR ABR MAI JUN 2017.1 AGO SET OUT NOV 2017.2 

PACIENTES ADMITIDOS 18 46 24 66 07 161 95 45 29 18 187 

QUANTIDADE DE ESPECIALIDADES 05 05 

MÉDIA DE PACIENTES POR ESPECIALIDADE 26 37 

PACIENTES POR TURNO Manhã 51 Tarde 82 Manhã 16 Tarde 167 

Atendimento por especialidade  2017.1 2017.2 

SAÚDE DA MULHER 22 162 

DERMATOFUNCIONAL 381 250 

NEUROLOGIA PEDIÁTRICA - 46 

NEUROLOGIA ADULTA 401 464 

REUMATOLOGIA 52 - 

ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E 
ESPORTIVA 

737 544 

Fonte: Coordenação da Clínica Escola de Fisioterapia, 2017. 

 

Em 2017, participaram 360 alunos e 10 docentes das atividades da Clínica Escola de Fisioterapia. Foram 1.281 atendimentos apenas para as 

especialidades citadas e com prontuários abertos, não inclusos nesse total os atendimentos realizados de forma indireta, associados às ações e 

projetos de extensão, desenvolvidos em datas comemorativas, semanas de cursos etc. 

 

No Laboratório de Análise Nutricional, os atendimentos aconteceram de segunda a sexta, das 13 às 18 horas, com horário marcado. A média 

registrada em 2017 foi da ordem de 3 a 4 pacientes por tarde, entre a primeira consulta e o retorno. A marcação das consultas ocorreu por telefone e 

a triagem, pela professora responsável, com prioridade para os casos mais graves e de maior relevância para o aprendizado dos alunos. 89 pessoas 

foram atendidas em 2017. Cada paciente de primeira consulta assegurou, em média, 02 (dois) retornos - um desses, após a entrega da dieta e outro 

para avaliar sua evolução. 
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QUADRO: Responsabilidade social | Consultas LABORATÓRIO DE ANÁLISE NUTRICIONAL – 2017 

PRIMEIRA CONSULTA RETORNO 

2017.1 20 pacientes 55 pacientes 

2017.2 69 pacientes 138 pacientes em média 

Fonte: Coordenação de Estágio, 2017. 

 

O Laboratório funciona com campo de estágio desde março de 2017. Por essa razão, paralelo aos atendimentos, os alunos fizeram ainda visitas a 

empresas fornecedoras de suplementos alimentares de uso na prática clínica.  

 

 

                                                 QUADRO: Responsabilidade social |Público LABORATÓRIO DE ANÁLISE NUTRICIONAL – 2017 

2017 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE NUTRICIONAL 

PÚBLICO ATENDIDO PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS 

2017.1 TOTAL DE 20 PACIENTES 

Diabetes, Hipertensão, Doença renal, 

Osteoporose, Cadeirante com desnutrição, 

dentre outras. 

2017.2 

 

54 adultos 

05 gestantes 

06 idosos 

02 bebês para alimentação complementar 

02 crianças com obesidade 

Fonte: Coordenação de Estágio, 2017. 

 

Por conseguinte, os estudantes estiveram envolvidos em palestras sobre alimentação saudável em empresas, participaram das avaliações e 

orientações nutricionais em evento promovidos pela faculdade, como os Projetos de Responsabilidade Social, Bem Estar – um dia de lazer e cuidados 
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com a saúde (para professores e colaboradores administrativos) e o Estácio Orienta (para a comunidade externa), além das atividades próprias ao 

Curso de Nutrição. Em 2017.2, o atendimento de Nutrição integra-se aos demais cursos do campo da saúde no prédio sede da IES. 

 

 

                               QUADRO: Responsabilidade social | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM – 2017 

2017.2 – Consultório de Enfermagem ATENDIMENTOS 

Acolhimento da mulher 20 

Matutino 05 alunos supervisionados pelo professor Exame Preventivo 20 

TOTAL 40 

Fonte: Coordenação do Curso de Enfermagem, 2017. 

 

 
Por sua vez, com atividades iniciadas em meados de outubro de 2017, o Serviço de Psicologia Aplicada – SPA computou os seguintes números no 

semestre em que inaugurou sua prestação de serviço comunitário: 

 

                                                                   QUADRO: Responsabilidade social | Atendimento SPA – 2017 

2017.2 – Serviço de Psicologia Aplicada 

OUTUBRO NOVEMBRO Total 

49 47 96 

                                                                             Fonte: Coordenação do Curso Psicologia, 2017. 
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3.3. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

I. Ensino – Graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Atualizar os projetos pedagógicos dos 
cursos, com fundamentos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais, nas demandas 
sociais, na evolução do conhecimento e em 
práticas pedagógicas atualizadas. 

Acompanhamento dos resultados das 02 
ACGs, de Nutrição e Fisioterapia e 
elaboração de análises com as 
recomendações das Comissões, discutindo-
as com o Colegiado de Curso. 

--- 
Redirecionamento da política de 
estágios e AACs. 

Análise das competências e habilidades 
inseridas nos instrumentos de avaliação do 
ENADE 2016 para o ciclo da saúde, visando 
buscar subsídios para o aprimoramento dos 
projetos pedagógicos. 

--- 

Prevenção de crises, graças à ciência 
das coordenações de cursos sobre a 
relação entre os componentes dos 
instrumentos de avaliação externa 
(ACG e ENADE) e as instruções 
citadas nas DCN. 

Discussão dos resultados das avaliações 
com Coordenadores e Professores. 

--- Inclusão dos resultados nas reuniões 
dos colegiados de cursos. 

Apresentação de uma proposta de 
implantação de melhorias. 

--- 
Elaboração de Planos de Ação, com 
a articulação dos coordenadores e 
NDEs dos cursos. 

Proposição às Coordenações de Curso de 
mudanças nos Projetos Pedagógicos. 

Ausência de cronograma para 
apresentação pública e coletiva 
das propostas reunidas. 
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Divulgar os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos aos Alunos. 

Promoção juntamente com as 
Coordenações dos Cursos, de ações 
voltadas ao Corpo Discente, para a 
divulgação dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos – PPCs (perfil do egresso, disciplinas 
mínimas, eletivas e optativas, Atividades 
Acadêmicas Complementares; Estágio 
Curricular e Supervisionado, além do 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e 
sistema de avaliação). 

Representatividade transitória 
das lideranças de turmas e 
centros acadêmicos. 

Maior visibilidade na mídia televisiva 
através da participação de 
professores em entrevistas e 
programas sobre as atividades 
desenvolvidas nos cursos. 

Poucos canais de comunicação 
interna. 

Implementar formas de apoio ao discente, 
com base nas necessidades reveladas pelos 
alunos. 

Proposição, junto às Coordenações de 
Curso, do desenvolvimento de atividades 
de monitoria, tutoria, de reforço e apoio 
psicopedagógico, como forma de combater 
a evasão dos alunos e dinamizar as ações 
didático-pedagógicas de nivelamento. 

--- 

Empenho dos coordenadores e 
equipe técnica na elaboração de 
cronograma para execução do 
Programa de Apoio ao Discente. 

Apoio aos discentes na participação em (2) 
eventos científicos. 

--- 
Realização do III CIENTIF ESTÁCIO e 
das semanas científicas dos cursos. 

Desenvolvimento, com as Coordenações de 
Curso, de ações que verifiquem a satisfação 
quanto aos programas de apoio discente 
(apoio psicopedagógico, acolhimento ao 
ingressante, programas de acessibilidade 
ou equivalente, nivelamento e monitoria). 

Comunicação interna da IES   

Socialização dos resultados por 
curso durante as reuniões de 
lideranças, NDE e colegiado de 
curso. Visitas presenciais do NAP às 
salas e murais de divulgação das 
ações. 

Baixa adesão discente para 
nivelamento e reforço. 

--- 
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Desenvolver as Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) alinhadas aos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos.  

Garantia, junto às Coordenações de Curso, 
da organização da agenda das Atividades 
Complementares compatíveis com os PPCs. 

Índice de satisfação reduzido 
quanto à oferta e 
desenvolvimento das AACs em 
2017.1. 

Melhoria evidente na percepção do 
alunado, após a alocação de um 
professor focal para o planejamento 
e a gestão das AACs em 2017.2. 

Garantia, juntamente com as 
Coordenações dos Cursos, das 
oportunidades oferecidas aos discentes 
para participar de Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) alinhadas aos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos - (ex: 
cursos de nivelamento, revisão, palestras, 
oficinas de leitura, iniciação científica, 
seminários de pesquisa, projetos que 
envolvam alunos e professores junto à 
comunidade, etc.).  

--- 
Realização de eventos de ensino, 
iniciação científica e extensão. 

Garantia da divulgação, ao corpo discente, 
dessas atividades, através do Campus 
Virtual. 

--- 

Cadastramento, impressão de listas 
e lançamento das horas no SIA em 
no máximo 24 horas após a 
atividade. 

Divulgar os critérios de Avaliação e regras 
para as Atividades Acadêmicas 
Complementares, TCC, Extensão, Iniciação 
Científica e outros. 

Garantia, juntamente com as 
Coordenações de Curso, da divulgação 
eficaz dos critérios de Avaliação e regras 
para as Atividades Acadêmicas, Atividades 
Estruturadas, Complementares, TCC, 
Extensão, Iniciação Científica e outros. 

--- 

Critérios devidamente divulgados 
em murais, por e-mail, mensagens 
digitais e no Campus Virtual para 
todas as atividades, incluso os 
manuais de TCC e editais de 
extensão e iniciação científica.  
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Atuação em conjunto com as 
Coordenações de Curso, visando 
desenvolver projetos voltados à prática 
propostas nos PPCs. 

--- 

Realização de projetos colaborativos 
e atividades interdisciplinares: Ciclo 
de Palestras (02), Projetos 
nutricionais (3) dentre outros, com 
direcionamento acadêmico para o 
tema, mas também para a tipologia 
da atividade.  

Acompanhamento, juntamente com as 
Coordenações de Curso, das ações 
realizadas no atendimento às diversas 
comunidades que se localizam no entorno 
dos campi. 

--- 

Além do Projeto Estácio Orienta, 
todos os cursos direcionaram suas 
atividades para a empregabilidade 
(habilidades e competências) e para 
as questões sociais (perfil do 
egresso) da agenda da cidade. 

Garantir a qualidade do conteúdo do 
material didático das disciplinas. 

Verificação, junto às Coordenações de 
Curso, da satisfação dos alunos com a 
qualidade dos conteúdos material didático 
das disciplinas, e do conteúdo disponível na 
WebAula/ Sala de Aula Virtual, propondo 
ajustes, se necessário. 

--- 

As coordenações de curso realizam o 
acompanhamento dos acessos à Sala 
de Aula Virtual a próprio sistema 
SAVA, no qual vários materiais são 
disponibilizados, inclusive o livro 
próprio de autoria de docentes da 
IES. 

Garantir a organização e qualidade do 
funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado dos Cursos, e 
contribuição para a formação profissional. 

Verificação, junto às Coordenações de 
Curso, da qualidade do funcionamento do 
Estágio Curricular/Supervisionado do curso, 
e contribuição para a formação profissional 
do aluno, propondo ajustes, se necessário. 

Em 2017.1, pouca articulação 
entre os cursos com mesmos 
campos de estágio e destinação 
de campos apenas para um 
curso. 

A padronização da gestão, processos 
e documentos para os estágios da 
área da saúde em 2017.2, resultou 
na identificação de campos de 
estágios interdisciplinares, 
beneficiando a oferta. 

Articulação insuficiente com o 
Programa Estácio Carreiras. Identificação de campos de estágios 

interdisciplinares. Concorrência com os estágios 
extracurriculares assalariados. 
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Garantir a preparação adequada do aluno 
para o mercado de trabalho. 

Desenvolvimento, junto às Coordenações 
de Curso, de ações para a verificação, junto 
aos alunos e egressos, da preparação para 
o mercado de trabalho, oferecida pela IES, 
fortalecendo o desenvolvimento e eficácia 
dos Estágios e do Programa de 
Acompanhamento do Egresso. 

--- 

Repercussão entre os alunos quanto 
ao Projeto Radar Estácio (encontro 
com egressos), cuja estratégia de 
adesão focou na experiência e 
interação durante as apresentações.  

Verificação, junto às Coordenações de 
Curso, da efetividade e eficácia do 
Programa Estácio Carreiras.  

--- As vagas não se destinam apenas 
para estágios, mas também para 
empregos, o que favorece a 
demanda de concluintes, egressos e 
pós-graduandos também. 

Elaboração de pareceres, a partir dos 
relatórios gerados pelo Estácio Carreiras. 

Disponibilidade dos relatórios de 
vagas e estágios em tempo real 
com mais recursos para filtros e 
análises estatísticas. 

Acompanhar o impacto dos resultados das 
avaliações internas e externas sobre as 
ações desenvolvidas pelos cursos. 

Análise dos resultados das avaliações, 
junto com os Coordenadores de Curso. 

--- 

Apresentação oral dos resultados 
pela CPA com a participação dos 
coordenadores na condição de 
comentaristas e dos líderes como 
debatedores. 

Análise das propostas de alteração delas 
decorrentes. 

--- 
Encaminhamento dos resultados às 
coordenações para apreciação. 

Acompanhamento da implementação de 
melhorias. 

--- 

Apresentação oral dos resultados 
pela direção da IES com a 
participação dos coordenadores na 
condição de comentaristas e dos 
líderes como debatedores. 

Comparação da evolução dos resultados 
dos cursos, a partir das implementações de 
melhorias. 

--- 
Realização de reuniões semestrais 
com coordenadores de cursos. 
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Divulgar as Ações de Melhoria implantadas 
nos Cursos, com base nos resultados da 
Avaliação Institucional. 

Divulgação, no Mural da CPA e em reuniões 
com o Corpo Discente, das ações previstas 
e/ou implantadas nos cursos, com base nos 
resultados da avaliação Institucional. 

--- 

Atualização semestral do Mural da 
CPA e apresentação dos 10 maiores 
índices de favorabilidade e 
desfavorabilidade, relacionando-os 
as ações implementadas e melhorias 
efetivadas. 

Incentivar o desenvolvimento de 
Programas de Capacitação Docente e a 
participação dos professores nesses 
Programas, visando ao aprimoramento da 
qualidade do ensino ofertado. 

Análise, juntamente com os Coordenadores 
dos Cursos, dos resultados das avaliações 
dos professores para selecionar e/ou 
priorizar as áreas dos Projetos de 
Capacitação. 

--- 

O quesito PROFESSOR é o mais bem 
avaliador da IES, há anos. E 
especificamente em 2017, superou 
essa aprovação ao ocupar pelo 
menos as 05 melhores posições de 
favorabilidade, na dimensão que o 
avalia. 

Incentivo, juntamente com as 
Coordenações dos Cursos, à participação 
dos Professores nos Programas de 
Capacitação Docente ofertados pela 
EDUCARE. 

--- 
Participação de 100% nos cursos de 
“Compliance e Código 
Anticorrupção” e “Ética e Conduta”. 

Ampliar as formas de capacitação docente, 
visando ao aprimoramento da qualidade do 
ensino oferecido. 

Análise dos resultados das avaliações dos 
professores para selecionar e/ou priorizar 
as áreas dos Projetos de Capacitação. 

--- 

Realização do “VII e VIII Workshop 
de Socialização das Práticas 
Acadêmicas”, com a participação de 
44 professores. 

Planejamento e implementação de 
Projetos locais de Capacitação Docente. 

Apoio reduzido para projetos 
locais e presenciais voltados à 
integração das políticas 
acadêmicas de graduação e pós-
graduação (ensino, pesquisa e 
extensão). 

Participação de 60% na secção local 
do Fórum Docente Estácio 2017. 

Avaliação dos Projetos de Capacitação 
desenvolvidos localmente. 

--- 
Ampla oferta de cursos virtuais pela 
EDUCARE. 
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Acompanhar e avaliar o trabalho docente, 
através dos resultados da avaliação interna. 

Incentivo, junto às Coordenações de Curso, 
do desenvolvimento de ações para o 
acompanhamento e avaliação do trabalho 
docente:  
Domínio do conteúdo da disciplina pelo 
Professor/Tutor. 
Competência do Professor para ensinar, 
desenvolver habilidades, despertar 
interesse pela disciplina e esclarecer 
dúvidas. 
Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor.  
Coerência entre o conteúdo ministrado e as 
avaliações (provas e trabalhos). 
Nível de satisfação dos Alunos com os 
Professores. 

--- 

O quesito PROFESSOR é o mais bem 
avaliado da IES, há muitos anos. E, 
especificamente em 2017, superou 
essa aprovação ao ocupar pelo 
menos as 5 melhores posições de 
favorabilidade, na dimensão que o 
avalia. 

Acompanhamento do trabalho dos 
Coordenadores de Curso. 

Promoção, junto às Coordenações de 
Curso, de ações para a apresentação dos 
aspectos acadêmicos relacionados ao curso 
(projeto pedagógico, exigência de pré-
requisitos, matriz curricular, estágios, TCC, 
entre outros).  

--- 

Realização periódica de reuniões 
entre coordenadores de cursos e 
coordenação acadêmica da IES, além 
das individuais com o professor 
responsável pelo Planejamento e 
Controle da Produção (PCP) 
acadêmica. 

Verificação da disponibilidade das 
Coordenações para atender aos alunos, do 
conhecimento dos processos acadêmicos 
(requerimentos, disciplinas online, 
laboratórios, Secretaria, etc.) 

 Os alunos são atendidos em grande 
quantidade e de forma agendada. Excesso de agendamentos 

presenciais, em razão da 
insatisfação discente quanto ao 
atendimento telefônico 
receptivo da Secretaria. 

O coordenador é muito bem 
avaliado quanto aos seus 
conhecimentos sobre processos 
acadêmicos. 

Acompanhamento da satisfação geral dos 
Alunos com os Coordenadores de Curso. 

--- 
Monitoramento de resultados pelos 
coordenadores de cursos. 
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Análise da CPA: 

Os currículos propostos para os cursos de graduação da IES estão em consonância com as DCNs, sendo a flexibilidade um dos elementos 

fundamentais para a formação múltipla e diversa do aluno, integralizando conhecimentos e experiências que enriquecem ainda mais sua formação.   

 

A organização didático-pedagógica dos cursos visa à compreensão do conhecimento, ao desenvolvimento intelectual e à formação de profissionais 

que atuem nos contextos social, político, cultural, científico e econômico da Região, com base em valores humanísticos. Considera-se, na seleção de 

conteúdos e organização curricular, a estrutura lógica das disciplinas, as necessidades socioeconômicas e culturais dos alunos, os critérios de 

validade, flexibilidade, significação, possibilidade de elaboração pessoal, aplicabilidade, a evolução do conhecimento, o avanço tecnológico e as 

demandas do mercado de trabalho. Considera-se ainda as necessidades apontadas nos resultados das avaliações realizadas interna e externamente. 

 

As metodologias adotadas propiciam o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos requeridas pelos cursos e pela atualidade. Os 

cursos adotam metodologias participativas e usam a comunicação e a linguagem do mundo do trabalho, da área de formação, dando ênfase à 

participação, à interação professor-aluno e à relação teoria e prática, propiciando ao discente a vivência de variadas técnicas de ensino. 

 

Na Avaliação Institucional de 2017, o ISA da IES (Índice de Satisfação do Aluno) – da ordem de 3,90 e obtido a partir da média dos dois semestres – 

atestou uma tendência à favorabilidade das ações empreendidas observada nos últimos anos. É importante destacar que o crescimento gradativo 

dos resultados, inclusive, evidenciado em todos os cursos da IES, está em consonância com o Plano Estratégico da ESTÁCIO FATERN, norteador do 

trabalho coletivo de aquisição de conhecimentos de toda a comunidade interna, habilitada de forma continuada para operá-los com competência, 

atitudes sociais de cooperação, solidariedade e compromisso ético.  
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                             QUADRO: Comparativo do ISA dos Cursos – 2016 e 2017 

Curso 
Média do Professor Média do Curso ISA do Curso 

2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 

ADMINISTRAÇÃO 4,15 4,10 4,32 4,23 3,49 3,16 3,57 3,25 3,82 3,63 3,94 3,74 

ENFERMAGEM 4,37 4,28 4,30 4,48 3,80 3,52 3,69 3,77 4,08 3,90 4,00 4,13 

FISIOTERAPIA 4,26 4,37 4,26 4,30 3,44 3,42 3,42 3,46 3,85 3,89 3,84 3,88 

NUTRIÇÃO 4,32 4,33 4,29 4,23 3,54 3,39 3,45 3,56 3,93 3,86 3,87 3,90 

PSICOLOGIA 4,35 4,30 4,44 4,34 3,92 3,91 3,78 3,93 4,13 4,11 4,11 4,13 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 3,74 3.91 4,20 4,22 3,86 3,28 3,03 3,54 3,80 3,60 3,62 3,88 

CST EM REDES 
DE 
COMPUTADORES 

4,18 3,07 1,40 1,42 3,13 2,40 1,00 1,38 3,65 2,74 1,20 1,40 

SERVIÇO SOCIAL 4,17 4,08 4,19 4,22 3,58 3,47 3,50 3,64 3,88 3,77 3,94 3,93 

ESTÁCIO FATERN 
MÉDIA DO PROFESSOR MÉDIA DA IES ISA DA IES 

4,26 4,26 4,28 4,30 3,39 3,50 3,53 3,49 3,83 3,88 3,90 3,90 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

4,26 4,29 3,44 3,51 3,85 3,90 
                                   Fonte: CPA/Business Intelligence - BI, 2017. 

 

Nessa perspectiva, o ensino da graduação (bacharelado e tecnológico), a pesquisa/educação investigativa, a extensão e a gestão tem implementado 

melhorias constantes relacionadas às metas firmadas e contempladas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES. Cabe a CPA apresentar uma 

análise do contexto das políticas de ensino da graduação, tendo em vista a aferição do impacto na comunidade acadêmica. 
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A IES utiliza-se de um modelo de ensino e um modelo acadêmico-administrativo inovadores, fazendo uso das novas tecnologias no cotidiano do 

processo de ensino-aprendizagem, tais como: WebAula, Biblioteca Virtual 2.0 e o Material Didático, hospedado no SAVA – Sala De Aula Virtual do 

Aluno, e a plataforma “Aluno on line”. 

 

Sob a orientação das diretrizes do MEC e conforme a legislação, a IES investe na inclusão de até, no máximo, 20% disciplinas EaD, nos cursos 

presenciais. A oferta de disciplinas online é viabilizada através de Convênio (parceria técnico-pedagógica) com a Universidade Estácio de Sá.  

 

A IES toma como eixo norteador o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, promovendo a união da teoria com a prática e a flexibilização dos currículos. As 

atividades curriculares são dimensionadas para dar flexibilidade à formação específica, permitindo ao aluno agregar outros conhecimentos. 

 

Na Avaliação Institucional de 2017, os alunos foram indagados sobre a política de ensino adotada pela IES, sobre os métodos de ensino e os 

processos didáticos para garantir a construção do conhecimento. Para todas as questões, foi utilizada a escala na qual 1 significa” Extremamente 

Insatisfeito” e 5 significa “Extremamente Satisfeito”. Considera-se, a título de projeção para algumas análises deste Relatório, a soma obtida entre as 

escalas 3 a 5 como tendência satisfatória. As questões são agrupadas em 10 campos específicos, das quais os maiores índices de favorabilidade se 

concentram na relação do aluno com o seu curso, em particular, na atuação do docente, com 85,8% de satisfação na média dos dois semestres de 

2017, em particular, assiduidade e pontualidade docente. O índice de 2017.1 corrobora o obtido nas avaliações anteriores e, consolida-se, no 

segundo semestre de 2017, com 86,2%.  
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QUADRO: 10 itens mais favoráveis – 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CPA/Business Intelligence – BI, 2018. 

 

A satisfação para com o corpo docente da IES, indicada através de seu posicionamento entre os 5 itens mais bem avaliados em 2017.1 e os 6 

primeiros em 2017.2, corrobora e amplia a percepção desempenhada ao longo dos anos, reconhecendo como relevante e contínua, portanto, a 

contribuição do professor para o alto nível da IES. O acadêmico, como se observa entre as 10 melhores avaliações de 2017.1, representa a grande 

potencialidade e a maior oportunidade para a IES. 
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Em 2017.2, o indicador Professor conquista mais uma posição favorável, enquanto o campo Curso deixa de listar entre os 10 itens mais bem 

avaliados, mas por sua vez, o de Coordenador ascende e acumula duas posições. Tudo parece indicar, portanto, que 2017 a tendência positiva alinha-

se à valorização do indivíduo – professor e coordenador motivados para atuar no ramo da docência. 

 

QUADRO: 10 itens mais favoráveis – 2017.2 

Fonte: CPA/Business Intelligence – BI, 2018. 
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Considerando o perfil singular da docência na ESTÁCIO FATERN, constitui-se em um dos critérios norteadores e inovadores para a atualização 

curricular na IES, a execução semestral de uma oficina de trabalho, recurso de avaliação da atividade docente fora de sala e base para o 

redirecionamento das metas acadêmicas. Trata-se do Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas, o qual em 2017, cumpriu sua 7ª edição no 

mês de junho e, em dezembro, a oitava. Na ocasião, professores com atividades de ensino extra sala (aulas práticas, atividades estruturadas e 

acadêmicas complementares, coordenação de TCC, de estágios supervisionados, monitorias, nivelamento e revisão), pesquisa e extensão (projetos, 

ações e parcerias de reponsabilidade social) apresentam os resultados de suas atividades semestrais para uma banca examinadora – composta pela 

Coordenação Acadêmica, CPA, Regulatório, NAP e Coordenação de Pesquisa e Extensão. Com duração média de dois dias, o Workshop é aberto à 

comunidade interna e, sempre, conta com a participação oral dos alunos na condição de comentadores de suas interações e vivências no âmbito das 

práticas. 

 

                                                                    QUADRO: Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas 2017 

VII Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas – junho de 2016 

Docentes Alunos Total de atividades apresentadas 

28 12 16 

VIII Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas – dezembro de 

2016 

Docentes Alunos Total de atividades apresentadas 

16 6 15 

44 18 31 

                                                                      Fonte: CPA/Coordenação Acadêmica, 2017. 
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Na relação entre a transmissão de informações e utilização de processos participativos de construção do conhecimento, destacamos que as práticas 

pedagógicas são pensadas por professores e coordenadores, considerando a dinâmica da disciplina, as habilidades desenvolvidas, competências 

esperadas, o perfil do aluno e as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos.  

 

Ao propor contribui para firmar internamente uma identidade de trabalho coletivo em que o conhecimento produzido deve ser discutido, construído 

e reconstruído, a Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte revela o pilar sobre o qual vem investindo sua gestão participativa, focada na 

disseminação da cultura avaliativa e refletida na evolução do conjunto institucional.  Nessa perspectiva, em 2017, a Coordenação Acadêmica da 

Faculdade promoveu com as coordenações de cursos um cronograma de divulgação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos através de reuniões com 

lideranças e colegiados. Para essas atividades contou com o apoio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP, focais de Atividades Acadêmicas 

Complementares (ACC) e do Ambiente Virtual, além da CPA.  

 

A divulgação e o debate inicial sobre os resultados das avaliações externas para renovação e renovação de reconhecimento dos cursos de Nutrição e 

Fisioterapia ocorreram, em seguida à postagem do Relatório da Comissão de Especialistas, isto é, ainda no primeiro semestre de 2017. E por 

consequência, à luz dos instrumentos avaliativos resultantes, as coordenações de curso, no segundo semestre, cumpriram a revisão preliminar de 

seus projetos pedagógicos para implantação em 2018. 

 

É importante ressaltar, portanto, que em 2017.1, dos 1.437 alunos que responderam à Avaliação Institucional, 51,2% se revelaram satisfeitos (escala 

4 e 5) quanto ao Conhecimento que possuem do Projeto Pedagógico de seu Curso, enquanto em 2017.2 o índice registrado atingiu apenas 50,6%, 

para os 1.512 respondentes.  

 

O item indagou sobre o Perfil do egresso, disciplinas mínimas, eletivas e optativas, Atividades Acadêmicas Complementares – AAC, Estágio 

Curricular/Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Entre os 10 itens avaliados no campo Curso, o indicador ocupou a 3ª melhor 
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posição em 2017.1 e a 5ª em 2017.2 – um guia, pois, para a retomada das conversações com o corpo docente e discente sobre os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos.  

 

Um fator importante para que a divulgação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos seja aprimorada consiste na sensibilização contínua à participação 

das lideranças de sala nas reuniões mensais com a direção da faculdade, coordenadores, CPA e outros envolvidos. Se por um lado, há uma 

desproporcional representação estudantil, com maior frequência de certos cursos às reuniões e, nem todos os Centros Acadêmicos estarem 

plenamente ativos; por outro, existe o acompanhamento interessado dos que participam de forma continuada, vale ressaltar.  

 

Na ESTÁCIO FATERN, os canais de comunicação interna usados para fins acadêmicos são tradicionais, como maior ênfase em murais e e-mails. Apesar 

disso, o uso de aplicativos de mensagens instantâneas e chamadas de voz entre coordenação de curso e estudantes registra uma adesão alta, além 

das redes sociais. Ao contrário da acessibilidade à comunicação por telefone institucional, ou seja, do atendimento receptivo (aquele que atendeu 

quando você ligou) e ativo (aquele que entrou em contato com você). 

 

Os entrevistados pela Autoavaliação Institucional 2017 consideraram o Atendimento telefônico (receptivo) o item de maior desfavorabilidade nos 

dois semestres do ano, seguido da Disponibilidade do sinal de internet Wi-fi (Infraestrutura) e, em terceiro lugar, o Atendimento telefônico 

(receptivo). 
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QUADRO: 10 itens mais desfavoráveis – 2017.1 

 
Fonte: CPA/Business Intelligence – BI, 2018. 

 

Na opinião da CPA, o que parece ocorrer é, na verdade, a necessidade de reordenamento das etapas previstas para o planejamento e medição de 

resultados, em particular, no que tange ao atendimento por telefone. Apesar de reconhecer o esforço da IES em priorizar no seu Plano de Ação os 

baixos índices de satisfação apontados para esse item em 2017, o saneamento dessa demanda específica parece implicar na verificação de sua 

efetividade, controle e melhoria contínua da variável em uma nova tendência ascendente. Inicialmente, o Atendimento telefônico deve deixar de ser 
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um problema para constituir-se enquanto oportunidade de melhoria. Por isso, é preciso implementar soluções de alta eficiência, tornando o processo 

de sua gestão mais ágil, claro e objetivo, a partir de métodos previamente estabelecidos. Focar na causa e não na consequência. 

 

QUADRO: 10 itens menos favoráveis – 2017.2 

Fonte: CPA/Business Intelligence – BI, 2018. 
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Na esteira dos resultados da Pesquisa Institucional 2017, um outro aspecto demanda por melhoria em 2018, trata-se do Programa de Apoio 

Discente, cujos índices mantiveram-se, nos dois semestres, entre os 10 menos favoráveis. Em 2017.2, contudo, revela uma melhora na percepção do 

aluno, ao sair da quarta para sétima posição.  

 

QUADRO: Índice de menor satisfação – Programa de Apoio Discente 2017 

10 Itens com Menor Favorabilidade – ISA 2017.1 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

RANKING DIMENSÃO 

Satisfação quanto aos programas de apoio 
discente (apoio psicopedagógico, acolhimento ao 
ingressante, programas de acessibilidade ou 
equivalente, nivelamento e/ou monitoria). 

13,1% 13,8% 25,6% 25,6% 21,9% 26,9% 4 CURSO 

 

10 Itens com Menor Favorabilidade – ISA 2017.2 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

RANKING DIMENSÃO 

Programas de apoio discente (apoio 
psicopedagógico, acolhimento ao ingressante, 
programas de acessibilidade ou equivalente, 
nivelamento e/ou monitoria). 

13,5% 12,7% 27,8% 25,6% 20,4% 26,2% 7 CURSO 

     Fonte: CPA/Business Intelligence - BI, 2018. 

 

Cumpre esclarecer que o Programa de Apoio Discente realiza todas as suas atividades de forma regular e com correção, seja através dos projetos 

associados ou das ações empreendidas. Contudo, ao serem interrogados nas reuniões de representantes de sala, os alunos atestaram 

indisponibilidade fora do horário de aulas para frequentar atividades como monitoria, nivelamento, reforço e capacitação de lideranças. Entretanto, 

no Questionário Sociocultural de 2017, ao ser indagado sobre o exercício de algum tipo de ofício, dos 1.284 respondentes, mais da metade sinalizou 
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não estar trabalhando na ocasião. Portanto, constitui um público a ser sensibilizado para uma compreensão maior sobre a importância das atividades 

de apoio acadêmico, destinadas a incrementar o desempenho nas disciplinas com maiores índices de dificuldade ou reprovação. 

 

                                                                                         QUADRO: Questionário Sociocultural 2017 

Pergunta Não Sim, como 
funcionário 

Sim, como 
estagiário 

Total de Respostas 

Você está trabalhando 
atualmente? 

57,2% 6,4% 36,4% 1.284,0 

                                                          Fonte: Business Intelligence - BI, 2018. 

 

Em relação ao Programa de Monitoria, seu objetivo é proporcionar ao educando oportunidade de vivenciar o exercício do magistério, na expectativa 

de poder influenciá-lo na escolha por essa nobre profissão, à medida que, no papel de monitor desempenha as funções de ensino, pesquisa e 

extensão. O monitor terá papel fundamental no apoio aos discentes, pois participa da elaboração dos planos de trabalho com o professor 

responsável, auxilia o professor na realização de trabalhos e experimentos, estando apto a auxiliar os discentes, orientando e esclarecendo dúvidas 

em atividades de classe, campo, laboratório e demais atividades propostas pelo professor. 

 

Em consonância com a missão e responsabilidade social do Programa de Monitoria, os editais lançados em 2017 fortalecem o acesso e a 

permanência dos estudantes na IES. A monitoria na ESTÁCIO FATERN faz parte das atividades de formação, realizadas por um conjunto de estudantes 

da graduação contemplados com bolsa e orientadas pelos docentes. Inseparável do Programa de Apoio Discente, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

– NAP atua integrado às coordenações de curso e corpo docente para garantir a eficácia do Programa. Cabe ao NAP, por isso, a condução do processo 

seletivo para monitores e, após sua conclusão, ministrar a Oficina Reta Final para os aprovados.  
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Na perspectiva de apoiar o corpo discente na participação de eventos científicos, merece destaque a realização da 3ª edição do CIENTIF ESTÁCIO 

(citado no item III - Pesquisa, desta Dimensão), de cunho mais geral e com envolvimento de todos os alunos da IES, no mês de novembro, além das 

semanas específicas dos cursos de graduação (item IV - Extensão, desta Dimensão) no decorrer do ano.  

 

A CPA recomenda e incentiva o aprimoramento da comunicação interna da IES de modo a atuar em uma perspectiva de convergência de conteúdos e 

veículos, com objetivo de estimular a participação, favorecer a experiência e imprimir relevância às atividades, ao mesmo tempo monitorando o 

feedback discente. Por exemplo, através de filmes de curta duração, gifs, torpedos, quiz, concursos, gincanas, páginas específicas em redes sociais, 

aplicativos multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphone, entrevistas com os professores envolvidos, além dos 

murais já empregados. Tudo isso em articulação com os resultados semestrais do ISA e que vem obtendo uma boa recepção, por exemplo, quando 

incorporados às ações estratégicas para os ciclos do ENADE.  

 

Para a CPA, quanto à comunicação com o alunado e considerando os valores de cooperação, transparência, respeito, comprometimento e inovação 

estabelecidos e expressos de maneira articulada na proposta pedagógica do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-2020, o 

realinhamento das Atividades Acadêmicas Curriculares (AAC), a partir de 2017.2, alcançou vários pontos positivos. Entre esses, uma programação 

mensal estruturada que considerou, em primeiro lugar, as habilidades e competências definidas nos projetos pedagógicos dos cursos e nos 

instrumentos avaliativos da educação superior, sendo ouvidas nessa perspectiva as coordenações de cursos e lideranças de turmas. E, em segundo 

lugar, prezou pela diversidade temática e pela oferta de atividades em modalidade distintas (palestras, oficinas, mesas redondas, visitas técnicas, 

exposições). Dessa maneira, contou com o apoio dos alunos – seja na condição de ouvintes, assistentes ou ainda na indicação de convidados 

externos, com o empenho dos docentes - na articulação dos conteúdos com o perfil profissional dos PPCs e como ministrantes de atividades também, 

com o compromisso dos colaboradores administrativos da IES e, por fim, com a participação interessada de parceiros de organizações públicas e 

privadas e da sociedade potiguar. 
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A promoção da AACs atendeu, portanto, aos objetivos descritos no PDI da IES, através do estímulo ao exercício do pensamento crítico-reflexivo e à 

articulação teoria-prática; bem como favoreceu o interesse pela prática da pesquisa, pela multiplicidade através do incentivo à interdisciplinaridade, 

o que só colaborou para o enriquecimento da vivência acadêmica dos alunos e professores. Os resultados comparativos entre os dois índices de 

satisfação do aluno (ISA), 2017.1 e 2017.2, demonstram bem o grau de melhoria alcançado, com um crescimento de 16% para a soma das escalas 4 e 

5, respectivamente “satisfeito” e “extremamente satisfeito”. 

 

                                        TABELA: Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) - 2017 

Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) – ISA 2017.1 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - 
Extremamente 

Satisfeito 
4 e 5 DIMENSÃO 

Oportunidades oferecidas para participar de 
Atividades Acadêmicas Complementares 
(AAC) - (ex: cursos de nivelamento, revisão, 
palestras, oficinas de leitura, iniciação 
científica, seminários de pesquisa, projetos 
que envolvam alunos e professores junto à 
comunidade, etc.) 

12,8% 13,4% 25,2% 26,1% 22,6% 48,7% CURSO 

Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) – ISA 2017.2 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - 
Extremamente 

Satisfeito 
4 e 5 DIMENSÃO 

Oportunidades oferecidas para participar de 
Atividades Acadêmicas Complementares 
(AAC) - (ex: cursos de nivelamento, revisão, 
palestras, oficinas de leitura, iniciação 
cientifica, seminários de pesquisa. 

10,1% 9,9% 25,4% 26,9% 27,8% 54,7% CURSO 



 84 

Fonte: Avaliação Institucional, 2017. 

 

A ESTÁCIO FATERN visa cada vez mais a formação de um profissional que atenda às diferentes demandas sociais e que se articule aos aspectos 

inovadores que se apresentam no mundo contemporâneo. Sendo assim, oportuniza a Participação dos alunos em Atividades Acadêmicas 

Complementares (AAC) que envolvam também professores e a comunidade interna e externa, de modo a fortalecer o conhecimento aplicado a 

partir dos eixos definidos no PDI 2016-2020 de Cidadania, Cientificidade-acadêmica, Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação, além da 

Sustentabilidade. Definidas assim, a oferta de AACs ainda contribuiu de forma mais significativa, em 2017, à flexibilização dos currículos plenos dos 

cursos de Graduação. 

 

                                                                            QUADRO: Oferta de Atividades Complementares por Eixos - 2017 

EIXOS - AAC 
HORAS OFERTADAS EM 

2017.2 

Cidadania 155  

Científico-acadêmico 810 

Empregabilidade, Empreendedorismo 
e Inovação 

230 

Sustentabilidade 45 

TOTAL DE HORAS 1.240 

                                                                                 Fonte: Focal de AAC, 2017. 

  

Observou-se uma maior ênfase no Eixo Científico-acadêmico com 810 horas lançadas, tendo em vista as atividades destinadas o estímulo às 

experiências científicas e de integração teoria/prática, representadas pelo III CIENTIF ESTÁCIO, oficinas e palestras voltadas à aprendizagem 

significativa e para o desenvolvimento das competências de elaboração e defesa oral pública dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Por sua vez 

a soma dos demais eixos (430 horas) parecem demonstrar que para o aprimoramento da formação dos alunos é preciso oportunizar uma melhor 
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compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico. O agravamento da crise da segurança pública no estado do Rio 

Grande do Norte afetou, por exemplo, as condições do ecossistema social para a sustentabilidade com a consequente desvalorização humana. 

Empregabilidade é, dessa forma, indissociável de ações sustentáveis e do exercício cidadão. 

 

Os critérios de avaliação das atividades acadêmicas, estruturadas e complementares foram devidamente divulgados em murais, por e-mail, 

mensagens digitais e no Campus Virtual. O mesmo ocorreu com os manuais de TCC, e editais de extensão e iniciação científica, esses ainda são 

disponibilizados na biblioteca e coordenações específicas. 

 

Para as AACs, a marca de satisfação em 2017 registrou uma média de 51,7%, valor superior ao percentual obtido (48,6%) quanto à “organização e 

funcionamento do Estágio Curricular/Supervisionado dos cursos para a formação profissional”, considerando apenas os índices 4 e 5, 

respectivamente “satisfeito” e “extremamente satisfeito” da Pesquisa Institucional, ou seja, sem computar a percepção neutra dos respondentes. 

 

Pensar as atividades práticas realizadas em 2017, em uma perspectiva de estabelecer cenários já consolidados ou novos de diálogo com a 

comunidade e o entorno do campus, implica considerar não apenas os bairros de Capim Macio e Conjunto Ponta Negra, mas da própria Zona Sul da 

cidade. No que se refere aos serviços prestados à comunidade, listamos na Dimensão 3, Eixo 2 deste Relatório, os dados relativos aos atendimentos, 

na clínica integrada e Agência Sapiens, por exemplo, bem como destacamos outras atividades práticas realizadas em termos de extensão e 

responsabilidade social.   

 

No que se refere, especificamente, às Práticas de ensino, convém destacar que a percepção discente se mostra favorável e ascendente de um 

semestre a outro. 

 

TABELA: Contribuição das aulas práticas para sua preparação para o mercado de trabalho – 2017 
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Aulas Práticas – ISA 2017.1 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

4 e 5 DIMENSÃO 
A contribuição das aulas práticas para a sua 
preparação para o mercado de trabalho. 

11,3% 12,1% 25,8% 23,2% 27,5% 50,8% CURSO 

Aulas Práticas – ISA 2017.2 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

4 e 5 DIMENSÃO 
A contribuição das aulas práticas para a sua 
preparação para o mercado de trabalho. 12,9% 9,7% 25,3% 27,6% 24,5% 52,1% CURSO 

Fonte: Avaliação Institucional, 2017. 

 
Soma-se à apreciação dos estudantes sobre a “contribuição das aulas práticas”, o quesito sobre a “preparação para o mercado de trabalho oferecida 

pela Instituição”, a qual obteve em 2017.1 um índice de satisfação da ordem de 48,4% e, de 49,4% em 2017.2, demonstrando uma recuperação ainda 

que tímida. A CPA considera favorável o resultado da política adotada pela Estácio FATERN, tendo em vista que ao incluir no montante o índice 

daqueles que foram neutros em suas respostas (em média 25%), a linearidade desses pode apontar para uma inclinação potencial ascendente em um 

cenário social mais seguro e estável. É preciso reconhecer, assim, o empenho e a articulação entre graduação e pós-graduação, docentes, alunos e 

colaboradores que juntos realizaram – em 2017 – um número grande de atividades voltadas à melhoria do cenário local e regional de 

empregabilidade e bem estar, frente ao agravo da política e economia brasileira, além da segurança pública estadual. O Rio Grande do Norte nos dois 

últimos dois anos passou a compor a lista dos 5 estados mais violentos do país, fato que reconfigurou alguns hábitos e escolhas de seus habitantes. 

 

Atenta a tudo isso, a IES que concebe seus currículos, considerando a articulação entre teoria e prática, em um planejamento de ensino organizado, 

com orientações para aglutinar as linhas/eixos de seus programas em projetos e atividades desenvolvidas pelo o corpo docente e o discente, com a 

implementação da interdisciplinaridade entre os cursos oferecidos, ilustra, através das seguintes atividades, seu esforço no campo do ensino: 4 
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(quatro) palestras, 1 (uma) visita  técnica, 2 (duas) oficinas, 1 (um) curso, 2 (duas) feiras, 1 (um) projeto, 1 (um) concurso, 2 (duas) mostras, e 1(uma)  

atendimento. 

 

QUADRO: Atividades Práticas de Ensino – 2017.1 

ATIVIDADE TEMA DATA PÚBLICO INTEGRAÇÃO 

Ciclo de 
Palestras 
Integradas 

Segurança pública e sistema prisional do RN Março 150 alunos Cursos de Psicologia e Serviço Social, OBVIO-RN e OAB-RN. 

Diversidade sexual e gênero Maio 170 alunos Cursos de Psicologia e Serviço Social, UFRN. 

Visita técnica Casa Abrigo Santa Rita de Cássia (CEDESC) em 
Parnamirim-RN 

Março 15 alunos 
Disciplina de Desenvolvimento Humano do Curso de 
Psicologia. 

Workshop Eletrotermofoterapia 

Abril 

50 alunos Centro Acadêmico e Coordenação de Curso de Fisioterapia. 

Feira Culturas regionais 100 alunos Curso de Nutrição (1ª a 3ª séries) 

Oficina Nutrição funcional (Estácio Orienta) 10 (externo) Curso de Nutrição (3ª a 8ª séries) 

Palestra Leitura de rótulos de alimentos 

Maio 

15 (externo) Curso de Nutrição (6ª e 7ª séries) 

Projeto 

Educação nutricional em escolas públicas 
(crianças e adolescentes) 

20 alunos 
Curso de Nutrição (3ª, 6 ª e 7 ª séries) e Escola Estadual José 
Machado, bairro de Capim Macio, em Natal-RN, através das 
disciplinas Educação Nutricional e Saúde Coletiva. 

Educação nutricional em escolas privadas  
(pré-escolar) 

25 alunos Curso de Nutrição (3ª, 6 ª e 7 ª séries) 

Orientação nutricional nas empresas 12 alunos 
Curso de Nutrição (autoria das 3ª e 7ª séries, através das 
disciplinas de Educação Nutricional e Saúde Coletiva) 

Palestra Diabetes e hipertensão 04 alunos 
Curso de Nutrição e Unidade Básica de Saúde (UBS), em 
Parnamirim-RN. 

Feira 
Feira de Ideias Empreendedoras na 
Administração de Marketing – FIEAM 

70 alunos Curso de Administração (4ª e 6ª séries) 

Concurso I Concurso Fotográfico: Envelhecimento Ativo Outubro 42 alunos Curso de Fisioterapia (9ª série, disciplina Estágio I) 



 88 

Mostra I Mostra de Fisioterapia Respiratória 
- 

Curso de Fisioterapia (Equipe da ação de combate ao 
tabagismo)   

Novembro 

- 
Curso de Fisioterapia (Curso de Fisioterapia (Equipe da ação 
conhecendo a asma)   

Curso Curso de Gestantes: o parto e pósparto 
35 alunos 

Curso de Fisioterapia (Disciplina de Fisioterapia na Saúde da 
Mulher) 

Atendimento Grupo de mulheres climatério 
Curso de Fisioterapia (Disciplina de Fisioterapia na Saúde da 
Mulher eParque das Dunas). 

Palestra 
Fisioterapia X Pilates X Neopilates – mercado 
de trabalho 

42 alunos Curso de Fisioterapia (9ª série, disciplina Estágio I) 

Mostra I Mostra de Fisioterapia Dermato Funcional 32 alunos 
Curso de Fisioterapia (Disciplina de Fisioterapia Dermato 
Funcional) 

Fonte: CPA/Coordenações de Curso e NDEs, 2017. 

 

No âmbito do ensino, as práticas disciplinares e atividades estruturadas ilustram bem esses aspectos da formação. O conhecimento aplicado, uma 

das diretrizes norteadoras do modelo de ensino da IES descrito no PDI, parte do princípio da contextualização. Desse modo, a crise no Sistema 

Penitenciário Brasileiro e os vários confrontos ocorridos entre presos, culminando na morte de muitos atores sociais desde detentos, a policiais, 

carcereiros, apontou para a urgência em discutir com alunos da Psicologia e Serviço Social, os quais exercem, em termos profissionais, papel 

importante neste processo, tanto no que diz respeito aos Direitos Humanos, quanto a contribuição e exigência de políticas públicas que atuem 

melhor neste Sistema referido. A palestra sobre segurança pública trouxe para a IES, o arquiteto e urbanista, Ivênio Hermes, coordenador de 

pesquisa do OBVIO - Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e 

conselheiro de segurança pública da OAB/RN; a assistente social, Hilderline Câmara, pós-doutoranda em Direitos Humanos (UFPB), doutora em 

Ciências Sociais (UFRN) e professora convidada da Academia de Policia Militar do RN, tendo atuado ainda por 7 anos como Agente de Proteção da 

Criança e do Adolescente do Poder Judiciário-RN; o advogado e professor universitário Djamiro Ferreira, doutorando em Sociedade Democrática, 

Estado e Direito pela Universidade do País Basco (San Sebastián/Espanha), presidente da Comissão da Verdade e da Memória da OAB-RN, presidente 

da Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão de Direito à Saúde OAB-BR em Natal. 

ALUNOS DO 1º AO 3º 

PERÍODOS (CERCA DE 100 ALUNOS) 
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A visita técnica à Casa Santa Rita de Cássia visou aproximar os alunos de Psicologia do campo prático da atuação profissional em Desenvolvimento 

Humano, através da promoção de debate e vivência dos conhecimentos aprendidos em sala nas disciplinas de Desenvolvimento Humano, além do 

Incremento à formação profissional dos alunos, em termos de autonomia e postura crítico-reflexiva e contextualizada. 

 

Mediante observações de alunos, docentes acerca de situações que revelam preconceito para com pessoas com orientação sexual homoafetiva, 

decidiu-se promover a palestra sobre Gênero e Sexualidade, objetivou enfocar os preceitos éticos e profissionais recomendados pelos Conselhos 

Regionais e Federais, e, assim, contribuir para alertar a população acadêmica que as situações de discriminação e preconceito não estão arroladas às 

formações em Psicologia e Serviço Social, menos ainda na atuação profissional. Considerou-se ainda uma relação de reciprocidade entre o aluno e o 

objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, baseada na diversidade pessoal, social e cultural de todos os envolvidos. 

 

Por sua vez, a realização dos três projetos de orientação nutricional, para escolas e empresas, realizadas em espaços extramuros, abrange –  em se 

tratando ainda de AAC – o eixo da Sustentabilidade e Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação. Amplia, portanto, o conhecimento do aluno 

através da flexibilização curricular horizontal assegurada pela oferta de atividades, nas quais seu protagonismo é aferido e aprofundado quando 

aplicado de modo interdisciplinar. Participaram dessa ação, cerca de 60 acadêmicos de Nutrição e os professores das disciplinas relacionadas. 

 

A palestra Empreendedorismo em Fisioterapia, com o CEO e cofundador da Fix It, Felipe Costa Neves, teve como objetivo direcionar o tema para a 

área da saúde e inovação como possibilidade de atuação no mercado de trabalho. 

  

No que se refere à Qualidade do material didático, o índice de satisfação obtido a partir do somatório das escalas de 4 a 5, resultou respectivamente 

da ordem de 54,8% (2017.1) e 56,1% (2017.2). Este resultado quando acrescido à escala 3 (neutro), eleva o indicador para um percentual superior a 

80%, o que impacta também no campo Disciplinas cursadas, com registro expressivo de crescimento em seu indicador, à medida que a interface do 

Sala de Aula Virtual de Aprendizagem – SAVA se tornou mais amigável para sistemas mobile e ampliou os serviços e materiais disponíveis aos alunos.  
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TABELA: Qualidade do conteúdo do material didático das disciplinas – 2017 

Material Didático – ISA 2017.1 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

4 e 5 DIMENSÃO 
Qualidade do conteúdo do material didático 
das disciplinas. 

9,2% 10,3% 25,7% 28,8% 26,0% 54,8% CURSO 

Material Didático – ISA 2017.2 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

4 e 5 DIMENSÃO 
Qualidade do conteúdo do material didático 
das disciplinas. 7,3% 10,2% 26,4% 30,2% 26,0% 56,1% CURSO 

Fonte: Avaliação Institucional, 2017. 

 

 

A atividade de ESTÁGIO Curricular Supervisionado dos cursos da Estácio FATERN, momento de articulação teórico-prática entre os conhecimentos 

recebidos em sala de aula e a realidade do mundo do trabalho em que o acadêmico poderá atuar, tem a sua organização e qualidade do 

funcionamento/contribuição para a formação profissional muito satisfatória para 48,4% dos alunos participantes da pesquisa em 2017.1 e neutra 

para 25,6% desses. Para 2017.2, o indicador registrou 48,8% de satisfação e 27,9% de neutralidade, o que de certa forma revela que, em termos de 

estágios, a perspectiva é positiva, ultrapassando os 70% com as três escalas. 

 

A atuação da IES, portanto, vem possibilitando a preparação e o aperfeiçoamento do aluno a partir do desenvolvimento de competências e 

habilidades específicas de seu futuro campo de atuação.  
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TABELA: Organização e qualidade do funcionamento do Estágio Curricular/Supervisionado – 2017 

Estágio – ISA 2017.1 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

4 e 5 DIMENSÃO 
Organização e qualidade do funcionamento 
do Estágio Curricular/Supervisionado do seu 
curso e contribuição para sua formação 
profissional. 

12,6% 13,4% 25,6% 25,9% 22,5% 48,4% CURSO 

Estágio – ISA 2017.2 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

4 e 5 DIMENSÃO 
Organização e qualidade do funcionamento 
do Estágio Curricular/Supervisionado do seu 
curso e contribuição para sua formação 
profissional. 

12,6% 10,7% 27,9% 25,1% 23,7% 48,8% CURSO 

Fonte: Avaliação Institucional, 2017. 

 

Em 2017.2, por exemplo, observou-se uma ampliação na atividade de estágios com a inclusão de 10 novos campos e mais 20 vagas ao total da IES. 

Melhorias resultantes de uma maior padronização no funcionamento dos estágios em saúde e, portanto, no controle dos processos: termos de 

estágios alinhados à área, identificação dos estudantes nos campos distintos através de crachás e revisão prática para ingresso na atividade são 

alguns exemplos. A IES promoveu ainda ciclos de capacitação para estudantes e preceptores, através de palestras, das quais a introdutória intitulou-

se, “Desenvolvimento Profissional com foco na Autorresponsabilidade”. Ações extensivas aos estágios com o SIPAT Natal Shopping e o Dia Mundial 

do Coração, em  setembro, serviram para fortalecer o pacto ético e social do aluno com sua profissão. Além das ações sociais da Enfermagem com 

usuários, pacientes e acompanhantes familiares nos campos e capacitação de equipes por professores da IES. 
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Os elementos apontados objetivaram a integração entre estágios supervisionados de diferentes cursos, disciplinas teórico-práticas e campos de 

estágio, de modo a diagnosticar antecipadamente e atender a uma demanda que já se apresentava bilateral entre a ESTÁCIO FATERN e as 

organizações públicas ou privadas. 

 

 

                                    GRÁFICO: Distribuição dos alunos em estágio por curso – 2017.2 

 

 
                              Fonte: Coordenações de Estágios, 2017. 

 

Nessa perspectiva e através de estudos, a IES buscará em 2018 ampliar os campos e estabelecer mais vagas para as áreas de Nutrição Clínica, 

Psicologia e Serviço Social. Para tanto, estabeleceu um plano de parcerias, o qual no final de 2017 foi apresentado a várias instituições. É meta da 

faculdade também para 2018 informatizar os Termos de Estágio, melhorando o controle de geração, cadastro e entrega aos supervisores, o Sistema 

de Referência e Contrarreferência, através da produção de um Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) para transcrição mensal dos quantitativos 

dos atendimentos prestados, em respeito ao princípio da integralidade na assistência à população pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 
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O empenho registrado pela IES em 2017 para abrir o debate e estabelecer alternativas à empregabilidade já foi citado mais de uma vez neste 

Relatório de Autoavaliação, portanto trata-se de uma tarefa em construção e que, por isso, requer atenção para os seguintes aspectos em 2018: 

maior disponibilidade dos alunos da saúde para o cumprimento da carga horária integral de estágio, concorrência com estágios extracurriculares, 

direcionamento para vagas regionais em se tratando de Serviço Social, entre outros. 

 

Como consequência direta da reorganização dos estágios supervisionados, a IES otimizou significativamente sua oferta de campos no período 2017.2, 

bem como suas áreas de atuação, registrando 53 campos de estágio ativos, sendo 06 desses interdisciplinares, como a própria faculdade, UBS Ponta 

Negra, Hospital Giselda Trigueiro, Hospital Walfredo Gurgel, Maternidade Divino Amor e Hospital Deoclécio Marques em Parnamirim-RN. Para esses 

e os demais, a solicitação prévia do material obrigatório implicou na gestão racional das despesas de contrapartida pela IES. 

 

TABELA: Distribuição dos campos de estágio por curso – 2017 

CURSOS DA SAÚDE CAMPOS  
Enfermagem  07 

Fisioterapia 13 

Nutrição 23 

Serviço Social 23 

Total de campos interdisciplinares 06 
Fonte: Coordenações de Estágios, 2017. 

 

A CPA reconhece, portanto, o esforço em promover a distribuição equilibrada dos 263 alunos entre os campos de estágio da saúde para o segundo 

semestre de 2017. 
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TABELA: Distribuição dos alunos em estágio por série – 2017 

SÉRIES EM ESTÁGIO  QTE ALUNOS 
Enfermagem (9º semestre) 21 

Enfermagem (10º semestre) 12 

Fisioterapia (9º semestre) 39 

Fisioterapia (10º semestre) 42 

Nutrição (6º semestre) 52 

Nutrição (7º semestre) 31 

Nutrição (8º semestre) 27 

Serviço Social (6º semestre) 14 

Serviço Social (7º semestre) 25 

TOTAL 263 
Fonte: Coordenações de Estágios, 2017. 

 

O quadro a seguir ilustra os números da oferta de estágios pela ESTÁCIO FATERN para o exercício 2017, a qual além da capital potiguar, reúne a 

chamada Grande Natal ou Região Metropolitana, com 14 outros municípios do Rio Grande do Norte, formando a quarta maior aglomeração urbana 

do Nordeste. E ainda inclui algumas cidades do Agreste do estado. 
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 QUADRO: Mapeamento da oferta de estágios supervisionados – 2017 

Resultados do Estágio Supervisionado – 2017 

ENFERMAGEM 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CAMPO 

DOCENTES 
ENVOLVIDOS 

ALUNOS 
ENVOLVIDOS 

ATENDIMENTOS LOCAIS 

2017.1 

Baixa 
complexidade 

01 01 42 158 UBS de Cidade da Esperança 

01 01 08 97 USB Ponta Negra 

01 01 06 200 USB Quintas 

Média e alta 
complexidade 

01 01 15 590 Maternidade Leide Moraes 

01 01 12 389 Hospital Municipal Ruy Pereira 

01 02 13 890 
Hospital Walfredo Gurgel, associado 
ao Pronto Atendimento Clóvis Sarinho 
e Hospital João Machado 

2017.2 

Baixa 
complexidade 

01 01 08 97 USB Ponta Negra 

01 01 14 600 USB Quintas 

Média e alta 
complexidade 

01 02 12 804 
Hospital Walfredo Gurgel, associado 
ao Pronto Atendimento Clóvis Sarinho 
e Hospital Psiquiátrico João Machado 

FISIOTERAPIA 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CAMPO 

DOCENTES 
ENVOLVIDOS 

ALUNOS 
ENVOLVIDOS 

ATENDIMENTOS LOCAIS 

2017.1 

Cardiovascular 8  12 36 1.988 

Vila Ponta Negra/Lar da Vovó, UBS 
Nova Parnamirim/Grupo Vitalidade, 
Clínica Escola CMEI/NAM e 
Laboratórios da IES 

Traumo 
Ortopedia 

7 11 30 814 

Hospital Estadual Deoclécio Marques, 
Maternidades Divino Amor e Araken 
Pinto, Hospitais Walfredo Gurgel e 
Giselda Trigueiro, Centro de 
Reabilitação Infantil (CRI) 

Comunitária 8 6 20 318 
Clínica Escola, Hospital Estadual 
Deoclécio Marques, UBS Ponta Negra 
e Laboratórios da IES 

Reumatologia 2 2 12 61 Grupo Chikungnya e Laboratórios da 
IES 
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2017.2 

Cardiovascular 13 10 39 1.503 

Vila Ponta Negra/Lar da Vovó, UBS 
Nova Parnamirim/Grupo Vitalidade, 
Clínica Escola CMEI/NAM e 
Laboratórios da IES 

Traumo 
Ortopedia 

9 9 42 724 

Hospital Estadual Deoclécio Marques, 
Maternidades Divino Amor e Araken 
Pinto, Hospitais Walfredo Gurgel e 
Giselda Trigueiro, Centro de 
Reabilitação Infantil (CRI) 

Comunitária 6 4 23 917 
Clínica Escola, Hospital Estadual 
Deoclécio Marques, UBS Ponta Negra 
e Laboratórios da IES 

Reumatologia 2 2 11 51 Grupo Chikungnya e Laboratórios da 
IES 

Neurofuncional 2 2 8 22 Clínica Escola e Laboratórios da IES 

NUTRIÇÃO 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CAMPO 

DOCENTES 
ENVOLVIDOS 

ALUNOS 
ENVOLVIDOS 

ATENDIMENTOS LOCAIS 

2017.1 

Nutrição Social 04 01 16 401 
Hospital Walfredo Gurgel e, SMS (João 
Câmara, Campestre e Santo Antônio) 

Nutrição Clínica 06 01 23 68 

Pizzaria Reis Magos, Restaurante 
Camarões, Restaurante Mazzano, 
Escola Lápis de Cor, Hotéis Infinity, 
Hospital Walfredo Gurgel (Natal). 
Hospitais e UPAs do município de 
Santo Antônio, João Câmara, Lar do 
Ancião Evangélico e CAPS ll 
Parnamirim (RN) 

UAN 12 01 31 93 
Ambulatório na Clínica Escola de 
Fisioterapia 

2017.2 
Nutrição Clínica  07 01 32 120 

Hospital Walfredo Gurgel e Clínica 
Santa Maria, GAACC (Natal). SME 
(Natal e Parnamirim), SMS (Taipu e 
Ceará Mirim) 

Alimentação 15 04 51 190 Supermercados Carrefour, Pizzaria 
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Coletiva Reis Magos, Restaurante Camarões, 
Restaurante Mazzano, Vicunha Têxtil, 
Escola Lápis de Cor, Hotéis Magestic, 
Infinity e Marsol, Hospital Walfredo 
Gurgel, UPA (Natal). Hospitais e UPA 
do município de Santo Antônio, 
Macaíba e João Câmara, IFRN de João 
Câmara. Lar do Ancião Evangélico e 
CAPS ll Parnamirim (RN) 

Saúde Coletiva 01 01 27 101 UBS Ponta Negra (Natal) 

SERVIÇO 
SOCIAL 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

CAMPO 
DOCENTES 

ENVOLVIDOS 

ALUNOS 

ENVOLVIDOS 
SUPERVISORES 
ASSISTENTES 

LOCAIS 

2017.1 

Estágio I 13 

09 

13 

34 

Natal: CAERN; IPERN; Cínica de 
Doenças Renais; ITEP; Instituto de 
Idosos Juvino Barreto; Hospitais 
Walfredo Gurgel, Maternidade Akaken 
Irerê Pinto, Antônio Prudente e 
Hospital da UNIMED; Bolsa 
Família/SEMTHAS; Minha Casa, Minha 
Vida/SEHAB; ESTÁCIO FATERN; 
NPJ/Central do Cidadão; UBS Pirangi; 
UPA Pajuçara; Colégio Nossa Senhora 
das Neves, Centro Desportivo do 
Bairro de Nazaré.  
Parnamirim: APAE; CREAS; 
Maternidade Divino Amor. Ceará-
Mirim: CREAS, APAE; Hospital Dr. 
Percílio Alves. São Paulo do Potengi: 
CRAS e IFRN. Caiçara do Rio dos 
Ventos, João Câmara e São José do 
Campestre: CRAS. Parazinho: CAPS. 

Estágio II 17 20 

Estágio III 09 22 
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2017.2 

Estágio II 10 

06 

15 

20 

Natal: CAERN; IPERN; Cínica de 
Doenças Renais; ITEP; Instituto de 
Idosos Juvino Barreto; Hospitais da 
UNIMED e Antônio Prudente; Bolsa 
Família/SEMTHAS; Minha Casa, Minha 
Vida/SEHAB; ESTÁCIO FATERN; 
NPJ/Central do Cidadão; UBS Pirangi; 
UPA Pajuçara; Colégio Nossa Senhora 
das Neves.  
Parnamirim: APAE; CREAS; 
Maternidade Divino Amor. Ceará-
Mirim: APAE; Hospital Dr. Percílio 
Alves. São Paulo do Potengi: CRAS e 
IFRN.  
Caiçara do Rio dos Ventos, João 
Câmara e São José do Campestre: 
CRAS. 

Estágio III 18 18 

Fonte: Coordenações de Estágios, 2017. 

 

Além da atuação nos campos de estágio elencados, os alunos de Nutrição realizaram em 2017.1, atendimentos ambulatoriais (3ª série – 

disciplina de Avaliação Nutricional e 7 ª série – em estágio de Nutrição Clínica), com avaliação nutricional para idosos e gestantes na Clínica 

Escola de Fisioterapia. E do total de atendimentos da Clínica Escola de Fisioterapia em 2017.1, 96% corresponderam a atividades de estágio 

supervisionado e 4% apenas relativos às disciplinas aplicadas. Já em 2017.2, 8% das atividades foram de aplicadas, enquanto 81% de estágios. 

Os estagiários de Enfermagem em 2017.1, realizaram, além dos 97 atendimentos em Puericultura na USB de Ponta Negra, várias palestras de 

orientação, beneficiando 221 usuários da sala de espera da Unidade e, 337 atendimentos na Escola Municipal Ferreira Itajubá e Creche 

Municipal Maria do Socorro. Essa atividade, extensiva ao estágio, resultou em um trabalho científico apresentado durante a V Semana de 

Enfermagem da ESTÁCIO FATERN. 

 
Fora da área da saúde, o Curso de Publicidade e Propaganda contou com 16 estagiários em 2017.1 e 14 em 2017.2, apenas para a Sapiens 

Agência Experimental e o Núcleo de Comunicação – NUCOM. Foram encaminhados para vagas de estágio 60% dos alunos atendidos em 2017.2 

e 55% em 2017.2. 
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A atuação do Programa Espaço Carreiras, que substituiu Espaço Estágio Emprego – E3em 2017 e é avaliado no campo Atendimento, não 

obteve uma percepção favorável na Avaliação Institucional de 2017, ocupando a nona posição entre os 10 itens com menor favorabilidade para 

primeiro semestre e a décima no semestre seguinte. 

 

QUADRO: Índice de Satisfação – Estácio Carreiras – 2017 

10 Itens com Menor Favorabilidade – ISA 2017.1 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

RANKING DIMENSÃO 
Serviços do Estácio Carreiras (portal de vagas, 
cursos, notícias do mercado de trabalho, chat 
com consultores de carreira, etc). 

15,0% 11,0% 25,3% 26,4% 22,3% 26% 9 ATENDIMENTO 

10 Itens com Menor Favorabilidade – ISA 2017.2 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

RANKING DIMENSÃO 

Serviços do Estácio Carreiras (portal de vagas, 
cursos, notícias do mercado de trabalho, chat com 
consultores de carreira, etc). 

15,7% 9,7% 24,0% 26,0% 24,6% 25,4% 10 ATENDIMENTO 

Fonte: CPA/Business Intelligente - BI, 2017. 

 

O Programa Estácio Carreiras concentra seu serviço em atendimento presencial e empregabilidade, sendo responsável pela operação de 

estágios, empregos e egressos nas IES de forma padronizada. Tem por objetivo dar respaldo ao cumprimento da Lei 11.788/2008, a Lei de 

Estágio, estreitar a relação entre as IES e as empresas favorecendo a inserção dos estudantes no mercado de trabalho e implementar a cultura 

de relacionamento com os egressos. 

 

Desse modo, garante a legalidade dos estágios, através da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio; assegura o pagamento do seguro 

de acidentes pessoais de alunos em estágio, visando o cumprimento da Lei de Estágio; aprova convênios com empresas e órgãos 

governamentais para a captação de vagas de estágios e empregos; planeja, desenvolve e implanta campanhas de relacionamento com 
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empresas; acompanha o funcionamento do Portal de Vagas; coordena a criação e a aplicação de projetos de capacitação de alunos para o 

mercado de trabalho visando ampliar a sua empregabilidade; planeja, desenvolve e implanta campanhas para os egressos.  

 

O Programa gerencia uma série de projetos associados tais como: Portal de Vagas (com oportunidades de vagas de Estágios e Empregos: 

www.vagasestacio.com.br); a Consultoria de Carreira (via chat ou e-mail: www.estacio.br/Estágioseempregos); Estácio Acredita (curso online 

para o mercado de trabalho: www.estacio.br/estacioacredita); Allumni Estácio – de relacionamento com egressos, inclusa a concessão da  

Medalha Alumni Diamante, uma homenagem a egressos com trajetória de sucesso profissional. 

 
A EDUCARE – Universidade Corporativa Estácio disponibilizou em abril de 2017, um curso sobre legislação e requerimento de estágio para 

professores e colaboradores que atuam na área dentro da faculdade. O curso capacitou sobre a Lei do Estágio para realização do processo de  

assinatura de Termo de Compromisso de Estágio – TCE, através de slides explicativos e algumas atividades para aprimorar os conhecimentos 

sobre o processo e as etapas a serem cumpridas pelos alunos para ter o seu TCE. A cartilha disponível sobre estágios também esclarece 

aspectos desde carga horária à bolsa auxílio. Na ESTÁCIO FATERN, desde o segundo semestre de 2017, o responsável pelo Programa é o Prof. 

Saint-Claire Gomes Bernardes Neto do Curso de Fisioterapia. 

 

Entre as vagas de estágio e de emprego divulgadas pelo Estácio Carreiras em 2017, se verificou uma oferta ainda baixa (325), pois 

considerando os 2.532 alunos da IES, entre a graduação e a pós-graduação, as vagas disponíveis não alcançam 25% do total. Tampouco dos 

25% (467) dos alunos da graduação. Portanto, se faz necessário um incremento na disponibilidade de vagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vagasestacio.com.br/
http://www.estacio.br/estagioseempregos
http://www.estacio.br/estacioacredita
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QUADRO: Distribuição de vagas de estágio e emprego | Estácio Carreiras – 2017 

Vagas de Estágio divulgadas no Portal em 2017 

 
Oportunidades Vagas 

Natal 84 120 

Vagas de Emprego divulgadas no Portal em 2017 

 

Oportunidades Vagas 

Natal 187 205 
Fonte: Programa Estácio Carreiras, 2018. 

 

Por sua vez, o Estácio Carreiras catalogou no exercício de 2017, 1.966 estágios firmados no âmbito da graduação, entre obrigatórios 

(curriculares supervisionados) e não obrigatórios (extracurriculares).  

 

                     GRÁFICO: Distribuição global de estágios na graduação | Estácio Carreiras – 2017 

                                                                Fonte: Programa Estácio Carreiras, 2018. 
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É preciso ponderar, assim, sobre as razões dos baixos índices de satisfação dos serviços do Portal, o qual se revela à primeira vista, como 

oportuno à catalogação de vagas e mapeamento do mercado regional. É preciso investir, enfim, na divulgação e monitoramento do Programa 

em termos de funcionamento e acima de tudo, dos seus resultados de modo a despertar a atenção dos estudantes. A CPA sugere, portanto, a 

realização de seminários de sensibilização e esclarecimentos sobre o Estácio Carreiras e seus serviços. Em 2017, já citado anteriormente neste 

Relatório, a IES promoveu o Mês do Currículo e Carreira, com uma programação extensa e variada. Faltou, talvez, articular mais diretamente o 

evento ao Programa, explicitando seu auxílio na elaboração de documentos para submissão a entrevistas de emprego, dentre outras 

vantagens. 

 

Outro componente curricular dos cursos de graduação, o Trabalhos de Conclusão de Curso -  TCC priorizou a problematização de seus temas 

relacionados com os cinco eixos das atividades acadêmicas: Cidadania; Científico-acadêmico; Empregabilidade; Empreendedorismo e Inovação; 

e Sustentabilidade, para que o aluno possa realizar atividades teórico-práticas ligadas à profissão que escolheu, de igual modo as atividades 

estruturadas, pautadas na autoaprendizagem para a construção de conhecimento, com autonomia.  

 

As atividades curriculares são dimensionadas para dar flexibilidade à formação específica, proporcionando ao aluno agregar ao seu currículo 

outros conhecimentos. No Curso de Fisioterapia, por exemplo, a disciplina Projeto de Pesquisa em Fisioterapia foi antecipada por alguns alunos 

como forma de dispor de mais tempo para a coleta de dados. Esse comprometimento precoce resultou em trabalhos apresentados em 

congressos e 05 artigos publicados em 2017, oriundos do TCC. 

 

O campo Coordenador, na Avaliação Institucional de 2017.1, figura entre os 10 mais favoráveis, ocupando a 8ª e 10ª posição (65,9% nas escalas 

4 e 5) quanto ao “Conhecimento dos processos acadêmicos (requerimentos, disciplinas online, laboratórios, secretaria, etc)” e a 10ª posição 

(64,6%) com relação a “Satisfação geral com o coordenador do seu curso”. Considera-se que esses indicadores cresceram em 2017.2, com 

média de 71,2 pontos percentuais entre o 8º, 9º e 10º lugar.  

 

Em grande medida, especialmente considerando a conjuntura atual do país, professores e coordenadores, são o que são graças a 

aprendizagem mútua com seu corpo discente. Portanto, compartilham uma enorme identidade capaz de sinalizar para o aproveitamento das 

oportunidades de emprego existentes e desenvolvimento de outras. 
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QUADRO: Índice de Satisfação – Coordenação de curso – 2017.2 

10 Itens com Maior Favorabilidade – ISA 2017.2 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

RANKING DIMENSÃO 
Satisfação geral com o Coordenador do seu curso 7,9% 5,1% 14,3% 24,1% 48,6% 72,7% 8 

COORDENADOR 

Conhecimento dos processos acadêmicos 
(requerimentos, disciplinas online, laboratórios, 
Secretaria, etc) 

7,3% 5,0% 15,5% 25,1% 47,1% 72,2% 9 

Apresentação dos aspectos acadêmicos 
relacionados ao curso (projeto pedagógico, 
exigência de pré-requisitos, matriz curricular, 
estágios, TCC, entre outros) 

8,7% 6,0% 16,7% 26,0% 42,7% 68,7% 10 

Fonte: CPA/Business Intelligente - BI, 2017. 

 

Quanto à Satisfação geral com o coordenador do seu curso, dos alunos indagados na Pesquisa, 64,6% se declararam satisfeitos ou 

extremamente satisfeitos em 2017.1, ao passo que, em 2017.2, o índice registrado cresceu para 72,7%. 

 

Com o objetivo de consolidar os aspectos relacionados à excelência do Curso, em um contexto geral a CPA entende que a maioria das ações 

está em execução como mostram os resultados e apenas destaca para o acompanhamento na divulgação dos procedimentos em uso, de modo 

a aumentar o conhecimento discente quanto aos Critérios de avaliação e regras para as AAC, Trabalho de Conclusão de Curso, Extensão, 

Iniciação Científica e outros. Os índices de satisfação (escalas 4 e 5) somados aos neutros (escala 3) apresentam-se equilibrados e em média da 

ordem de 75% de tendência à favorabilidade. 
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TABELA: Critérios de avaliação e regras para as AACs, TCC, Extensão, Iniciação Cientifica – 2017 

Critérios de avaliação e regras – ISA 2017.1 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

4 e 5 DIMENSÃO 
Critérios de Avaliação e regras para as Atividades 
Acadêmicas Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Cientifica e outros. 

15,0% 11,0% 25,3% 26,4% 22,3% 48,7% CURSO 

Critérios de avaliação e regras – ISA 2017.2 

Pergunta 
1 - Extremamente 

Insatisfeito 
2 3 4 

5 - Extremamente 
Satisfeito 

4 e 5 DIMENSÃO 
Critérios de Avaliação e regras para as Atividades 
Acadêmicas Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Cientifica e outros. 

11,5% 11,8% 29,9% 25,6% 21,1% 46,7% CURSO 

Fonte: Avaliação Institucional, 2017. 

 

A cultura de avaliação existe e está consolidada na IES, assim como sua divulgação interna acontece de maneira intensa e qualificada pelos 

vários níveis hierárquicos. E o corpo discente deve assumir seu papel no acompanhamento contínuo das ações. Nesta área, destaca-se o índice 

de adesão do aluno em 2017.2 – da ordem de 80 pontos percentuais, o maior da faculdade desde o ano de 2014. Por essa razão, tornou-se 

igualmente importante ter adquirido maior porte o índice de favorabilidade sobre a divulgação das Ações de melhoria implantadas no curso e 

campus com base nos resultados da Avaliação Institucional. Esse indicador listava entre os itens com menor favorabilidade (5ª posição) no 

primeiro semestre, com 44,9% (considerando as escalas 4 e 5 apenas) e 73,1%, quando somadas ao que optaram pela neutralidade. Por sua 

vez, observou-se que apresentou um crescimento de 2% no segundo semestre para 75,3%, deixando, portanto, de figurar entre os itens de 

maior desfavorabilidade e, mais que isso, registrando um decréscimo na escala 2, ¨insatisfeito¨ de quase 3%. 
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QUADRO: Ações de Melhoria implantadas | ISA 2017 

EVOLUÇÃO DO INDICADOR NO CAMPO CURSO - ISA 2017 1 2 3 4 5 3 a 5 

2017.1 
Ações de Melhoria implantadas em seu Curso/Campus com base nos resultados da Avaliação Institucional. 

12,8% 14,1% 28,2% 24,0% 20,9% 73,1 

2017.2 13% 11,5% 30,0% 25,7% 19,5% 75,3 

Fonte: CPA/Business Intelligente - BI, 2018. 

 

A CPA justifica esse resultado graças à sensibilização contínua dos líderes nas reuniões mensais – corresponsáveis inclusive pelo 

monitoramento e aumento do índice de adesão à Pesquisa Institucional 2017.2. O apoio das coordenações de curso e a parceria com os 

professores gerou também um fantástico impulso à cultura avaliativa em 2017. 

 

Dentre outras tarefas relacionadas ao trabalho da CPA na ESTÁCIO FATERN, em 2017, participou da difusão do PDI, ao lado do Regulatório da 

IES, auxiliou as coordenações na revisão dos projetos pedagógicos, acompanhou as ações do ENADE do Curso de Redes de Computadores, 

implantou em agosto, o novo Projeto de Governança da CPA, e, em setembro, atualizou ou Relato Institucional, além do acompanhamento das 

ações a partir das reuniões com lideranças de sala, coordenadores e diretores. Apresentou também os resultados analíticos das avaliações 

internas dos semestres 2016.2 e 2017.1 de maneira contextualizada. Em razão das avaliações externas de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos de Nutrição e Fisioterapia ainda participou da análise com coordenadores.  

 

Na verdade, a atuação da Comissão Própria de Avaliação é permanente e deve visar à amplitude, principalmente, no acompanhamento do PDI 

e planejamentos anuais. Ao assumir com premissa a autogestão e autoanálise, a CPA entende que precisa incrementar seus veículos de 

divulgação e, para tanto durante as ações de sensibilização com os alunos para adesão à Pesquisa Institucional, diagnosticou a necessidade de 

entender quais são os meios que melhor comunicam-se com os alunos. Assim elaborou um questionário e uma enquete para saber “Onde você 

quer ver divulgadas as melhorias de seu curso e faculdade e quais são as mais importantes?”. Essa ação, programada para o primeiro semestre 

de 2018, será realizada através de SMS e formulário de teste e pesquisa online enviado inicialmente aos líderes de sala e desses às turmas. 

Ainda para 2018, está prevista a adoção do Selo CPA de validação de melhorias efetivadas pela IES.  
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I. Ensino - Pós-graduação: 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as ações que articulem 
a graduação e a pós-graduação. 

 

Mapeamento e avaliação, junto à 
Coordenação de Pós-graduação, das 
ações desenvolvidas, identificando 
potencialidades de desenvolvimento 
de novas ações. 

Articulação acadêmica com a 
graduação de forma não 
continuada para promoção de 
atividades conjuntas. 

Realização de palestras e mesas 
redondas com professores e 
coordenadores da pós-graduação, 
sendo essas abertas ao público em 
geral. 

Convite aos alunos de pós-graduação 
para palestras na graduação e inclusão 
desses na programação das semanas 
dos cursos de graduação. 

Realização um processo contínuo de 
avaliação, junto ao corpo docente e 
discente da Pós, quanto aos cursos 
ofertados. 

Faltam estudos sobre a 
satisfação discente e docente 
com a pós-graduação em 
comparação às expectativas 
dos concluintes da graduação. 

Realização do Projeto Até Breve para 
aproximadamente 215 alunos 
concluintes dos cursos de graduação 
em 2017. 

O atendimento não é exclusivo 
na Secretaria e Sala de 
Matrícula para coordenadores 
e alunos da pós-graduação. 

Aprimoramento dos cursos de Pós-
graduação 

Acompanhamento dos Projetos, com 
ênfase especial nos currículos dos 
cursos, em consonância com as 
necessidades acadêmicas, sociais e 
do mundo do trabalho. 

Falta de realização de evento 
científico específico à pós-
graduação. 

Aprimoramento dos cursos de Pós-
graduação 

 
 

 
Não há canal de comunicação 
específico com o concluinte 
egresso sobre assuntos de 
acadêmicos e de mercado. 

Aprimoramento dos cursos de Pós-
graduação 

Promoção e incentivo à atualização 
dos Projetos. 

--  
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Identificação, junto às Coordenações 
de Curso, das necessidades dos 
alunos de graduação e pós-graduação 
para verificar se as propostas de 
cursos atendem à qualificação exigida 
pelo mercado de trabalho. 

--- 
Aprimoramento dos cursos de Pós-
graduação 

Apresentar os cursos de Pós-
graduação aos alunos da 
Graduação. 

Estabelecimento de contatos para 
efetivação dos eventos: parcerias 
corporativas, direção e coordenação 
das áreas. 

Recursos publicitários e 
mercadológicos insuficientes 
para a divulgação individual 
dos cursos, de maneira mais 
efetiva quanto aos seus 
diferenciais. 

Estabelecimento de vários convênios e 
parcerias corporativas e classistas para 
concessão de bolsas de estudos: 
InterTV Cabugi, Sistema S etc. 

Implantar os cursos de Pós-
graduação previstos no PDI. 

Cumprimento do percentual de 
ampliação previsto com a oferta de 
(02) cursos novos na área de saúde: 
Nutrição Clínica e Funcional e 
Traumato Ortopedia com ênfase em 
Terapia Manual. 

Cursos novos alinhados ao Programa 
de Educação Continuada da IES, tendo 
em vista a existência das graduações 
de Nutrição e Fisioterapia. 
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Análise da CPA: 

 

Considerando que a Pós-graduação é uma oportunidade para o crescimento profissional por meio de Programa de Educação Continuada, a 

Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte amplia em número de dois, a oferta de novos cursos para 2017. A educação 

continuada apresenta-se como uma das ferramentas que pode contribuir com estes profissionais a se qualificarem para o atual mercado de 

trabalho. O principal motivo da educação continuada é evitar que os profissionais se desatualizem técnica, cultural e profissionalmente, para 

que não percam a sua capacidade de exercer a profissão com eficiência. Com isso, o Programa de Pós-graduação é uma alternativa essencial, 

para atender à demanda de profissionais, de forma a permitir um melhor desempenho da sua função. 

 

Os cursos oferecidos na modalidade lato sensu e subsidiados por pesquisa de mercado e de opinião, são implantados e desenvolvidos com o 

intuito de atender as diferentes carências regionais, dentro dos objetivos qualitativos da organização. A divulgação dos cursos ocorre por meio 

de campanhas publicitárias específicas tradicionais massivas e/ou segmentadas digitais, peças avulsas – tais como o e-mail marketing, redes 

sociais, eventos voltados para formandos e/ou públicos em geral, visando sensibilizá-los e, com isso, fomentar a integração entre a graduação e 

a pós-graduação.  

 

Entre as políticas de Ensino adotadas nos programas de Pós-Graduação, destacam-se: 

- Cursos com foco no mercado de trabalho; 

- Infraestrutura moderna e recursos tecnológicos de ponta; 

- Programas alinhados com instituições internacionais; 

- Matrizes curriculares voltadas para a prática e atualidade; 

Quanto aos materiais de Ensino aplicados na Pós-graduação, a IES prevê: (a) exercícios, simulações e dinâmicas voltadas para o aprendizado 

através da aplicação do conhecimento; (b) Casos de HARVARD: casos de empresas com notas de ensino (plano de aula); (c) casos concretos; e 

(d) artigos de revista selecionados e com nota de ensino. 



 109 

Para tanto, a IES conta com uma coordenação administrativa específica voltada aos seus cursos de pós-graduação, assumida em 2015 pelo 

Prof. MsC. Brunno Macedo, graduado em Farmácia, com habilitação em Análises Clínicas, especialista em Saúde Pública (PSF) e mestre em 

Ciências Farmacêuticas, na área de Bioanálises, docente da IES desde 2007.2. A coordenação de pós-graduação realiza periodicamente reuniões 

e treinamentos com os coordenadores para dar maior celeridade às atividades.  A IES conta ainda com coordenadores acadêmicos para os 

cursos ativos, subsidiados pela Secretaria e Sala de Matrícula da IES. No entanto, com o aumento do número de alunos, da oferta e diversidade 

de cursos nos últimos 2 anos e, portanto, do volume de processos gerenciais, se faz necessário, considerando a satisfação discente quanto aos 

cursos lato sensu, a implantação de um atendimento exclusivo na Secretaria e Sala de Matrícula para coordenadores e alunos da pós-

graduação. 

 

Alguns cursos ofertados pela Estácio FATERN, na forma presencial, destacam-se pela aceitabilidade no mercado regional e contabilizam com 

frequência mais de 01 (uma) turma iniciante. Durante o exercício 2017 houve ampliação da oferta vagas através da implantação de dois novos 

cursos na área de saúde, Nutrição Clínica e Funcional e Traumato Ortopedia com ênfase em Terapia Manual. 

 

A disponibilização de cursos de pós-graduação nas áreas de graduação ofertadas pela IES possibilita a formação continuada. Para identificar as 

necessidades formativas e apresentar os cursos de pós-graduação por área de atuação, a coordenação de pós-graduação promove encontros 

semestrais como uma participação média de 75 alunos entre concluintes e egressos (ex-alunos). Bonificações e descontos especiais são 

acessíveis aos alunos concluintes/egressos da Instituição para entrada nos cursos de pós-graduação, além de programas de incentivo aos 

ingressantes externos. 

 

O comparecimento ao Projeto Até Breve, que estreita o relacionamento com os formandos para que conheçam o perfil e estrutura dos cursos 

na modalidade lato sensu, também contribui para que, na oportunidade, os coordenadores dos cursos de graduação antecipem convites para 

que os futuros egressos e ex-alunos retornem à IES, na condição de palestrantes em eventos de ensino, pesquisa e extensão. O Até Breve 

articula-se assim a outro projeto, formatado pela graduação para o acompanhamento de seus egressos, o Radar Estácio, que em 2017, contou 

com a presença de vários egressos na IES ao longo do ano para uma conversa sobre “primeiros passos para o mercado de trabalho”. 
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QUADRO: Projeto Até Breve - 2017 

SEMESTRE 2017.1 2017.2 

CONCLUINTES 121 136 

Fonte: Secretaria Acadêmica, 2017. 

 

No que diz respeito ao Sistema Aula Pós (http://aulapos.estacio.br/aulapos), a ferramenta para alunos da modalidade presencial que, já em 

2016 foi aperfeiçoada em conteúdo e interfaces (desktop e mobile), com disponibilidade do material necessário para as disciplinas (livro 

próprio, planos de ensino, planos de aula e conteúdos elaborados pelo professor), em 2017 amplia o acesso ao histórico acadêmico e 

financeiro, além do recurso de agendamento para atendimento com o coordenador. É possível ainda realizar as Atividades Estruturadas das 

disciplinas, bem como fazer uma avaliação da IES e do curso (Secretaria, infraestrutura, coordenação e professores) a cada dia de aula 

ministrada.  

 

Os resultados de satisfação da pós-graduação são visualizados em tempo real no próprio sistema, para que os envolvidos, em tempo hábil, 

possam realizar redirecionamentos e ajustes.  Para o semestre 2017.1, de uma escala de 0 a 5, a pós-graduação da ESTÁCIO FATERN foi 

avaliada com conceito global 4,5, para os 54,4% dos alunos que aderiram à pesquisa, de um universo de 876 matriculados.  Já no segundo 

semestre, com 665 estudantes regulares, o conceito progrediu para 4,6, com o mesmo percentual de adesão. 

 

Entre os pontos fracos mais salientados por todos os consultados na Pesquisa de Qualidade, agrupam-se o atendimento receptivo (quem 

atende quando você liga) da Secretaria, a manutenção dos banheiros, a internet wi-fi e os processos financeiros. Um resultado favorável que se 

destaca é o da percepção sobre a qualidade do ensino, docentes e o material didático, com conotações bastante positivas. 

 

Buscando articular a graduação com a pós-graduação e em se tratando de socialização científica, por ocasião da oferta de vagas para outros 

dois cursos novos, o de Energias Renováveis e Administração Pública, as coordenações destes promoveram debates com profissionais da área, 

do sistema público e privado, sobre as novas possibilidades do mercado no Rio Grande do Norte. O evento foi gratuito e aberto ao público em 

geral. 
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II. Pesquisa /Iniciação Científica 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Incentivar o engajamento de 
alunos e professores dos cursos 
de Pós-graduação e Graduação 
nos Programas de Iniciação 
Científica. 

Incentivo à Coordenação de Pós-
graduação a desenvolver ações que 
engajem alunos e professores dos 
cursos de Pós-graduação e Graduação 
nos Programas de Iniciação Científica.  

Pouco tempo para a realização 
do evento. 

Promoção de 01 congresso científico da 
graduação, III CIENTIF 2017. 

--- 

Cumprimento do calendário 
acadêmico com a realização de 7 
Semanas Científicas dos cursos de 
graduação no mês de maio. 

Manutenção do quantitativo de 
bolsas ofertadas para novos 
projetos do ciclo em 2017-2018. 

Publicação do Edital de Iniciação 
Científica para o ciclo 2017-2018. 

Pouco interesse pela proposição 
de projetos. 

Várias ações de ensino avulsas ou 
eventuais que a IES promove, 
apresentam potencialidades à iniciação 
científica. 

Articulação reduzida entre 
alunos e professores de pós-
graduação e graduação com a 
iniciação científica. 

Os 02 projetos de extensão ativos e já 
consolidados do Cursos de Serviço Social 
apresentam potencialidades para 
desenvolverem-se através de 
investigação científica, com a 
incorporação inclusive de novos alunos 
e professores. 
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Acompanhar o levantamento e 
apresentação da produção 
acadêmica discente e docente. 

Proposta à Gestão da IES a formação 
de um fundo de apoio à participação 
em eventos locais, nacionais e 
internacionais. 
Levantamento da produção discente e 
discente de forma quantitativa e 
periódica, mas restrita (Lattes). 

--- 

Apresentação das pesquisas científicas 
stricto sensu desenvolvidas pelos 
docentes da IES, como atividade 
principal do III CIENTIF - Semana 
Científica Estácio. 

Acompanhar a produção de 
conhecimento articulado às 
necessidades sociais. 

Incentivo à realização de reuniões 
periódicas das linhas de pesquisa para 
ajustar seus recortes e melhorar a 
articulação.  

As reuniões aconteceram, em 
sua maioria, apenas entre 
professor e bolsista de cada 
projeto. 

A Iniciação científica (projetos) em 
articulação graduação (monografias) 
com a pós-graduação (artigos) já 
acumulam material suficiente para uma 
publicação científica. 

Incentivo à realização de reuniões 
periódicas do Colegiado para 
discussões de cunho acadêmico, com 
vistas à ampliação da produção 
acadêmica docente e discente.  

--- 
As reuniões de colegiado e NDE 
acontecem regularmente. 

Incentivo ao estabelecimento de 
convênios com outras Instituições de 
ensino, objetivando o intercâmbio de 
professores e alunos, bem como a 
publicação em revistas nacionais e 
internacionais. 

A procura por intercâmbio e 
publicações ocorreu, em sua 
maioria, por iniciativa particular 
de alunos e docentes. 

Existe a disposição institucional para 
fortalecimento de seu Programa de  
Iniciação Científica (PIC). 

Divulgação no Boletim de Pesquisa 
online, da produção científica docente 
da IES, bem como na imprensa local. 

Incentivo às publicações em periódicos 
nacionais e internacionais da produção 
acadêmica docente e discente. 

Produção de papers e artigos discentes 
nas atividades de ensino (estágios e TCC 
em Enfermagem Fisioterapia e 
Nutrição), pesquisa e extensão. 

 

Análise da CPA: 

 

No que se refere ao ensino superior, o papel da IES consiste em oferecer uma nova visão de ensino, necessariamente conjugada à atividade de 

pesquisa e a extensão, apresentando proposições para a formação superior, visando impulsionar o indivíduo na sua dimensão individual e 
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social, a ser criativo e a responder aos desafios impostos pelo novo contexto social. Nessa linha, os PPCs da Instituição ressaltam o 

compromisso de articular o Ensino, às atividades de Pesquisa e de Extensão, com base em uma concepção de formação profissional, que busca 

a sólida formação teórica; o trabalho coletivo interdisciplinar; a unidade entre teoria/prática; e o compromisso social e ético do profissional na 

superação das injustiças sociais, da exclusão e da discriminação social, na busca de uma sociedade mais justa. 

 

A pesquisa/educação investigativa da prática profissional deve permitir o conhecimento/intervenção, no contexto profissional e novas formas 

de relação/unidade teórico-prática no currículo de cada curso. Deve apresentar propostas articuladas, aperfeiçoadas e vinculadas aos Projetos 

Pedagógicos de cada curso da Instituição, com objetivo de incentivar o senso reflexivo e crítico dos acadêmicos, por meio de 

pesquisa/educação investigativa e extensão. 

 

As atividades de Pesquisa objetivam a criação e transformação do conhecimento, assim como a capacitação de recursos humanos da Região da 

IES para, de acordo com as metas da IES, gerar, difundir e consolidar o conhecimento, fundamentado nas questões éticas, ambientais e sociais. 

 

Nessa perspectiva, a Iniciação Científica da ESTÁCIO FATERN constitui-se numa atividade de investigação, realizada por estudantes da 

graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos 

científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da 

pesquisa. Nesse sentido, o Programa de Iniciação Científica (PIC) consiste num instrumento de financiamento da pesquisa, complementar às 

outras formas de fomento, tanto internas quanto externas, permitindo introduzir os estudantes da graduação à pesquisa científica e 

configurando-se como poderoso fator de apoio às atividades de ensino.  

 

O PIC tem como objetivo precípuo inserir os alunos no processo de investigação científica, despertando interesse, ativando vocações e 

mobilizando talentos entre estudantes de graduação, preparando-os para a educação continuada. Sob a responsabilidade da Profa. MsC. 

Juliana Rocha, mestre e doutoranda em Ciências Sociais, coordenadora de Pesquisa e Extensão da IES, o Programa de Iniciação Científica da 

Estácio FATERN tem suas ações acompanhadas pela Diretoria Acadêmica.  
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A atividade de Iniciação Científica visa despertar vocação científica e estimular a formação de novos pesquisadores, promovendo a participação 

dos discentes, em atividades institucionais de pesquisa científica. A IES buscou estimular a produção acadêmica, através da realização do III 

CIENTIF – Semana Científica Estácio, no segundo semestre do ano, um espaço para apresentação da produção acadêmica. Em 2017, o tema do 

evento versou sobre a “Ciência em busca da diversidade e do bem estar”, cujo enfoque priorizou as questões étnico-raciais e a inclusão social, 

tendo em vista a (re)ligação dos saberes. Privilegiou ainda a apresentação das dissertações e teses desenvolvidas pelos docentes da IES. 

Somando-se a isso, o calendário comemorativo de cada categoria profissional pautou as semanas e jornadas por curso.  

 

QUADRO: Evento científico geral - 2017 

III CIENTIF Estácio – novembro de 2017 

PERÍODO ATIVIDADE TÍTULO CONVIDADOS 

Manhã 
Auditório – 
1º andar 

Conferência 
de abertura 

Diversidade cultural e consciência negra  
Abdoul Hadi Savadogo (Programa Casa das Áfricas) 

Palestra 

O que é TEA – Transtorno do Espectro Autista? MsC. Danielle Damasceno Silva dos Santos Lima 
(Fisioterapeuta do Centro de Reabilitação Infantil - CRI) 

Direitos Humanos e o recrudescimento do 
conservadorismo em tempos de barbárie 

Profa. MsC. Annamaria da Silva Araújo Martins (Serviço 
Social) 

Oficina Integração social: (re)construindo saberes Prof. Dr. Kliger Kissinger (Psicobiologia) 

Tarde 
Auditório – 
1º andar 

Mostra 
docente 

A análise do processo de desligamento e as 
perspectivas vivenciadas pelos adolescentes 
acolhidos no Programa Aldeias Infantis SOS de Natal 
- Mestrado 

Profa. MsC. Janine Rodrigues Baltazar (Serviço Social) 

Estudos de validade de instrumento para adesão ao 
tratamento em cirurgia bariátrica - Mestrado 

Profa. MsC. Mariana Carla Lucena (Psicologia) 

Câncer infanto-juvenil no Rio Grande do Norte: 
análise epidemiológica e da integralidade do cuidado 
- Doutorado 

Profa. MsC. Kayla Yasmine (Enfermagem) 

As relações de gênero no trabalho: uma análise da 
inserção das mulheres e homens na rede fast food – 
Mestrado  

Profa. MsC. Susana Joffer (Enfermagem) 

Os acidentes de trabalho e os valores humanos em Profa. MsC. Karen Fantine (Enfermagem) 
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operadores de uma fábrica de calçados - Mestrado 

Efeitos do extrato nanoestruturado Morinda 
Citrifolia L (Noni) em feridas infectadas em ratos - 
Mestrado 

Profa. MsC. Adriana Mota (Biotecnologia) 

Palestra 

Hospitalidade e sua interface no atendimento com o 
cliente 

Profa. Wilza Fernandes (Turismo) 

Efeitos da estimulação transcraniana por corrente 
contínua na dor crônica de pessoas acometidas por 
Chikungunya - Doutorado 

Prof. Ms. Clécio Gabriel de Souza (Educação Física) 

Noite Estande Estácio Carreiras – Estágio Emprego 
Fonte: Secretaria Acadêmica, 2017. 

 

Diante da qualidade dos trabalhos apresentados e dos debates instaurados, a CPA verificou como potencialidade o aumento nos dias 

destinados ao evento, com inclusão de atividades paralelas, tais como encontros científicos com egressos que seguiram a carreira de pesquisa e 

docência através de cursos stricto sensu, diálogos articulados com outras IES sobre as produções científicas em nível de graduação e pós-

graduação, eventos em coprodução com organizações externas de pesquisa e desenvolvimento regional, etc. 

 

Essa afirmação nos conduziu ao segundo ponto. Torna-se possível buscar uma correlação de forças baseada nas ações avulsas e atividades 

eventuais realizadas pelos e para os cursos de graduação e pós-graduação, tendo em vista que o campo do trabalho atual exige convergência e 

participação. 

 

Isso significa que quando a Oficina de Metodologia Científica foi ofertada para o Curso de Psicologia, atendendo ao eixo Científico-acadêmico 

das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), revelou potencialidades para IES reordenar a ação em atividades mais duradouras e 

periódicas, incluindo os bolsistas da iniciação científica e os concluintes das pós-graduação.  Hoje é preciso lançar-se no campo de uma 

multiplicidade continuada, fomentando a interação, experiência coletiva e relevância da produção de saberes. 
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Nesse sentido as semanas dos cursos de graduação também foram significativamente relevantes ao abordarem, de forma especializada, temas 

atuais e sinalizarem para as tendências de cada campo profissional, contribuindo para a inserção local e regional de novos objetos e linhas de 

investigação. 

 

QUADRO: Evento científico classista - 2017 

Semanas científicas da graduação - 2017 

EVENTO CURSO TEMA 

VIII SEMAD - Semana de Administração ADMINISTRAÇÃO Ciclo Empreendedor 

IX SEdE - Semana de Enfermagem ENFERMAGEM 
Boas Práticas de Enfermagem e a Construção de uma 
Sociedade Democrática 

VII Semana de Serviço Social SERVIÇO SOCIAL Reforma da Previdência em Debate 

II SEMPSI - Semana de Psicologia  PSICOLOGIA Ética e Inclusão 

III UP Publicitário 
PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

Publicidade em Novos Formatos de Negócios 

III NUTRISCIENCE - Semana de Nutrição NUTRIÇÃO Nutrição Integrativa: do Alimento à Prescrição 

X ENAFIRN - Encontro Acadêmico de fisioterapia do Rio 
Grande do Norte 

FISIOTERAPIA Fisioterapia e Futuro: Estamos Evoluindo? 

Fonte: Focal de ACC/NDEs dos cursos,  2017. 

 

De igual modo, os dois projetos de extensão do Curso de Serviço Social, com 5 anos de atividade cada (sendo um na área socioeducativa para 

prevenção à violência contra idosos e outro no atendimento sociojurídico à população vulnerável de Natal) apresentam características e 

volume de resultados necessários ao desenvolvimento de investigação científica, com a incorporação inclusive de novos alunos e professores, o 

que fortaleceria ainda mais o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, em torno da identidade e do papel socialmente 

referenciado da ESTÁCIO FATERN como partícipe da construção de um projeto democrático de sociedade. 
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Por essas razões, a Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte percebe que o incentivo à produção discente deve ser realizado de forma 

contundente para que se garanta o aprimoramento da formação dos estudantes. Neste sentido, a ESTÁCIO FATERN desempenha importante 

papel no fomento de atividades técnicas e científicas no Estado do Rio Grande do Norte, por meio das várias atividades previstas nos projetos 

dos cursos e de diagnósticos de necessidades da comunidade local, de políticas internas e das iniciativas dos estudantes fomentadas pelos 

trabalhos acadêmicos. 

 

Atualmente, estão contempladas as seguintes grandes áreas do conhecimento, enquadrando os cursos de graduação mantidos pela Estácio 

FATERN: Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Publicidade e Propaganda, Serviço Social); Ciências da Saúde (Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição); Ciências Humanas (Psicologia); Informação e Comunicação (Redes de Computadores). Por seu turno, a implantação dos projetos da 

IES considera as linhas de pesquisa dos grupos que estejam vinculados a temas de relevância para a IES ou do seu entorno, no sentido do 

desenvolvimento local e regional previsto em seu PDI.  

 

O quadro a seguir demonstra a evolução do Programa de Iniciação Científica nos últimos 3 anos, o qual apresenta redução no número de 

projetos aprovados (03) pelo Edital 2017-2018, apesar do quantitativo de inscrições submetidas ter ultrapassado a marca de cinco projetos. 

 

                                                                        QUADRO: Evolução da Iniciação Científica | 2015-2018 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
CICLO  

2014-2015 
CICLO  

2015-2016 
CICLO  

2016-2017 
CICLO  

2017-2018 

N° de Projetos 2 5 5 3 

Docentes 2 5 5 3 

Discentes 12 14 19 18 

                                                             Fonte: CPA/Coordenação de Pesquisa e Extensão, 2017. 
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Em 2015-2016, existiam 05 (cinco) projetos apoiados pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da IES, contemplando assim 

05 (cinco) docentes e 14 (catorze) discentes bolsistas e voluntários, subdivididos em quatro linhas de pesquisa: Neurofuncional, Ortopedia, 

Mídias Digitais e Crianças e Adolescentes. 

 

 

                            QUADRO:  Projetos de Iniciação Científica | 2015-2016 

PROJETOS 2015-2016 

TÍTULO CURSO 
ALUNOS 

ENVOLVIDOS 
ORIENTADOR 

Efeitos da terapia do espelho na recuperação funcional do 
membro superior par ético pós-AVC. 

Fisioterapia 04 
Prof. MSc. Luciana 
Protásio de Melo 

Perfil dos pacientes atendidos na Clínica Escola de 
Fisioterapia da Estácio FATERN no setor de Ortopedia e 
Traumatologia nos anos de 2009 a 2013. 

Fisioterapia 04 
Prof. MSc. Emmanoel 
Cláudio Fagundes Leite 

A análise do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 
Adolescentes na zona sul de Natal/RN. 

Serviço 
Social 

03 
Prof. MSc. Janine 
Rodrigues Baltazar 

O uso consciente e sustentável da água em mídias digitais. 
Publicidade 

e 
Propaganda 

02 
Prof. MSc. Renato 
Medeiros Cordeiro 

Efeito da laserterapia de baixa intensidade associada a 
terapia manual na dor e funcionalidade de indivíduos com 
fascite plantar. 

Fisioterapia 01 
Prof. MSc. Denise Dal 
Ava Augusto 

                               Fonte: CPA/Coordenação de Pesquisa e Extensão, 2017. 

 

Para 2016-2017, a aprovação também favoreceu 05 (cinco) projetos, 05 (cinco) docentes e obteve um aumento significativo de 19 (dezenove) 

bolsistas e voluntários. Quatro linhas de pesquisa foram priorizadas: neurofuncional, ortopedia, comportamento e consumo alimentar. 
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                                   QUADRO: Projetos de Iniciação Científica | 2016-2017 

PROJETOS 2016-2017 

TÍTULO CURSO ALUNOS ORIENTADOR 

Perfil e características musculoesqueléticas entre homens e 
mulheres corredores recreacionais. 

Fisioterapia 5 
Prof. MSc. Emmanoel Cláudio 
Fagundes Leite 

Efeitos da prática mental na reabilitação do assoalho pélvico de 
indivíduos com Doença de Parkinson: ensaio clínico controlado 
randomizado. 

Fisioterapia 4 
Prof. MSc.  Lorena Marques de 
Melo Santiago 

Avaliação dos efeitos de um protocolo fisioterapêutico na 
capacidade física e funcional de pacientes submetidos à 
laparotomia em decorrência de trauma. 

Fisioterapia 3 
Prof. MSc.  Luan César Ferreira 
Simões 

Caracterização do ciclo sono e vigília de estudantes universitários 
durante as provas. 

Psicologia 3 Prof. Dra.  Aline Silva Belisio 

Dieta supervisionada e não supervisionada como estratégia para 
perda de peso em mulheres com sobrepeso /obesidade. 

Nutrição 4 
Prof. MSc.  Nayara Pereira 
Soares 

                                      Fonte: CPA/Coordenação de Pesquisa e Extensão, 2017. 

 

Para o ciclo do ano 2017-2018, a Instituição subsidiou, com bolsa de estudos para alunos e rendimentos aos professores, 03 (três) projetos de 

iniciação científica, com o objetivo de aprimorar a visão e atuação do corpo discente frente à pesquisa científica nas áreas de desempenho 

físico e motor, comportamento e satisfação com a profissão, carreira e emprego. 
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PROJETOS 2017-2018 

TÍTULO CURSO ALUNOS  ORIENTADOR 

Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre o desempenho 
motor e funcionalidade em hemiparéticos crônicos. 

Fisioterapia 07 
Prof. MSc. Clécio Grabriel de 
Souza 

Planejamento de carreira: estudo da visão dos alunos da graduação em 
Administração da Estácio Fatern em relação à carreira proteana. 

Administração 05 
Prof. MSc. Maria Helena Ferreira 
de Faria 

Avaliação de um programa de educação do sono em universitários que estudam 
pela manhã e â noite 

Psicologia 06 Prof. Dr. Aline Silva Belísio 

Fonte: CPA/Coordenação de Pesquisa e Extensão, 2017. 

 

A IES, dentro do Programa de Incentivo à Qualificação Docente – PIQ Mérito, abre periodicamente vagas para a concessão de subsídios à 

participação dos professores em eventos científicos, cujo objetivo é proporcionar auxílio ao docente para apresentar trabalhos em eventos 

científicos em que a inscrição tenha a Estácio como instituição de ensino de referência. Para participar, os candidatos deverão: a) Ter vínculo 

ativo no quadro funcional da IES; b) Ter seu trabalho desenvolvido na IES, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso e/ou estar 

vinculado a uma linha de pesquisa; c) Ter seu trabalho aprovado para apresentação em evento científico de referência na área específica de 

atuação; d) Apresentar todas as documentações ou informações necessárias sobre a referida participação em evento científico; e) Apresentar, 

após evento subsidiado, informações e evidências para registro e divulgação nos canais internos de comunicação.  

 

Nos últimos anos, já foram premiados pelo PIQ Mérito os seguintes professores da IES: 
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1. PROFª. ALINE BRAGA GALVÃO SILVEIRA FERNANDES, do curso de Fisioterapia, com apresentação em 2015 do trabalho “COMPARISON OF THE 

IMMEDIATE EFFECT OF THE TRAINING WITH A VIRTUAL REALITY GAME IN STROKE PATIENTS ACCORDING SIDE BRAIN INJURY”; 

2. PROF. ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, do curso de Fisioterapia, em 2015, com apresentação do trabalho “COMPARATIVE STUDY OF LOW-

LEVEL LASER THERAPY AND MICROCURRENT ON THE HEALING OF SKIN  BURNS RATS”; 

3. PROFª.  LUCIANA PROTÁSIO DE MELO, do curso de Fisioterapia, em 2013, com apresentação do trabalho “COMPARING THE PERFORMANCE OF 

ELDERLY AND ALZHEIMER PATIENTS IN THE MAZE TEST”; e, em 2012, com apresentação do trabalho “COMPARAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO DO SONO, COGNIÇÃO E FUNÇÃO NO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO COM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 

FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE” (CIF). 

4. PROF. LEONARDO MARTINS CAETANO, do CST em Redes de Computadores, em 2014, com a apresentação do trabalho “DESENVOLVENDO UMA 

INFRAESTRUTURA BÁSICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE NATAL – RN”. 

5. PROF. MARIZETH ANTUNES BARROS, do curso de Serviço Social e Administração, em 2016, premiada no concurso de artigos científicos com o 

trabalho “QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT): A PERCEPÇÃO DE DOCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA”. 

 

O Comitê Institucional de Iniciação Científica (CIIC) é composto pelos seguintes membros: Andréa Mota Bezerra de Melo, mestre, com atuação 

na área de Publicidade e Propaganda; Clécio Gabriel de Souza, mestre e inserido no campo da Fisioterapia; Kálya Yasmine Nunes de Lima, 

mestre  na área de Enfermagem; e, Sandra Cristina Morais Luciano Prudente, mestre, atuando em Nutrição. 

 

O Boletim de Pesquisa, veículo periódico do Programa de Iniciação Científica, funciona com principal meio de divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos. A IES investe também na visibilidade massiva dos projetos de ensino, pesquisa e extensão dos cursos, através dos melos de 

comunicação tradicionais da região (jornais, rádio e televisão).  

 

A divulgação da ciência coloca uma série de desafios: dedicação e disciplina quando se trata da elaboração de artigos e textos longos e, de 

modo periódico, a disseminação desses. A execução dessa meta foi redirecionada para 2018, após a conclusão do projeto editorial online da 
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IES, planejado para melhor articular a graduação (monografias) e iniciação científica, com a pós-graduação (artigos), tendo em vista que já 

acumulam material suficiente para uma publicação científica. 
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III. Extensão 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Fortalecer a articulação entre a 
Extensão e a comunidade. 
 

Ampliação em 2% da oferta de cursos de 
Extensão abertos à comunidade, tendo 
em vista a integração da IES e a 
comunidade na qual está inserida. 

--- 
A IES ofertou 11 cursos, contemplando o 
eixo da Cidadania (05), Saúde (02) e 
Ensino (04). 

--- 
O Projeto Mês do Currículo realizou 10 
atividades distintas. 

Ampliação em 2% a participação de 
alunos nos cursos de extensão; 

--- 

Foram realizadas 19 atividades avulsas de 
Extensão, nas modalidades mais diversas: 
encontro, palestras, ginástica, feira, mesa 
redonda, jornada, bazar, roda de 
conversa, dinâmicas, etc. 

Planejar e divulgar as Atividades 
de Extensão alinhadas aos PPCs. 
 

Garantia, junto às Coordenações de 
Curso, do planejamento e da divulgação 
das 19 ações e dos 02 projetos de 
Extensão alinhados aos PPCs, visando à 
participação efetiva dos alunos. 

--- 

Aumento na procura e reconhecimento 
da qualidade do atendimento prestado à 
população através cursos de graduação 
da IES. 

Estácio Orienta 
Mês do Currículo Oferta de 
atividades de capacitação, 
atualização e aperfeiçoamento 
(cursos, oficinas e palestras) para 
profissionais organizações 
públicas, privadas ou do terceiro 
setor e através da Extensão. 

Falta de incremento no 
atendimento à comunidade no 
campus pelos cursos de 
Administração, Enfermagem e 
Serviço Social. 

Os dois projetos de extensão subsidiados 
pela IES somaram os seguintes resultados: 
47 alunos de escolas públicas foram  
beneficiados com ações socioeducativas e 
158 atendimentos sociojurídicos foram 
realizados na Casa de Justiça e Cidadania. 
18 alunos envolvidos nos dois projetos. 
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Análise da CPA: 

 
A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre a IES e a sociedade. As atividades de Extensão permitem a troca de saberem sistematizados, acadêmicos e populares, tendo como 

consequência a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento 

acadêmico e a participação efetiva da comunidade na Instituição. Além de instrumentalizadora deste processo dialético teoria/prática, a Extensão é 

um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. No que tange às políticas para o desenvolvimento das atividades de Extensão 

descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-2020, os documentos próprios dos diversos cursos oferecidos pela IES regulamentam 

a atividade. 

  

As ações de Extensão da Instituição estão orientadas por eixos temáticos, através de cursos e projetos de ensino de caráter teórico e/ou prático, 

voltadas para a comunidade interna e externa e são desenvolvidas sob a forma de atualização, capacitação e aperfeiçoamento. A Política de Extensão 

da IES, além de outros objetivos, visa desenvolver ações para viabilizar o processo educativo, cultural, esportivo e científico, articulando o Ensino e a 

Pesquisa, fomentando a consciência social, ambiental e política, na formação de profissionais cidadãos, numa relação dialógica, buscando 

desenvolver um ensino de qualidade, tornando-se acessível à comunidade. Em segundo momento, visa estabelecer um movimento entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade em geral, a partir do diagnóstico das necessidades encontradas no seio desta relação, buscando suprir tais 

carências. Ressalte-se, ainda, que a Extensão está articulada à Responsabilidade Social, através de ações e projetos descritos. 

 

Os princípios norteadores para o desenvolvimento da Extensão na Estácio FATERN são: a) As atividades de Extensão devem ser traduzidas em 

projetos e em respectivos planos de ação; b) Os projetos de Extensão devem considerar prioridades locais e regionais; c) Os projetos devem 

contribuir, em alguma medida, para a superação das atuais condições de desigualdade e exclusão existentes no Brasil; d) Privilegiar a formação do 

profissional cidadão; e) Utilizar o potencial da comunidade discente e docente da IES como instrumento de transformação social; e, f) Reafirmar a 
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Extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação do aluno, na 

qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade. 

 

A Política de Extensão da IES está planejada visando dar subsídios aos seus docentes e discentes no que tange ao processo educativo, cultural e 

científico. Estes parâmetros são fontes indispensáveis na promoção do Ensino e Pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre a Instituição de 

Ensino Superior e a Sociedade. A relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária enriquece o processo pedagógico, favorecendo a 

socialização do saber acadêmico, estabelecendo uma dinâmica que contribui para a participação da comunidade na vida universitária. 

 

As atividades de Extensão devem ser orientadas e operacionalizadas a partir dos eixos norteadores das políticas educativas, atividades de difusão e 

atividades de responsabilidade social da IES. A IES busca desenvolver ações que derivam de projetos de Extensão a partir dos 5 eixos 

transdisciplinares: Saúde, Gênero, Políticas Públicas, Cidadania e Ensino. 

 

No âmbito da Extensão e articulada à Iniciação Científica e ao Ensino através das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), em 2017.1, as 

oportunidades oferecidas aos alunos da IES para participação em atividades, computaram, como já sinalizado anteriormente, 48,7% de satisfação 

(escala 4 e 5), enquanto 25,2%% posicionaram-se de modo neutro. Essas escalas agrupadas (73,9%) projetaram tendências que se confirmaram em 

2017.2 com demonstração de eficiência e eficácia. Reconhecidamente, a Extensão atuou de forma habilidosa e rápida e contribuiu para que o que era 

certo, fosse realizado. É o que revela, no segundo semestre, o mesmo indicador com  80,1 pontos percentuais. Um aumento que a CPA atesta estar 

relacionado não somente com o nível operacional das AACs, mas com a gestão das atividades. O índice, nos últimos anos, manteve-se abaixo de 50% 

de favorabilidade o que sinalizou para a IES a necessidade de mudanças em seu planejamento, deliberando, assim, pela indicação de um docente 

para garantir a execução, divulgação e melhoria contínua da Extensão alinhada aos PPCs dos cursos. O crescimento do indicador ocorreu exatamente 

na escala 5 (extremamente satisfeito) a qual, em 2017.1, somou 22,6% e, em 2017.2, alcançou 27,8%. Essa percepção sugere um crescimento 

significativo entre os respondentes extremamente satisfeitos do primeiro semestre.  
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Convém, em razão disso, listar algumas das ações extensionistas desenvolvidas no ano letivo de 2017 na forma de projetos, cursos e outras 

atividades. Quanto ao atendimento à comunidade, seus resultados estão descritos e explicitados na Dimensão 3, do Eixo 2 do presente Relatório.  

 

 
QUADRO: Extensão | Projetos 2017 

Projetos de Extensão - 2017 

 TÍTULO/CURSO EIXO FINALIDADE DOCENTES  ALUNOS RESULTADOS LOCAL 

2017.1 

Enfrentamento à 
violência contra o idoso 
por meio de ações 
socioeducativas 
(SERVIÇO SOCIAL) 

Cidadania, 
Políticas 
Públicas 

- Realizar ações socioeducativas 
com adolescentes de escolas 
públicas, de modo a discutir a 
violência contra a população 
idosa, seus direitos e a 
importância do idoso na 
sociedade. 
 
- Desenvolver estudos e 
pesquisas sobre a importância e 
o papel do idoso na sociedade 
atual. 

1 

Serviço Social 
(04) 
 
Estácio Fatern 
(38) 2013-2017.1 

22 alunos das 
escolas estaduais 
 
327 alunos de 05 
escolas estaduais 
(2013-2017.1) 

E.E. Berílo Wanderley,   
Prof. José F. Machado, Prof. 
Luiz Antônio, Mons. 
Walfredo Gurgel e Stela 
Wanderley. 

2017.2 

Serviço Social 
(01)  
Psicologia (04) 
 
Estácio Fatern 
(43) 2013-2017 

25 alunos das 
escolas  públicas 
 
352 alunos de 05 
escolas públicas 
(2013-2017) 

Escolas Estadual Stela 
Wanderley. 

 

Projetos de Extensão - 2017 

 TÍTULO/CURSO EIXO FINALIDADE DOCENTES  ALUNOS RESULTADOS LOCAL 

2017.1 

O Serviço Social e a 
interdisciplinaridade na 
área sócio jurídica: o 
fazer profissional do 

Gênero, 
Políticas 
Públicas, 

Cidadania 

- Integralizar as ações da 
Assistência Social e as 
competências do profissional 
no sociojurídico. 

1 
Serviço Social 
(05) 

98 atendimentos 
(2017.1) 

Casa de Justiça e Cidadania 
(CJC) da Central do 
Cidadão, na Zona Norte da 
capital potiguar, órgão 
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2017.2 

assistente social no 
Núcleo de Prática 
Jurídica da Estácio Natal-
RN 
(SERVIÇO SOCIAL) 

 
- Atender as comunidades 
vulneráveis com questões na 
área Civil (pensões alimentícias; 
guarda; tutelas; curatelas; 
dissolução de uniões; defesa de 
direitos (criança; idosos e 
mulheres vítimas de violência 
doméstica). 

Serviço Social 
(04)  
 
Estácio Fatern 
(19) 2015-2017.2 

60 atendimentos 
(2017.2) 
 
158 atendimentos 
(2017) 
792 atendimentos 
(2015--2017) 

vinculado a SEJUC e ao TJ-
RN. 

Fonte: Coordenação de Pesquisa e Extensão, 2017. 

 
A Extensão, portanto, é uma das funções sociais da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, a qual concentrou parte de suas ações do segundo 

semestre de 2017 na temática do desperdício alimentar através da realização da V Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Estácio, de 

25 a 30 de setembro, com a participação de todo o corpo discente e docente. Já em outubro, a Responsabilidade Social da IES amplia seu escopo, 

com ações direcionadas ao eixo da Sustentabilidade através da realização do Mês do Currículo e Carreira, articulando-se ainda, de forma 

transdisciplinar, aos eixos de Cidadania, relacionado às Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). 

 

Com o objetivo de promover a capacitação e atualização do público interno e externo para o mercado de trabalho cada vez mais exigente em 

criatividade e resolução de problemas, o Mês do Currículo, vinculado ao Programa Estácio Carreiras, apresentou a seguinte programação voltada ao 

público interno: 

 

                            QUADRO: Extensão | Projetos 2017 –  Sustentabilidade, Cidadania e Empregabilidade  

Projeto de Extensão - Mês do Currículo e Carreira – 13 a 30 de outubro 

PERÍODO ATIVIDADE TÍTULO 

13/10 - noite Palestra 
Empregabilidade: os desafios do mercado de trabalho atual 

Elaboração de currículo e comportamento no processo seletivo 

19/10 - noite Palestra Carreira do profissional nutricionista empreendedor: um desafio da atualidade 
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23/10 - noite Palestra 
O fazer profissional do assistente social no centro de referência em assistência 
social - CREAS 

24/10 - noite Palestra Mídias digitais e redes sociais no mercado atual 

25/10 - 
manhã 

Palestra 
Comemoração do mês do fisioterapeuta: compartilhando a nossa história 

27/10 - tarde Palestra Radar Estácio de Fisioterapia 

28/10 - 
manhã 

Palestra 
Veículos de comunicação e novos formatos de negócios 

30/10 - noite 
Mesa redonda Mercado de trabalho sobre oportunidades para enfermeiros 

Oficina Como elaborar um currículo 
                                 Fonte: Focal de AAC, 2017. 

 

A interação entre os cursos da IES resultou na diversidade em termos de tipificação das atividades realizadas em 2017, revelando as potencialidades 

no campo do conhecimento teórico e prático, além da influência socioeconômica e cultural possui em sua ampla atuação para o desenvolvimento 

local e regional. A IES obteve melhorias na criação de mecanismos mais eficientes para a aproximação entre os docentes de todas as áreas e as 

entidades classistas para o estabelecimento de parcerias que possam responder de forma adequada às expectativas da comunidade interna e externa 

de cumprir com avanços científicos e tecnológicos para com a capital potiguar e o Rio Grande do Norte, o mercado e as instituições públicas e 

privadas. 

 

QUADRO: Extensão | Cursos 2017 

Oficinas de Extensão - 2017 

 EIXO TEMA PROMOÇÃO  

2017.1 Cidadania Como elaborar um currículo Projeto Mês do Currículo 

2017.2 Saúde Conhecendo o desperdício alimentar na visão da Urbana 
V Semana de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

2017.1 Ensino Prática gastronômica: aprenda a preparar alimentos funcionais Estácio Orienta 
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2017.2 Cidadania Reaproveitamento total de alimentos 
V Semana de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social 

2017.1 Saúde 
Higiene mental para minimizar os sintomas que atrapalham suas 
atividades e seus relacionamentos 

Estácio Orienta 

2017.2 Cidadania Oficina de Redação para a prática profissional Focal de AACs 

2017.1 Ensino Caminhos da fotografia: técnica e dicas Estácio Orienta 

2017.2 Cidadania Integração social: (re)construindo saberes III CIENTIF ESTÁCIO 

2017.1 Cidadania 
Vencendo em processos seletivos: dicas para ser bem sucedido e 
garantir seu espaço no mercado de trabalho 

Estácio Orienta 

2017.2 Ensino Oficina de Metodologia Científica Curso de Psicologia 

2017.1 Ensino Eletrotermofoterapia 
Centro Acadêmico e Coordenação de Curso de 
Fisioterapia 

Fonte: Focal de AAC, 2017. 

 

Por fim, A IES, alicerçada em seu PDI, promoveu ações que refletiram sua responsabilidade com a sociedade e possibilitaram um diálogo com a 

comunidade, a partir do compartilhamento do conhecimento acadêmico, por meio da realização de atividades científicas, técnicas e culturais que 

geraram o envolvimento e o consequente desenvolvimento da comunidade.  

 

 

QUADRO: Extensão | Ações 2017 

Ações Extensivas e Comunitárias - 2017 

TIPO EIXO TEMA PÚBLICO 

PALESTRA Políticas Públicas 
O trabalho do Serviço Social desenvolvido na Promotoria do Idoso de Natal – RN e 
ações de sustentabilidade. 

100  

FEIRA Cidadania Feira de cultura: origens indígenas e afrodescendentes 300  
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JORNADA Saúde II Jornada de Neurociências 200 

FEIRA Ensino Feira de Ideias Empreendedoras - FIAM 200 

GINÁSTICA E PALESTRA Ensino SIPAT Natal Shopping – Ginastica Laboral e Palestra de Orientações Posturais 20 

PALESTRA 
Gênero, 

Políticas Públicas 
Delegacia da Mulher combate à violência doméstica 100  

RODA DE CONVERSA Cidadania Vivências de casos na delegacia 50 

PALESTRA Ensino Terapia Cognitivo Comportamental 60 

ENCONTRO Cidadania I Semana de Consciência Negra Estácio 250 

RODA DE CONVERSA 
Saúde, Cidadania, 
Políticas Públicas 

Semana de Luta Antimanicomial: Direito à Loucura em Liberdade  100 

DINÂMICA Cidadania Terapia do Bem 27 

ENCONTRO Políticas Públicas 
Diálogos com a rede – discutindo programas e serviços para as pessoas com 
deficiência 

50 

MESA REDONDA Políticas Públicas Energias Renováveis 50 

APRESENTAÇÃO Cidadania Filarmônica Prof. Ubaldo Medeiros do Núcleo de Amparo ao Menor – NAM 300 

BAZAR Cidadania Bazar GAAC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) 120 

GINÁSTICA E PALESTRA Ensino SIPAT Magestic 55 

PALESTRA Saúde Orientações sobre o Leite Materno 25 

DIÁLOGO Cidadania Radar Estácio: Primeiros Passos para o Mercado de Trabalho 100 

ENCONTRO Saúde Dia do Bem Estar Estácio 34 

Fonte: Focal de AAC, 2017. 
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Neste Relatório de 2017, as atividades extensionistas relacionadas à prestação de serviços e atendimentos à comunidade externa trazem dados 

interessantes e suficientes para dimensionar o crescimento do trabalho da Extensão realizado pela IES. Além disso, mostram a relevância da Extensão 

na formação e apontam encaminhamentos no sentido de sistematizar a oferta de horas complementares previstas para cursos de graduação, de 

acordo com as necessidades desses, para a elaboração de quadros ou gráficos, com vista à realização de trabalhos de pesquisa e comparação. Espera-

se que, em pouco tempo, a IES possa disponibilizar esse conjunto organizado de dados para coordenadores de cursos, NDEs, Coordenadores de 

Estágio, de Iniciação Científica e Extensão, biblioteca, Secretaria, CPA, Professores, Centros Acadêmicos e Lideranças. 

Para realizar as ações de transferência do conhecimento, tecnologias e competências nas mais diversas áreas para a sociedade, a IES mantém o 

controle de arquivos e acompanhamento dos dados de protocolo e das equipes de trabalho envolvidas com serviços e atendimentos. Essa ação 

iniciada com Clínica Escola de Fisioterapia, vem sendo aprimorada com a integração de outros cursos e seus serviços prestados, demonstrando o 

esforço por melhor organizar os atendimentos com o aumento na procura pela comunidade externa.  

 

Nessa dinâmica, a participação da sociedade civil organizada e dos cidadãos impactados com as ações da IES nas diversas zonas urbanas e bairros de 

Natal devem ser consideradas, de modo a favorecer a promoção de novos espaços e oportunidades, ampliando as interações entre a universidade e a 

sociedade. 
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 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Atualizar permanente as 
informações institucionais, na 
Internet e na própria IES, em 
atendimento à legislação 
vigente. 

Atualização das informações da IES, 
no site institucional, incluindo a 
página da CPA, e na própria IES, em 
atendimento à Portaria 40. 

Morosidade, pelo setor 
específico, na postagem 
atualizada de arquivos na 
página da IES e CPA. 

Postagem dos Relatórios da CPA de 
2012 até o atual. 

Sintonia e eficácia da divulgação 
das informações para a 
comunidade universitária. 

Manutenção atualizada, em parceria 
com as Coordenações de Curso, dos 
quadros, murais e informativos da 
IES, com informações sobre: CPA, 
Extensão, Responsabilidade Social e 
outras informações institucionais 
relevantes. 

Murais dos laboratórios 
específicos com orientações 
não expressas e não legíveis 
sobre regras e procedimentos. 

Existem os murais generalistas e os 
específicos por curso nos pisos térreo e 
superior. 

Falta de uso estratégico dos 
murais de sala de aula. 

Pouco incentivo ao uso da rede 
social corporativa Comunicare. 

A Comunicação Interna da IES envia 
regularmente e-mail aos professores. 
sobre as notícias mais atuais.  

O Painel do Professor pode ser 
acessado de qualquer dispositivo 
conectado à Internet, sem necessidade 
de login e senha. 
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Verificar a adequação do fluxo 
de informações e a qualidade da 
comunicação institucional 
interna e externa. 

Garantia, junto ao setor responsável 
pela Comunicação, da qualidade, 
eficácia e visibilidade das informações 
institucionais divulgadas, interna e 
externamente – murais, informativos, 
outdoors e mídia em geral – TV, 
rádio, jornais e internet. 

Não estabelecimento de 
políticas de divulgação 
institucional pelo setor de 
Comunicação: mural específico 
para comunicação externa e 
demais conteúdos relevantes. 

Em 2017, a IES conquistou bastante 
visibilidade na mídia local, em especial, 
na televisão e web com destaque para 
a atuação de docentes e alunos em 
projetos de ensino, pesquisa e 
extensão.  

Consolidar as informações da 
Ouvidoria, através da 
elaboração de relatórios. 

Atuação da Ouvidoria, em parceria 
com a Gestão da IES, com o devido 
acompanhamento de seus registros e 
visando ao aprimoramento dos 
serviços ofertados pela IES. 

--- 
Os relatórios da Ouvidoria são 
catalogados e seus resultados 
expressos na forma de gráficos. 

Estabelecer parcerias com a 
comunidade externa. 

Estabelecimento de 
parcerias/convênios com a 
comunidade externa, visando à 
prestação de serviços para a 
comunidade externa e/ou à alocação 
discente em estágios e empregos. 

--- 

O Portal Estácio Carreiras disponibiliza 
relatórios com base nos termos de 
estágio firmados e vagas de emprego 
cadastradas, com estatísticas por 
curso, bairro e município. 

Estabelecimento de parcerias com o 
mercado de trabalho, verificando as 
demandas atuais para os ajustes 
necessários nos PPCs. 

--- 

A IES promoveu várias ações em seu 
campus e extramuros em parceria 
como mercado de trabalho e entidades 
classistas. 
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Análise da CPA: 
 
A Estácio FATERN mantém e deve ampliar canais de comunicação, como uma das formas de viabilizar sua missão institucional, representada pela 

busca em formar profissionais capacitados e atualizados e participar ativamente do processo de melhoria de vida da população. Portanto, considera 

necessário um permanente diálogo com a comunidade acadêmica comunidade na qual está inserida. 

 

Diferentemente do público interno, que é mais restrito, de fácil delimitação e identificação de interesses, o público externo da IES é amplo e 

heterogêneo. De uma maneira geral, é possível apontar os seguintes subgrupos: (a) Estudantes do Ensino Médio e trabalhadores, que buscam 

graduação tradicional ou profissional; (b) Alunos graduados em busca de outra Graduação – Tradicional ou Tecnológica e Pós-graduação; (c) Alunos 

diversos, que buscam cursos de extensão; (d) Empresários; (e) Órgãos Governamentais; (f) Alunos e docentes, que acessam o sistema acadêmico 

através do site; (g) Imprensa, que busca informações sobre as atividades da IES; e (h) Comunidade em geral. 

 

A comunicação com o público externo é feita com o cuidado de garantir informações precisas e transparentes. A divulgação dos serviços à 

comunidade se dá por intermédio dos meios de comunicação, de modo tradicional, utilizando mídia impressa (jornais, revistas, catálogos, entre 

outras), rádio e TV. Em 2017, a IES obteve forte presença na mídia local e regional através, principalmente, do atendimento à imprensa, fornecendo 

informações da instituição e fontes para matérias. Fez uso, portanto do “personagem” especialista, como estratégia de visibilidade, na maioria das 

vezes um professor ou, ainda o coordenador do curso. Além disso, buscou detectar o que é de interesse público e o que pode ser direcionado como 

material jornalístico entre as ações da IES; Por último, baseou-se na Identificação de espaços para divulgação da informação. Dentre os assuntos mais 

abordados, o atendimento na Clínica Escola de Fisioterapia a crianças com microcefalia obteve grande repercussão na mídia impressa (Tribuna do 

Norte) e televisiva (Globo). Além da microcefalia, o serviço de auxílio as mulheres com início da menopausa e o reaproveitamento de alimentos, 

evitando o desperdício também entraram na agenda da cidade e região. Dentre os resultados gerais em 2017, a distribuição de conteúdo na mídia 

aconteceu conforme o gráfico: 
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Deve-se agregar a isso a divulgação por meio da internet, notadamente mais ágil e com maior potencial para alcançar o público jovem. Destaca-se, 

ainda, o site institucional, que permite a visualização da estrutura organizacional, cursos de Graduação e Pós-graduação ofertados, oportunidades de 

Estágios e Empregos, localização, áreas de Pesquisa, Extensão, Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Monitoria, Atividades Complementares, hot 

sites para a divulgação de eventos e promoções, CPA e resultados das avaliações internas, editais, notícias e ainda uma comunicação direta através 

do sistema de Ouvidoria e “Fale Conosco”. 

 

Ao focar o público externo, a IES procura: (a) posicionar a marca da IES no mercado de ensino superior, frente aos diferentes públicos de interesse, 

ressaltando seus valores, sua gestão eficiente e qualidade de ensino; e (b) desenvolver um processo comunicativo com a sociedade, por meio de 

métodos diretos e indiretos, visando munir o público externo com informações sobre os parâmetros legais e as regulamentações que regem a vida 

institucional, bem como as atividades e iniciativas realizadas pela instituição. 

 

Os principais meios de comunicação da IES com o público externo são: anúncios em geral nas mídias impressas, rádio e TV, e mídias digitais. Para o 

planejamento e desenvolvimento da comunicação publicitária, a Instituição conta com o apoio e assessoramento da agência Letra A Comunicações, 

que mantém a sociedade potiguar informada sobre as ações da IES. Em 2017, a assessoria de comunicação somou 229 inserções em portal de 

notícias, 178 em jornal impresso, 59 em agência de notícias, 44 em televisão e 53 em outros meios. A escolha do veículo de comunicação é feita de 

forma estratégica, levando sempre em consideração o perfil deste em relação ao público-alvo e a circulação que melhor se adequar ao produto. 

 

Outra forma de comunicação com o público externo ocorre por meio das PARCERIAS com a Comunidade. A IES estabelece parcerias com instituições 

públicas e privadas, com vistas ao desenvolvimento de suas atividades, tais como: estágio profissional dos estudantes, ações de responsabilidade 

social, e para o desenvolvimento do tripé Ensino, Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão. A relação com as instituições e empresas se dá através 

de diversos projetos e atividades expressos em convênios com foco no desenvolvimento educacional. Como exemplos, podemos citar as seguintes 

parcerias: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE; INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL; GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; 

PREFEITURAS DE NATAL, PARNAMIRIM, MACAÍBA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CEARÁ-MIRIM, PARAZINHO, SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, JOÃO 
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CÂMARA, TAIPU, CAIÇARA DOS VENTOS, ARÊS, ENTRE OUTRAS; ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER MIDWAY MALL; CONDOMÍNIO 

CIVIL DO PRO INDIVISO DO NATAL SHOPPING CENTER; ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CIDADE JARDIM; HOTEL MARSOL BEACH RESORT; 

MERCATTO - COMERCIO DE ALIMENTOS; SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA E SIMILARES DO RN – SINDPR-RN; MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RN; CLINICA DE DOENÇAS RENAIS – CDR NATAL; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN; TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL; 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SEVERINO LOPES; IMIRÁ PLAZA HOTEL; CLÍNICA SANTA MARIA - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO; CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA.; CAMARÕES NATAL SHOPPING ALIMENTOS; BODEGA BAR; BALADA PETRÓPOLIS BAR E PETISCARIA; INSS; LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O 

CÂNCER; CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL – CRI; NÚCLEO DE AMPARO AO MENOR – NAM; APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS; ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS COMUNIDADES DO CAMPO DO RN; CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO; SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR 

CARRILHO; CONSELHO COMUNITÁRIO DE PONTA NEGRA; INCOR NATAL – INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL; HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL;  

GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER – GAAC; PAPI – PRONTO SOCORRO E CLÍNICA INFANTIL DE NATAL; CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS; HOSPITAL 

ANTÔNIO PRUDENTE; INSTITUTO JUVINO BARRETO; UNIMED NATAL – SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO; CENTRO DE APOIO AS 

COMUNIDADES CARENTES; BEMFAM – BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL; FUNDAC/RN – FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

RN; entre outras. 

 

O PROGRAMA DE ESTÁGIOS E EMPREGOS tem a finalidade de encontrar oportunidades de estágios e empregos, em empresas de todo País. Para 

desenvolver ações de inserção dos acadêmicos e graduados no mercado de trabalho e promover a ampliação da sua empregabilidade, a IES conta 

com a Central de Estágios e Empregos que executará suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual 

e Presencial por meio do: 

 

- PORTAL DE VAGAS DE ESTÁGIOS E EMPREGOS – com um sistema informatizado, a Central mantém uma parceria com empresas para a oferta e 

divulgação de vagas. Encaminha os candidatos, legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de 25/09/ 
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2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, unidade, coeficiente de 

rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam ao perfil solicitado pela empresa são encaminhados. 

- ESTÁCIO CARREIRAS – Para que a prática profissional tenha o objetivo de fomentar a entrada do futuro profissional ao mercado de trabalho, a IES 

conta com o Estácio Carreiras (www.estaciocarreiras.com.br), visando oportunizar a entrada dos nossos alunos, de forma qualitativa e muito mais 

eficiente no mercado de trabalho. O Estácio Carreiras executa suas ações pautadas na Política da área de Empregabilidade da IES, oferecendo 

atendimento Virtual:  a plataforma Estácio Carreiras - ambiente online para alunos e graduados da Instituição aborda temas de orientação de 

carreira, dando dicas de como elaborar um bom currículo e de como potencializar as suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo, tendo 

em vista: a competitividade mais acirrada no mercado de trabalho; as Exigências crescentes do mundo corporativo em relação aos candidatos em 

busca de colocação; os processos seletivos cada vez mais concorridos e exigentes; a empregabilidade dos discentes; a gestão eficiente da inserção 

de alunos e graduados no mercado; e dar aos alunos a oportunidade de conhecer melhores chances para incrementar sua carreira profissional. 

 

A comunicação interna ocorre a partir da percepção dos públicos da IES e suas diferentes necessidades de informação. Diante da diversidade de 

públicos, estão definidos os canais de comunicação específicos para atender às demandas de informação, privilegiando as mídias digitais por 

considerar o meio mais eficaz, fazendo a informação chegar de forma instantânea e segmentada para seus públicos. O objetivo da Comunicação 

Interna é estabelecer e cristalizar, como prática permanente, o diálogo entre IES e seu corpo de colaboradores (docentes e técnico-administrativos), 

bem como entre a IES e seu corpo discente. A IES conta com seguintes canais da Comunicação interna: 

 

- O SITE DA IES – http://portal.estacio.br/home/  

- INTRANET – portal interno com informações e notícias de interesse de funcionários da IES. Os funcionários podem disponibilizar informações, 

procedimentos e normas do seu setor e suas atividades na Intranet. É o canal oficial de informações institucionais para alinhamento e 

atualização, com agilidade no fluxo comunicacional. É um ambiente participativo e colaborativo. 

- PAINEL DO PROFESSOR – portal, no site institucional, com informações e notícias de interesse dos professores da IES. O site é atualizado 

diariamente e o acesso pode ser feito de qualquer lugar. O endereço é www.estacio.br/paineldoprofessor 

http://www.estaciocarreiras.com.br/
http://portal.estacio.br/home/
http://www.estacio.br/paineldoprofessor
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- CAMPUS VIRTUAL – site com serviços e notícias de interesse dos alunos, com informações disponibilizadas, por turno e turma. 

- MURAIS INTERNOS – espaços destinados à publicação de avisos e informações diversas, de forma impressa. 

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS (SIA) – disponibiliza informações acadêmicas e administrativas aos alunos, professores e corpo técnico-

administrativo. Por meio desse, a comunidade interna tem acesso às informações, de acordo com seu curso e período, desde aquelas referentes 

à Secretaria até as oportunidades de estágio. O SIA permite uma base de dados, bem como a integração de informações gerais da IES. Aos alunos, 

estão disponíveis os serviços de Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual (serviços de Requerimentos on line), notas e frequência; Calendário 

Acadêmico, Vagas para Estágios e Empregos, dentre outras. Aos professores, é dado o acesso às pautas para lançamento de frequência e notas, 

Biblioteca Virtual, lançamento de conteúdo, quadro de horário. Para os gestores e colaboradores, o SIA permite o acesso por meio da matrícula, 

aos links da área da qual é responsável, desta forma quem atua com a área financeira apenas possui acesso a esta, e assim por diante. 

- COMUNICARE - rede social corporativa, principal canal de comunicação interativo da Instituição, aproveita a usabilidade da plataforma de redes 

sociais (Workplace) e a familiaridade do usuário para promover o compartilhamento e a colaboração entre os colaboradores. Este canal visa 

consolidar as informações por meio de comunidades ou grupos de interesse, trazendo transparência na comunicação e nos relacionamentos 

profissional. Outra característica deste canal é a integração dos colaboradores administrativos e corpo docente, a agilidade nas respostas e 

descentralização da informação. A rede COMUNICARE disponibiliza ainda espaço para divulgação das produções docentes, basta acessar 

http://comunicare.estacio.br, inserir o e-mail cadastrado na Estácio e escolhe a senha de sua preferência.  Os professores e colaboradores contam 

também como envio de e-mails institucionais pelo setor de Comunicação Interna. 

 

A GESTÃO À VISTA consiste na divulgação de quadros e displays (físicos e eletrônicos) com os resultados das diversas áreas da Instituição. A 

comunicação dos resultados dos setores da IES,  através da Gestão à Vista,  busca alinhar todas as áreas e funcionários com os mesmos objetivos, 

dando maior transparência para as metas institucionais,  apresentando a evolução dos resultados efetivos alcançados no período, as ações que estão 

sendo tomadas e a parcela de contribuição de cada área para atingir as metas e objetivos da IES. 

 

http://e.allin.ciestacio.com.br/bendar/?atmca=6455751&atmme=12397&atmte=1&atmso=ck&utm_content=228064735&atmem=YW5kcmFtb3RhZmF0ZXJuQGdtYWlsLmNvbQ==&
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ADPWEB é um sistema administrado pelo RH da instituição que além de administrar as atividades relacionadas à folha de pagamentos, permite um 

contato direto com todos os colaboradores, administrativos e docente, ativos através de e-mails.  

 

Para facilitar a comunicação do corpo docente, a IES conta, ainda, com O SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO - SGC, cujo objetivo é o debate e 

a troca de informações acadêmicas de forma colaborativa entre os diversos professores e coordenadores da Estácio.  O SGC tem por objetivo a 

construção coletiva do ensino. O conteúdo deste ambiente engloba informações sobre o projeto pedagógico de cada curso, além dos planos de 

ensino e de aula das disciplinas, atividades estruturadas e metodologias específicas.  Ao acessar uma determinada disciplina existente, o Sistema 

exibe: plano de ensino; plano de aula; atividades estruturadas; metodologia específica; fórum; anexos; ocorrências e perfil de acesso desta disciplina.  

Essa participação coletiva é realizada através da participação de todos os docentes nos fóruns promovidos no SGC. Esses fóruns de discussão se 

propõem à troca de ideias, aprimoramento e discussões, no sentido de promover a atualização e o aprimoramento do ensino de forma coletiva, 

assegurando a participação de todo corpo docente da IES na construção dos conteúdos que serão ministrados, nas matrizes dos cursos, nas 

atividades propostas etc.  

 

O aluno conta ainda com o acesso tecnológico a ferramentas de comunicação da web, tais como: 

- Plataforma “ALUNO ON-LINE”; 

- SAVA – SALA DE AULA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - novo ambiente de aula virtual, mais intuitivo e amigável e novas funcionalidades como: 

roteiro de estudo; integração com o BDQ para alunos e docentes; chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente, com a possibilidade de troca 

de arquivos em tempo real; acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas; repositório de objetos de aprendizagem; 

calendário acadêmico; quadro de horários de aulas; notícias; relatórios docentes; integração com o Facebook. 

 

Destacamos, ainda, a OUVIDORIA, canal implantado pela IES para receber críticas, elogios, sugestões, e denúncias da comunidade interna e externa. 

Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a comunidade interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos 

serviços prestados, bem como na prevenção de conflitos. A Ouvidoria será um serviço disponibilizado à comunidade interna e externa com 
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atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e sugestões; funcionará em local próprio, com pessoal especializado para o trabalho a ser 

realizado dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação.  

 

São objetivos da Ouvidoria: (a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços prestados pela IES e os diversos segmentos de 

gestão administrativa, acadêmica e financeira da IES; (b) Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e financeiros, 

oferecendo à comunidade acadêmica informações e orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes; (c) Estabelecer processo contínuo e 

dinâmico de interação entre os discentes, os docentes, a gestão administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere a IES; (d) Contribuir para 

a melhoria dos serviços prestados pela IES, por meio de permanente acompanhamento da atuação e dos procedimentos dos diversos segmentos de 

gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses procedimentos; 

(e) Agir de modo proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou acadêmicos que se mostrem incompatíveis com o direito do 

usuário à informação e com a qualidade na prestação dos serviços.     

 

No Portal da Ouvidoria, as demandas poderão ser criadas através do link http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das 

seguintes formas: Denúncias; Insatisfações e Elogios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

I. Corpo Discente 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Garantir que as formas de acesso 
à IES, previstas no PDI, sejam 
efetivadas. 

Garantia, junto à Gestão da IES, da 
efetividade das formas de acesso 
declaradas no PDI e demais 
documentos oficiais. 

--- 

São formas de acesso e ingresso 
institucionalizadas: o vestibular, 
PROUNI, FIES, ENEM, transferência 
externa, transferência interna e 
portadores de diploma de Curso 
Superior. 

Garantir a qualidade do 
atendimento presencial ao Aluno, 
por parte do corpo docente e 
funcional da IES. 

Garantia, junto à Gestão da IES, do 
bom atendimento presencial ao 
Aluno pela SECRETARIA GERAL 
ACADÊMICA, Direção da faculdade e 
Coordenadores de Curso, conforme 
declarado no PDI e demais 
documentos oficiais. 

Falta de alocação diferenciada 
(em número, com 
treinamento) de   funcionários 
para atendimento à graduação 
e pós-graduação, ingressantes 
e veteranos. 

O atendimento presencial seja pela 
Secretaria, Direção ou Coordenação de 
Cursos ocorre de forma agendada pelo 
SIA e registro durante o atendimento. 
Para todos os setores Avaliação 
Institucional do aluno é satisfatória. 

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual ao Aluno. 

Verificação, junto à Gestão da IES, 
da efetividade dos serviços 
prestados pela Secretaria Virtual. 

As respostas aos 
requerimentos, muitas vezes, 
não implicam em soluções 
diretas. 

Há um controle de respostas no prazo 
para os requerimentos e avaliação de 
satisfação pelo aluno a cada novo 
requerimento aberto.  
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Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio Pedagógico 
previstos no PDI. 

Garantia, junto às Coordenações de 
Curso e Gestão da IES, da 
implementação dos Programas de 
Apoio Pedagógico previstos no PDI: 
Ambientação, Nivelamento, Nova 
chance, Avaliando o Aprendizado; 
Prepara AV1, Convênios, 
Complementação Curricular e 
Recuperação nas Férias. 

--- 

O Programa de Apoio Pedagógico da 
IES cumpriu a meta definida no PDI de 
realizar 1 evento por semestre para o 
Projeto Boas Vindas Calouros e a 
Semana de Interação com veteranos. 
As oferta e gestão das AACs obtiveram 
desempenho acima das expectativas. 

Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio Acadêmico 
previstos no PDI.  

Garantia, junto às Coordenações de 
Curso e Gestão da IES, da 
implementação dos Programas de 
Apoio Acadêmico previstos no PDI: 
Monitoria, Iniciação Científica, TCC, 
Extensão e Atividades Acadêmicas 
Complementares. 

--- 

O Programa de Monitoria abriu 85 
vagas durante o ano de 2017, a 
Iniciação Científica aprovou 03 novos 
projetos, a Extensão ampliou a oferta 
de cursos (11) e a oferta e gestão das 
AACs obtiveram desempenho acima 
das expectativas com mais de 1 mil 
horas registradas apenas em 2017.2. 

Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio à Prática 
Profissional previstos no PDI. 

Acompanhamento, junto às 
Coordenações de Curso e Gestão da 
IES, da efetividade dos Programas 
de Apoio à Prática Profissional 
previstos no PDI: SERVIÇO DE 
ESTÁGIOS E EMPREGOS E ESTÁCIO 
CARREIRAS. 

O Programa Estácio Carreiras 
(Portal) ainda é pouco 
conhecido pelos alunos. 

O Serviço de Estágio foi reordenado em 
2017.2, obtendo maior controle dos 
dados e despesas. Registrou 53 campos 
ativos apenas em 2017.2, sendo 06 
desses interdisciplinares. 263 alunos 
estiveram nos campos durante o ano.  

Divulgar os Programas de Apoio 
Financeiro. 

Garantia, junto à Gestão da IES, da 
execução dos Programas de Apoio 
Financeiro ao Aluno, previstos no 
PDI: FIES, PROUNI E BOLSAS 
INSTITUCIONAIS. 

--- 

A IES opera com Programa de Apoio 
Financeiro que adota bolsas do 
governo federal e conta com incentivos  
próprios como o PAR – Programa de 
Parcelamento. 
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Divulgar o Serviço de Apoio 
Psicopedagógico e verificar sua 
eficácia. 

Acompanhamento da efetividade 
do Atendimento prestado pelo NAP. 

--- 

O NAP fez visitas bimestrais às turmas 
para a divulgação de seus serviços, 
horários de atendimento e 
metodologia de trabalho. 

Zelar pela qualidade do 
atendimento telefônico receptivo 
e ativo. 

Criação de formas de verificação, 
juntamente com a Gestão da IES, da 
qualidade do telefônico ativo e 
receptivo prestado ao Aluno. 

O índice de desfavorabilidade 
relativo ao atendimento 
telefônico se mantém nos 
últimos anos na Pesquisa 
Institucional. 

A IES realizou 02 treinamentos 
presenciais direcionados a sua equipe 
operacional no ano de 2017: Excelência 
em Atendimento e Construindo 
Equipes de Alta Performance. 

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual – Tácio. 

Criação de formas de verificação, 
juntamente com a Gestão da IES, da 
qualidade do atendimento virtual 
prestado ao Aluno. 

O Atendimento Virtual - Tácio 
não obteve desempenho 
satisfatório na opinião dos 
alunos. 

--- 

Acompanhar a satisfação dos 
alunos com os serviços do 
“Estácio Carreiras” (portal de 
vagas, cursos, notícias do 
mercado de trabalho, chat com 
consultores de carreira, etc.). 

Acompanhamento, através dos 
resultados avaliativos internos e/ou 
pesquisas internas, do índice de 
satisfação dos Alunos com relação 
aos serviços prestados pelo “Estácio 
Carreiras”. 

--- 

Estácio Carreiras (Portal) ofertou 120 
vagas de estágios curriculares e não 
obrigatórios e 205 vagas de emprego. 

 

Acompanhar a Satisfação geral 
com o Atendimento. 

Criação, juntamente com a Gestão 
da IES, de mecanismos para 
verificar, periodicamente, a 
satisfação geral do Aluno com o 
atendimento da IES. 

O Atendimento Virtual. 

O Atendimento presencial na 
Secretaria e Direção é 
proporcionalmente mais bem avaliado 
que o virtual.  
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Garantir a implementação de 
ações de promoção de 
Acessibilidade e de Atendimento 
Prioritário aos PNES 

Providências junto à Gestão da IES, 
de recursos que promovam a 
acessibilidade pedagógica aos 
alunos com necessidades especiais: 
Sistema de síntese de voz 
(programa DOSVOX); Gravador e 
fotocopiadora que amplie textos;  
Acervo bibliográfico em CD e DVD 
em áudio; Software de ampliação 
de tela; Equipamento para 
ampliação de textos para 
atendimento a aluno com visão 
subnormal; Lupas; Réguas de 
leitura; Scanner acoplado a 
microcomputador; Acervo 
bibliográfico dos conteúdos básicos 
em Braille. 

----  
A IES atendeu a todos os recursos que 
promovem acessibilidade pedagógica 
aos alunos com necessidades especiais. 
 
 

Verificação das condições de 
mobilidade física: Rampas, 
Elevadores; Piso tátil; Sinalização 
tátil; Mapa tátil; Vagas reservadas 
no estacionamento. 

--- 
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Acompanhar a Satisfação Geral 
com os Processos Financeiros. 

Verificação da satisfação geral dos 
alunos com relação aos seguintes 
aspectos: Exatidão dos valores 
cobrados no boleto (de acordo com 
o que foi contratado: descontos, 
juros, etc.); Preço e a qualidade do 
serviço prestado pela IES; 
Mensalidade cobrada pela IES em 
comparação com as demais 
instituições de ensino superior 
privadas; Careza e facilidade de 
entendimento das informações do 
boleto para pagamento. 

O segundo semestre de 2017 
apresenta um pequeno 
aumento na desfavorabilidade 
quanto aos Processos 
Financeiros da IES. 

Em 2017, os alunos que ingressaram na 
Estácio contaram com o novo 
parcelamento de mensalidades: o 
Parcelamento Estácio, ou PAR. 

 
II. Egressos 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar mecanismos 
eficazes de acompanhamento 
dos egressos. 

Criação de mecanismos, juntamente 
com a Gestão da IES, para 
acompanhar a atuação dos egressos 
no mercado de trabalho. 

--- 
Realização do II Encontro de Egressos 
do Curso de Fisioterapia, agregando 
profissionais da capital e região. 

Aprimoramento dos canais de 
comunicação com os egressos. 

Compartilhamento da base de 
dados formal (IES)  e informal 
(Centros Acadêmicos)  para o 
incremento da  comunicação 
com egressos. 

O Projeto Radar Estácio e as semanas 
comemorativas dos cursos. 
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Aprimoramento dos canais de 
comunicação com os 
empregadores/mercado de trabalho. 

Compartilhamento da base de 
dados das coordenações de 
cursos, Portal Estácio Carreiras 
e entidades classistas  para o 
incremento da  comunicação 
com o mercado de trabalho. 

Acompanhar a atualização das 
informações no site dos 
Egressos. 

Acompanhamento e atualização, 
juntamente com as Coordenações de 
Cursos, das informações no site dos 
Egressos. 

O site dos egressos é pouco  
referenciado, ainda. 

--- 

Divulgação para a comunidade 
interna e externa do site do 
egresso e suas funcionalidades. 

Divulgação para os Coordenadores de 
Curso sobre as funcionalidades do 
site, estimulando-os na divulgação 
para seus alunos. 

Utilização dos meios eletrônicos (site 
dos Ex-alunos, e-mail, Portal do 
Professor, Campus Virtual etc.) para 
divulgar o site do egresso para toda a 
comunidade acadêmica. 

Estímulo ao cadastramento dos 
formandos, através de comunicação 
realizada durante a cerimônia de 
colação de grau. 

O Programa “Até Breve”, com alunos 
do último semestre, pode ampliar sua 
atuação, revisando e atualizando o 
cadastramento discente, divulgando os 
benefícios e vantagens pós-formatura.  

Incrementar a educação 
continuada dos egressos. 

Promoção do acesso à Biblioteca 
Virtual para egressos, visando 
oferecer textos atualizados 
referentes a cada área do 
conhecimento. 

Atuação e controle ainda não 
sistematizados. 

Promoção de campanhas 
motivacionais que estimulem os 
egressos para a educação continuada. 
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Desenvolver mecanismos para 
avaliações realizadas pelos 
egressos. 

Valorização das avaliações realizadas 
pelos egressos, considerando-as 
como feedback de qualidade para a 
reformulação e aprimoramento dos 
PPCs. 

--- 

Ampliar a articulação da IES com os 
egressos . 
 
Aprimoramento dos PPCs. 
 
Verificação da atuação dos egressos no 
mercado de trabalho. 

Análise dos relatórios das avaliações 
realizadas. 

Realização de reuniões com os 
Coordenadores de Curso para discutir 
os relatórios. 

Divulgar os Relatórios 
Gerenciais sobre os dados 
relativos aos ex-alunos 
cadastrados. 

Disponibilidade dos Relatórios 
Gerenciais sobre os dados relativos 
aos ex-alunos cadastrados e sua 
atuação no mercado de trabalho. 

--- 
Ampliar a articulação da IES com os 
egressos. 

Implementar o “Programa 
Alumini Estácio” 

Acompanhamento, juntamente com 
as Coordenações de Curso, da 
atuação dos egressos no ambiente 
socioeconômico, visando identificar 
os alunos a serem homenageados 
com a Medalha “Alumini Diamante”: 
História de crescimento pessoal e 
profissional;  Superação;  Atos de 
bravura; Relevante trabalho 
voluntário; Atuação em momentos de 
calamidade pública; História de vida 
inspiradora e outras ações em 
benefício da sociedade. 

 
 
 

---- 

Reconhecimento dos alunos egressos, 
considerando a diversidade de 
conhecimentos e de atuação no 
sistema público e privado – 
desenvolvimento e pesquisa, 
empreendedorismo e inovação. 
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Análise da CPA: 
 

I. Corpo Discente 
 

Na ESTÁCIO FATERN, alunos, professores e Coordenadores de Curso são atendidos das 8 às 21 horas de segunda a sexta e, no sábado, de 8h ao meio 

dia, pela Secretaria Geral de Alunos – SGA. 

 

Dentre as formas de acesso e ingresso institucionalizadas, listam-se o vestibular, PROUNI, FIES, ENEM, transferência externa, transferência interna e 

portadores de diploma de Curso Superior. 

É função da SECRETARIA GERAL ACADÊMICA, planejar, organizar, supervisionar e administrar a vida acadêmica dos alunos da Graduação, sendo 

responsável ainda pelo Registro Acadêmico e pela operacionalização das atividades não didáticas: matrículas, transferências, notas, declarações, 

requerimentos, históricos e controle de registro dos diplomas. 

 

Por sua vez, a SECRETARIA VIRTUAL disponibiliza ao aluno através do SIA, informações acadêmicas, Campus Virtual, Biblioteca Virtual, Portal de vagas 

para Estágios e Empregos.  

 

Coerente com o PDI 2016-2020 da ESTÁCIO FATERN, a Política de Atendimento aos Discentes contempla a assistência presencial da Secretaria Geral, 

das coordenações de curso e da direção da IES, para os quais é realizado agendamento prévio pela Secretaria Virtual (SIA). Há ainda a possibilidade 

de comunicação com a Secretaria via telefone. Esses aspectos compõem o campo ATENDIMENTO da Pesquisa Institucional, para a qual, em 2017.1, 

os indicadores de insatisfação quanto ao atendimento virtual/telefônico, em uma escala de 1 (extremamente insatisfeito) a 2 (muito insatisfeito), 

somaram: 26,0% quanto ao atendimento via chat (Tácio), 34,3% para o atendimento receptivo – aquele que atendeu quando você ligou, 24,9% 

relativos a outros canais de atendimento e 29,8% sobre o atendimento ativo – aquele que entrou em contato com você. Contudo, apesar do aspecto 

satisfação geral com o Atendimento registrar a marca de apenas 19,3% (entre 1 e 2 na escala), quando acrescentamos a esses indicadores os 

percentuais da escala 3, os indicadores crescem com tendência à desfavorabilidade e de forma desproporcional aos índices favoráveis ao 

atendimento presencial. 



 149 

 

GRÁFICO: Atendimento | ISA 2017.1 

Fonte: BI – Business Intelligence, 2017. 

 

Essa percepção que decresce na análise do semestre seguinte, 2017.2 em 28,2% quanto ao atendimento ativo – aquele que entrou em contato com 

você e 33,3% para o atendimento receptivo – aquele que atendeu quando você ligou, mas cresce para 25,1% relativa a outros canais de atendimento 

e 26,2% quanto ao atendimento via chat (Tácio). Ainda que a soma das escalas 1 a 3, quanto ao atendimento receptivo – aquele que atendeu quando 

você ligou, sofre uma queda de 3,9 pontos percentuais de um semestre (56,6%) ao outro (54,7%), não representa melhoria na posição do indicador 

que nos últimos anos vem se mantendo oscilante. 

 

GRÁFICO: Atendimento | ISA 2017.2 

 
Fonte: BI – Business Intelligence, 2017. 
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O aspecto Satisfação Geral com o Atendimento registrou um aumento na insatisfação de 19,3% (2017.1) para 21,4%, no segundo semestre. Os 

indicadores citados crescem de igual modo quando somados aos da escala 3.  Essa atitude inclusive se mostra na avaliação do aluno com relação ao 

Atendimento  Virtual –  Tácio, situando o indicador, nos dois semestres, na 8ª posição de desfavoralidade. 

 

Por fim, a CPA conclui que a proximidade percentual entre os indicadores dos dois semestres expressa uma conotação maior de desvantagem do que 

de favorabilidade. Diante disso, recomenda mais atenção para a comunicação mediada por telefone e internet, na busca pela excelência integral do 

Atendimento. 

 

Com relação ao Atendimento pela Direção da IES, os índices se comportam de forma favorável e seguindo a mesma característica positiva do 

Atendimento na SECRETARIA, isto é, a presentalidade.  

 

Quanto aos PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO disponibilizados pela IES, tem-se: 

 

- AMBIENTAÇÃO – recepção aos calouros, para ambientá-los e integrá-los com os acadêmicos em curso. Nessas atividades, a IES tem como 

prioridades ações sociais, a fim de evitar ações agressivas e acidentes.   

- NIVELAMENTO – revisa conteúdos necessários ao bom desempenho acadêmico do aluno, oportuniza o estudo de aspectos determinantes 

para o cotidiano da sala de aula e integra o aluno à comunidade acadêmica. Visa suprir conhecimentos prévios necessários para o ingresso do 

aluno no cotidiano acadêmico, através de cursos de nivelamento em Matemática e Português. A IES também oferta cursos em atendimento 

às necessidades dos docentes e Coordenações de Curso. 

- NOVA CHANCE - programa de reforço ao calouro com nota menor do que 4,0, na AV1, para estudar, por meio de videoaulas, o conteúdo das 

seis primeiras semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) que será somada à primeira nota e dividida por 2 (dois).   

- AVALIANDO O APRENDIZADO - exercícios simulados online acessados pelo aluno, com login e senha do SIA, através do link 

http://simulado.estacio.br/alunos/. São 5 questões por disciplina, geradas aleatoriamente, a partir dos conteúdos das aulas já ministradas, 

http://simulado.estacio.br/alunos/
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valendo 0,1 cada acerto. O somatório dos pontos, ao longo do semestre, valerá até 2 pontos extras na AV3, cujo valor máximo é de até 10 

pontos.   

- PREPARA - reforço aos calouros dos conteúdos das primeiras semanas de aula, para melhor desempenho na AV1. O reforço se dá por meio de 

aula teletransmitida, com a realização de chat para as dúvidas e mensagens dos alunos. O professor faz uma revisão geral dos conteúdos 

críticos para a AV1 e, com a mediação de outro docente no chat, responde às perguntas dos alunos.   

- PROGRAMA DE CONVÊNIOS – visa o intercâmbio com outras IES, com empresas privadas e públicas, para ofertar vagas de estágios, visitas 

técnicas, palestras e atividades de iniciação científica e extensão. 

- COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR – cursos livres para aqueles que buscam colocação no mercado de trabalho, bem como aos que buscam 

aperfeiçoamento, proporcionando chances reais de crescimento nas corporações, além de representar a possibilidade de complementar 

conhecimentos. 

- RECUPERAÇÃO NAS FÉRIAS - o projeto Recuperação de Férias visa dar nova oportunidade aos alunos (Graduação e Graduação Tecnológica), 

reprovados por nota, nas disciplinas participantes do Projeto (que possuem conteúdo online disponível), oferecendo a retomada dos conteúdos, no 

período de férias, antes do início do seguinte semestre letivo regular. Critérios para a participação: reprovação a partir de média 2,0 e apenas por 

nota; até 2 disciplinas (exceção para alunos FIES e PROUNI); não utilizada para alavancar nota de disciplinas aprovadas; somente para disciplinas do 

período vigente (não recupera antigas reprovações); 

 

O Programa de Apoio Pedagógico da IES cumpriu a meta definida no PDI de realizar 02 eventos anuais de ambientação, os quais foram: Projeto Boas 

Vindas Calouros e a Semana de Integração Veteranos. Com a missão de reforçar que o projeto pedagógico da ESTÁCIO FATERN é cada vez mais 

inovador, inclusivo e prático para o aluno, que busca essencialmente a excelência acadêmica, o projeto Boas-vindas Calouros é o momento em que a 

direção, os coordenadores, docentes e colaboradores apresentam a faculdade e seus diferenciais para os novos alunos. Além disso, uma série de 

ações são desenvolvidas no âmbito do projeto, a faculdade realiza o Trote Solidário, com ações sociais que envolvem a comunidade do entorno, 

promovendo melhorias e ganhos como a campanha de doações de sangue para o Hemonorte em 2017.  
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A ESTÁCIO FATERN também oferece aos seus alunos o Projeto de Revisão Presencial e reforço com base no diagnóstico prévio de conteúdos pontuais 

de maior dificuldade. Para essa ação o professor conta com o apoio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, o qual ainda avalia a necessidade de 

aulas de revisão bimestrais, antecedendo a semana de provas.  

 

Para 2017.1, a análise indicou a necessidade de aulas de revisão/reforço em Bioquímica para alunos de Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia, as quais 

obtiveram os seguintes resultados a partir do mês de abril, antecedendo a primeira avaliação (com 2 aulas): 

 

GRÁFICO: Adesão às Aulas 2017.1: Antes da AV1 

 

Fonte: Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP, 2017. 

 

Observou-se uma maior procura pelo último encontro, evidentemente devido à proximidade da data da prova (AV1). De forma inversa, porém, após 

a primeira avaliação realizada, registrou-se uma decrescente busca pelas 04 aulas seguintes. A CPA considerou baixa a frequência média 17,25% 

alunos às aulas, tendo em vista a disciplina de Bioquímica ser apontada pelos alunos com grau de complexidade maior. O índice de aprovação obtido 
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entre os que frequentaram às aulas de revisão também pareceu insatisfatório. Em 2017.2, não houve inscrições em razão da indisponibilidade de 

horário dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: Adesão às Aulas 2017.1: Após a AV1 
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Fonte: Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP, 2017. 

 

Já os PROGRAMAS DE APOIO ACADÊMICO incluem: 
 

- MONITORIA – vivência do exercício do magistério pelo aluno que desempenha as funções de ensino, pesquisa e extensão. O monitor participa 

da elaboração dos planos de trabalho com o professor, auxiliando na realização de trabalhos e experimentos, estando apto a auxiliar os 

discentes, orientando e esclarecendo dúvidas em classe, campo e laboratório. 
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- INICIAÇÃO CIENTÍFICA – está a serviço do Ensino e da Extensão, pela prática investigativa, para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem e da extensão. Visa à inserção dos alunos no processo de investigação cientifica, despertando interesses e vocações, 

mobilizando talentos entre os alunos e preparando-os para a educação continuada.  

- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – desperta a investigação científica do aluno que está se formando, visando à consciência crítico-

analítico. A disciplina TCC/Orientação à Monografia propicia ao aluno dos últimos semestres o desenvolvimento de trabalho científico, em 

uma área específica de sua escolha, sob orientação de um docente da área. O TCC é regido por regulamentação própria.  

- EXTENSÃO – oportuniza ao aluno capacitação e participação em cursos e atividades, além de suas atribuições regulares, bem como ampliar 

suas atribuições de responsabilidade social. 

- ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES - componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e cultural, cujo foco principal é o 

estímulo à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares. As AACs devem promover a articulação com as 

demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. Estão expressas em resolução específica. 

 

Em consonância com a missão e responsabilidade social do Programa de Monitoria, os editais lançados em 2017 fortalecem o acesso e a 

permanência dos estudantes na IES. A monitoria na ESTÁCIO FATERN faz parte das atividades de formação, realizadas por um conjunto de estudantes 

da graduação contemplados com bolsa e orientadas pelos docentes. Inseparável do Programa de Apoio Discente, o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico – NAP atua integrado às coordenações de curso e corpo docente para garantir a eficácia do Programa. Cabe ao NAP, por isso, a 

condução do processo seletivo para monitores e, após sua conclusão, divulgar a Oficina Reta Final para os aprovados.  

 

Em 2017, foi aberto um total de 85 vagas para Monitoria, priorizando 05 cursos. 18 alunos classificaram-se no primeiro semestre e 08 no segundo. 

Para 2017, para avaliação da dimensão, foram priorizadas Bolsas de Monitoria para 8 disciplinas dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição. 

As vagas foram abertas inicialmente para as disciplinas de Anatomia Sistêmica, Anatomia Palpatória, Avaliação Cinético Funcional, Cinesioterapia, 

Eletrotermofototerapia e Fisioterapia em UTI, enquanto em 2017.2, além das já citadas, foram disponibilizadas vagas para Técnica Dietética e 

Gastronomia. Observou-se entre os aprovados uma maioria do Curso de Fisioterapia, o que não descredita o perfil em termos de habilidades e 
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competências, mas alerta para a diversidade restrita em termos de conhecimento e suas aplicações. O número de aprovados em 2017.2 não cresceu, 

mas atingiu a meta anual prevista no PDI de +2%. Ao final de 2017, a IES computava 12 (doze) monitores desenvolvendo atividades na área de saúde. 

 

QUADRO: Programa de Monitoria 2017 

Resultados da monitoria 2017.1 

VAGAS INSCRITOS CLASSIFICADOS APROVADOS 

72 29 

18 

 

Básicas ENF FISIO NUTR PSI ADM ADM FISIO NUTR 08 

15 29 14 06 02 06 02 16 11  

TOTAL DE ATENDIMENTOS A ALUNOS 364 

 

Resultados da monitoria 2017.2 

VAGAS INSCRITOS CLASSIFICADOS APROVADOS 

13 12 

 04 04 FISIO NUTRI NUTRI FISIO 

7 6 7 5 

TOTAL DE ATENDIMENTOS A ALUNOS 102 

Fonte: Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP, 2017. 
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QUADRO:  Monitoria| Horários dos atendimentos 2017.1 

Fonte: Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, 2017. 

 

Apesar da queda na quantidade de inscritos e aprovados para 2017.2, o processo transcorreu de forma comprometida e rigorosa. 
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QUADRO:  Monitoria| Horários dos atendimentos 2017.2 

 
                                                                                         Fonte: Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, 2017. 
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Com base nos dados colhidos em 2017, além do Projeto Boas Vindas e do Programa de Monitoria, o NAP desenvolveu as seguintes atividades: 

QUADRO – Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP | Ações 2017 

NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 
ATENDIMENTOS 

Agendados Realizados 

2017.1 
Apoio pedagógico de ordem acadêmica. 

12 12 

2017.2 - - 

2017.1 
Apoio psicológico de ordem pessoal. 

12 12 

2017.2 39 39 

2017.1 

Apresentação dos serviços do NAP, dos projetos Nova Chance e Avaliando Aprendizado às salas de 
aula. 

Bimestral 

Tabulação dos questionários do perfil do aluno ingressante. Abril 

2017.2  Sensibilização e acompanhamento das aulas de nivelamento e revisão. 

Semanal 2017.1 
Acompanhamento do processo seletivo para monitoria dos cursos. 

2017.2 
Fonte: Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, 2017. 

 

Os PROGRAMAS DE APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL resultam nas atividades de estágio, por meio de relações e parcerias com instituições e 

empresas que promovem a divulgação de vagas de emprego e consequente inserção do aluno no mercado de trabalho.  

 

Em relação aos Estágio Curriculares, cuja contribuição para a permanência dos estudantes e para a qualidade da formação é central para a ESTÁCIO 

FATERN, seguem descritas na Dimensão 2, do Eixo 3, deste Relatório, a avaliação discente componente curricular de caráter acadêmico, científico e 

cultural (AAC). 

 

O Programa Estácio Carreiras (Portal) não obteve um desempenho satisfatório na opinião dos alunos, ocupando a 9ª e 10ª posições entre os 10 itens mais 

desfavoráveis do ano, respectivamente, com 26,0% e 25,4% (entre as escalas 1 e 2). Apesar disso, ofertou 84 oportunidades e 120 de estágios 
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curriculares e não obrigatórios, bem como, 187 oportunidades e 205 vagas de emprego.  A CPA sugere, portanto, uma análise aprofundada nos 

relatórios do Portal para diagnosticar o índice de conversão da oferta de estágios (em quais modalidades) e empregos. 

 

A IES, para contribuir para a minimização das desigualdades sociais e permitir aos menos favorecidos condições de obter um ensino de qualidade, 

com baixo custo, conta com PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO: bolsas de estudo (Bolsa Convênio, Bolsa Colaborador, Bolsa Professor, entre 

outras).  A faculdade adota também o FIES e o PROUNI e outros programas: Financiamento sem Juros, Seguro Educacional e Amigo indica Estácio. 

 

Para o resultado do ISA 2017, o aluno avaliou dentro da satisfação os PROCESSOS FINANCEIROS da IES no primeiro semestre do ano, registrando o 

maior índice (56,1%) do campo PROCESSOS FINANCEIROS para o indicador Exatidão dos valores cobrados no boleto (de acordo com o que foi 

contratado: descontos, juros, etc.). 

 

Entretanto nos resultados do ISA 2017.2, o campo PROCESSOS FINANCEIROS passar a figurar entre os 10 itens com maior desfavorabilidade (entre as 

escalas 1 e 2), ocupando o 4º e o  5º lugar, respectivamente com 27,6% para a Satisfação geral com a mensalidade cobrada pela faculdade em 

comparação com as demais instituições de ensino superior privadas e 26,9% relativos ao Preço e a qualidade do serviço prestado, ou seja, com custo-

benefício da faculdade.  

 

Essa percepção reflete os dados registrados em dezembro 2017, da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e publicada em janeiro de 2018. O percentual de famílias brasileiras com 

dívidas fechou 2017 em 62,2%, acima dos 59% de 2016. Diante do endividamento crescente, a IES elaborou estratégias no sentido de contenção dos 

danos da inadimplência com o PAR - Parcelamento Estácio e os descontos programados. 

 

A partir de 2017 os alunos que ingressaram na Estácio contaram com o novo parcelamento de mensalidades: o Parcelamento Estácio, ou PAR,  

permite que o aluno pague metade do valor total do curso enquanto estiver estudando e a outra metade após a formatura. 
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A ESTÁCIO FATERN busca uma estrutura acadêmica capaz de realizar e garantir a política de atendimento aos discentes para os diversos programas 

articulados aos projetos pedagógicos, voltados para o desenvolvimento acadêmico. Dentre estes programas, destacam-se os programas bases de 

apoio pedagógico ao discente, programa de inserção sócio profissional e os programas de bolsas já descritos, os quais em conjunto ESTIMULAM À 

PERMANÊNCIA na faculdade. 

 

Realizado por especialista na área, o ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO, visa promover o bem-estar e o desenvolvimento do aluno, condição 

essencial ao processo de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. O atendimento é realizado pela procura espontânea do aluno 

que busque apoio, ou incentivado pelo docente orientador, em função de fatores, tais como: dificuldade de aprendizagem, aprender a lidar com a 

ansiedade antes do momento de avaliação da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os pares, professores, coordenadores e familiares 

ou problemas de isolamento social. O Serviço de Apoio Psicopedagógico objetiva: prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e 

pessoal ao aluno; a melhoria de suas relações interpessoais; e proporcionar atendimento psicológico ao aluno, visando ao seu bem-estar. Em 2017, 

foram realizados 51 atendimentos, um número baixo, se levarmos em consideração a base de quase 2 mil alunos na Graduação. Contudo, o fato se 

justifica em razão da pedagoga da IES, Profa. Bruna Braga, ter estado de licença gestante no segundo semestre. 

 

Os alunos com NEE auditiva são atendidos para terem seus horários de acompanhamento em sala de aula por seus respectivos intérpretes. O 

atendimento é ampliado para os docentes, para dar-lhes suporte didático, na formatação de avaliações, mediação de conflitos com alunos e 

aconselhamento psicológico. Destaca-se, ainda, que as matrizes curriculares dos cursos da IES contemplam a disciplina de LIBRAS.    

 

Para melhor atender aos alunos com necessidades especiais, a IES elaborou o documento “Política Institucional de Acessibilidade para Inclusão de 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais nos Cursos Superiores” no qual estão descritas as ações previstas para o atendimento do aluno. 

Com o intuito de construção do conhecimento que deriva de descobertas, buscas, curiosidades e questionamentos, a IES proporciona diferentes tipos 

de eventos para formação dos acadêmicos, em consonância com suas demandas. A preocupação em dispor uma formação integral ao discente está 

presente em ações de apoio e incentivo à participação em eventos científicos e culturais que aconteçam dentro e fora da Instituição, envolvendo os 
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integrantes de forma coesa e comprometida. Assim, a participação do discente é estimulada através de atividades no âmbito de seus cursos e 

correlatos, articuladas com políticas educacionais de desenvolvimentos de atividades estruturadas constantes em determinados cursos.  

 

A IES apoia, sempre que possível, a participação de sua comunidade acadêmica em eventos que agreguem valor a sua formação, como: viagens para 

participação de congressos, seminários e intercâmbios; eventos que tenham espaço para apresentação da produção acadêmica e que credenciem o 

aluno a acumular experiências em eventos da área; participação efetiva dos acadêmicos em atividades que põem o conhecimento acadêmico em 

teste no mercado de trabalho; divulgação dos trabalhos acadêmicos e da produção discente, entre outras ações. 

 

II. EGRESSOS 

 

A implantação do Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) da IES pretende ser um instrumento que possibilite a avaliação continuada da 

IES, por meio da parceria com a Direção, Gerência Acadêmica, Coordenadores de Curso e a CPA, objetivando a observação dos reflexos da 

contribuição desta IES, no que diz respeito ao desempenho profissional dos ex-alunos e da sua inclusão social. Para tanto é projetada uma ação de 

acompanhamento da trajetória de egressos dos cursos de graduação, estejam eles ou não, inseridos no mercado do trabalho ou em programas de 

educação continuada. 

 

Desenvolve, portanto, as seguintes atividades para o acompanhamento dos egressos: 

- Aplicação dos instrumentos; 

- Tabulação e análise dos resultados; 

- Elaboração de relatório; 

- Divulgação do relatório; 

- Proposições de reestruturação dos cursos, caso seja necessário; 
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- Realização de evento com vistas a coletar informações junto aos egressos sobre colocação no mercado de trabalho, cursos de seu interesse, e 

sobre outras atividades que a instituição pretenda realizar; 

- Criação de Banco de Dados dos Egressos; 

- Divulgação permanente sobre a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho; 

- Realização anual de um Encontro de Egressos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

 

O PAE abrange entre seus projetos o Até Breve e o Radar Estácio, que possibilitam de forma complementar o acompanhamento dos formando e ex-

alunos. O RADAR ESTÁCIO, que através da realização de eventos, localiza egressos no mercado de trabalho e os convida para um bate-papo, no qual 

compartilham experiências e orientam o formando para a passagem da vida acadêmica para a profissional. São escolhidos egressos de áreas distintas 

com inserção e reconhecimento no mercado de trabalho.  

 

Destaca-se no ano de 2017, a realização do II Encontro de Egressos do Cursos de Fisioterapia em cujo evento, apresentou-se a inserção bastante 

significativa dos formados pelo curso no mercado de trabalho e discutiu-se a variedade de oportunidades de formação com diferentes habilidades e 

competências proporcionadas pela diversificação das ações curriculares transdisciplinares, integrando alunos, profissionais e docentes da capital 

potiguar e estado. 

 

A IES acompanha a atuação dos seus egressos no ambiente socioeconômico, com destaque para o PROGRAMA ALUMINI ESTÁCIO, o qual pretende 

homenagear os egressos que possuam destaque e relevância no mercado de trabalho e/ou na sociedade, condecorando-os com a Medalha “Alumini 

Diamante” e um certificado de reconhecimento àqueles que se destaquem por história de crescimento pessoal e profissional; superação; atos de 

bravura; relevante trabalho voluntário; atuação em momentos de calamidade pública; história de vida inspiradora e; outras ações em benefício da 

sociedade. Nesse sentido, a IES homenageou, com a medalha “Alumini Diamante”, a aluna Monalise Dantas Soares, do Curso de Fisioterapia, que 

teve um excelente desempenho acadêmico, tendo recebido a láurea acadêmica. Durante o curso, foi aprovada em processo seletivo bastante 

criterioso, tendo sido contemplada com a participação no “Projeto de Realidade Virtual na Neuroreabilitação de Pacientes Acometidos de AVE”, em 
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uma ação conjunta dos Departamentos de Fisiologia, Neurociências, Fisioterapia, Matemática Aplicada e Artes na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Após a conclusão do curso foi aprovada na seleção para professor substituto na UFRN, onde atua como docente. 

 

Visando ampliar esse relacionamento com o Egresso, a IES tem o “Programa Aluno Destaque” para reconhecer egressos que se destaquem no 

mercado de trabalho. A IES já reconheceu, com Certificado Diamante, a atuação dos seguintes egressos: 

1. Maria Luiza Teixeira, do Curso de Serviço Social. A aluna apresentou um excelente desempenho na sua vida acadêmica e na oportunidade dos 

Estágios Supervisionados I e II elaborou e executou, sob a orientação da Professora Joana d’Arc Prado, o projeto Transporte Urbano e 

População Idosa: Construindo uma Nova Relação, que obteve excelentes resultados. Inscrito no 12º Concurso Talentos Maturidade – Projetos 

Exemplares (Banco Santander), recebeu o prêmio e recursos para desenvolvê-lo. Em 2011, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos, do 

Ministério da Justiça/ Secretaria Nacional de Direitos Humanos. A execução do referido projeto deu base para possibilitar a alteração do 

Decreto nº. 8.123, de 26 de março de 2007 e promover o Decreto nº 9.687, de 25 de abril de 2012, em Natal-RN, posteriormente 

nacionalizado.  Em 2012, Maria Luiza Teixeira foi homenageada pelo Supremo Tribunal Federal - STF e recebeu o Prêmio INNOVARE 2012.  

2. Agnaldo Souza Cruz, do Curso de Redes de Computadores e funcionário da Unidade De Processamentos de dados da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, recebeu uma das melhores notas para ingresso no Mestrado daquela instituição. 

3. Andréa Farias Felipe, do Curso de Serviço Social por sua história inspiradora: natural de Manaus - AM, é pedagoga e concluiu a graduação em 

Serviço Social na Estácio FATERN no ano de 2016. É pós graduada em Gestão de Pessoas, Libras - Proficiência, Docência, Tradução e 

Interpretação e em Educação, Pobreza e Desigualdade Social ( SEDIS - UFRN). Desde 2005 desenvolve projetos importantes na área das 

políticas públicas no município de Parnamirim - RN, iniciando suas atividades como orientadora social do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - PETI, seguido, do PROJOVEM Adolescente e em 2011 coordenou o Centro de Referência em Assistência Social – CRAS. 

Atualmente coordena o CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social do mesmo município, cuja atuação dessa Unidade 

de Assistência Social é referência no município. Apresentou conduta impecável como aluna, laureada inclusive, sendo hoje uma egressa 

inspiradora para seus colegas. Ainda possui vínculo constante com a Instituição, pois faz parte da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 
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A CPA sugere que haja uma classificação por ano/ semestre com o nome e curso do aluno homenageado, além de link para um breve currículo, que 

explicite a homenagem, a página institucional do Estácio Carreiras: http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/. Sugere ainda o envio de 

pesquisas de opinião sazonais aos egressos e a inclusão sistemática das análises dos relatórios gerenciais na pauta das reuniões com coordenadores de 

cursos e lideranças de turma. A CPA destaca ainda a necessidade de relatório integrado de todos os egressos, com indicativo de campo de atuação 

profissional. 

 

 
 
3.4 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 

  Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

I. Corpo Docente 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o Plano de 
Carreira Docente. 

Divulgação e implementação, junto à 
Gestão da IES, a aplicação do Plano 
de Cargos e Salários para os Docentes 
da Instituição. 

O Plano de Carreira Docente foi 
protocolado na Delegacia 
Regional do Trabalho, mas 
ainda  aguarda homologação. 

Maior segurança e satisfaçãos dos 
docentes. 

http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/


 166 

Incentivar a participação dos 
professores nos programas de 
Capacitação Docente ofertados 
pela IES e pela EDUCARE. 

Incentivo a participação dos Docentes 
nos Programas de Qualificação 
Docente promovidos pela EDUCARE - 
PIQ Formação Continuada e PIQ 
Mérito. 

--- 

Todos os  colaboradores da Estácio 
cumprem por completo os cursos do 
programa disponível na Educare: 
Ambientação; Compliance; Ética e 
Anticorrupção; Introdução a Segurança 
do Trabalho e Primeiros Socorros; 
Modelo de Ensino Estácio (somente 
para novos docentes). 

Divulgar o Programa de RV. 
 

Acompanhamento, junto à Gestão da 
IES, da aplicação do PIQ 
Remuneração Variável ao Corpo 
Docente, com base nos dados da 
avaliação interna. 

--- 

Cabe a CPA, divulgar entre os gestores 
os resultados da RV. A IES realiza a 
premiação em evento semestral. 

Divulgar o programa de Bolsas 
de Estudo ofertado pela IES e 
pela EDUCARE. 

Acompanhamento da participação 
dos docentes no programa de 
concessão de bolsas de estudo para a 
qualificação docente. 

--- 

A participação dos docentes é 
divulgada nas semanas pedagógicas 
semestrais. 

Divulgar e acompanhar a 
Política de Pessoal com relação 
ao Plano de Benefícios 

Garantia da divulgação da Política de 
Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios. 

--- 

Os docentes recebem regularmente e-
mails da Comunicação Interna com 
atualizações sobre os benefícios: bolsas 
de estudos, plano de saúde médico e 
odontológico, vale alimentação, vale-
transporte, cesta natalina,  descontos 
em empresas e organizações parceiras 
da IES. É possível conhecer e acessar 
esses benéficos através da Painel do 
Professor e do site da ADP/RH. 
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Análise da CPA: 
 
A Instituição concebe o planejamento como um ato de intervenção técnica e política, objetivando articulação permanente, a fim de estabelecer 

coordenação entre a esfera técnica, o nível político e o corpo docente, discente e técnico-administrativo. O processo de planejamento propõe um 

modelo de estrutura organizacional que permita viabilizar a consecução da missão, dos objetivos e das metas propostos no PDI. 

 

O modelo de organização formal de estrutura visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade para responder, ao mesmo tempo, às 

necessidades de uma Instituição de Ensino Superior e às exigências de gestão do mundo moderno. Isso se deve ao fato de que a nova conjuntura 

exige das organizações e das instituições um desenho dos métodos e procedimentos de formação, agora voltados para o desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias a inserção na ordem econômica e social atual e na estrutura do mundo do trabalho. 

 

Impõe ainda que sejam incorporados à organização e à gestão institucional os princípios da administração moderna, destacadamente os da 

flexibilidade, da rapidez de comunicação e de respostas, da capacidade em lidar com o desconhecido e de tomar decisões rápidas e adequadas às 

situações, de trabalhar e de negociar diferenças e conflitos; e de estabelecer relações interpessoais e de se atualizar permanentemente. 

 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela formulação, deliberação e execução da vida institucional, que se 

interpenetram, objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a efetivação das medidas propostas e o crescimento 

institucional. A participação efetiva de docente e discente do curso em órgãos colegiados acadêmicos da IES se dá conforme previsto no Regimento 

da IES. 

 

A política de gestão pauta-se, portanto, em compromissos assumidos claramente entre docentes, gestores, funcionários e Direção da IES: 

a) Diálogo e participação, pautados no trabalho em equipe, ouvir as pessoas e manter as portas abertas; 

b) Busca pela Qualidade e Excelência, na forma de melhorar continuamente, ir além e aprimorar a infraestrutura e tecnologia; 



 168 

c) Comprometimento e identificação, agir como “dono”, preocupar-se com as pessoas, trabalhar com prazer; 

d) Compromisso com o Social, determinando ações para atender à inclusão social, envolver-se com a comunidade interna e externa e valorizar as 

diferenças; e, 

e) Empreendedorismo, ser proativo, identificar as oportunidades e perseverar. 

 

Dentre as políticas de gestão, a Instituição considera os resultados das ações inerentes da Política de Avaliação Institucional, conforme descrição no 

Projeto de Autoavaliação da IES. O resultado das avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiam as ações e as tomadas de decisão dos gestores. A 

apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e 

oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. 

 

Assim, a Estácio FATERN, por meio do comprometimento, envolvendo direção, docentes, gestores e funcionários, busca atuar com excelência no 

ramo educacional no país com autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar. A Entidade Mantenedora é responsável pela IES perante as 

autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e 

de seu Regimento, a liberdade dos Corpos Docente e Discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. Cabe à Mantenedora 

a sustentabilidade financeira e a aprovação de investimentos para expansão e contratação dos recursos humanos e, à Mantida, o desenvolvimento 

do projeto educacional. Através dos Órgãos Colegiados, CONSEPE e CONSUP, a autonomia da IES é efetivada. A partir de diretrizes fixadas em 

reuniões pela Mantenedora, a IES faz seus planejamentos operacionais e estratégicos, contemplando sua expansão acadêmica e física. 

 

A IES preza a valorização e aperfeiçoamento dos seus docentes e técnico-administrativos para melhorar continuamente a qualidade do trabalho 

institucional.  

 

O programa de qualificação e capacitação executado pela UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA ESTÁCIO (EDUCARE) visa melhorar o desempenho dos 

docentes, através do desenvolvimento contínuo das competências organizacionais e, consequentemente, de uma atuação mais eficiente e eficaz dos 
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nossos colaboradores. Essas ações educacionais estabelecem paralelos entre conhecimento e prática, estimulando o desenvolvimento e 

aprimoramento das competências organizacionais, o networking e o compartilhamento do conhecimento. Tem por missão “Aprimorar o 

desempenho dos colaboradores desenvolvendo competências requeridas pela estratégia e disseminando a cultura da Estácio.” Assim, suas 

atribuições são: 1. Disseminar a Cultura Estácio; 2. Estar alinhada às competências organizacionais, desenvolvendo colaboradores administrativos e 

docentes para o aperfeiçoamento técnico e comportamental, visando um melhor desempenho na função; 3. Desenhar e aplicar programas 

educacionais para os colaboradores; e 4. Gerir programas de bolsa de estudos para os colaboradores. 

 

A EDUCARE é estruturada por 3 escolas:  

1. ESCOLA DE GESTÃO E LIDERANÇA - destinada ao aprimoramento das lideranças e propõe ações educacionais voltadas à gestão organizacional 

em diversos segmentos;  

2. ESCOLA DE DOCÊNCIA - destinada aos Professores e tem como proposta o aperfeiçoamento continuo das práticas pedagógicas adequadas ao 

ensino superior.   

3. ESCOLA FUNCIONAL - destinada aos colaboradores que exercem funções administrativas. Promove ações educacionais de desenvolvimento e 

aprimoramento profissional organizadas em matrizes de capacitação específicas por função.  

 

A gestão da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte segue as políticas estabelecidas em documentos oficiais, destacando-se o Regimento Interno, 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) e documentos 

normativos da Mantenedora. Estes servem de base para todas as outras políticas de gestão a serem implantadas na IES: Resoluções internas, 

Portarias, normas acadêmicas, entre outras. 

Especificamente quanto aos docentes, estes passam necessariamente pela ESCOLA DE DOCÊNCIA que contempla 3 programas, são eles:  

 

1. PIQ FORMAÇÃO CONTINUADA - propõe uma reflexão sobre a prática docente, partindo de um olhar sobre a prática pedagógica, o cotidiano da sala 

de aula, para chegarmos a uma fundamentação teórica que embasa o trabalho do modelo de ensino superior adotado pela Estácio. Tem como 
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objetivo criar uma identidade de excelência no modelo de ensino da Estácio, propiciando condições para constantes atualizações e 

aperfeiçoamentos, devendo ser cursado por todo o corpo docente. Atualmente temos disponível um portfólio de 12 cursos on line que o professor 

poderá se inscrever e cursar em momento específico no calendário acadêmico, tais como:  

- Avaliação do processo de ensino e aprendizagem;  

- Cuidados com a voz;  

- Educação e Sustentabilidade;  

- Elaboração de questões: um estímulo à aprendizagem;  

- Ensino superior e tecnologias da informação e comunicação;  

- Interatividade em sala de aula: a relação professor e aluno;  

- Mediação pedagógica em EAD: princípios e procedimentos de ensino em ambiente virtual de aprendizagem;  

- Metodologia de Estudo do caso concreto;  

- Metodologias e estratégias de ensino;  

- Modelo de Ensino Estácio;  

- Planejamento de Ensino e  

- Uma Leitura sobre a leitura: pensamento, tipologia, interpretação e atuação docente). 

 

Todos os cursos são certificados pela EDUCARE. 

 

Nos últimos dois anos, participaram do PIQ- Formação Continuada 97 (noventa e sete) professores da IES. Para 2018, já estão abertas as inscrições 

para o Programa de Capacitação de Docentes, através do Portal EDUCARE. O início dos cursos se dará a partir do dia 20 de março e versarão sobre 

Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino Superior, Estratégias de Aprendizagem Ativas e Mídias Virtuais na Educação. 
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2. PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO - uma parceria com empresas de tecnologia da informação destinada aos professores das áreas afins para o seu 

contínuo aperfeiçoamento. 

3. PIQ FÓRUM considerado como o maior evento acadêmico da Estácio. Ele vem se firmando como uma grande contribuição para a concretização da 

missão e a difusão dos valores organizacionais, ao reunir, anualmente, representantes de todos os cursos e IES do Grupo Estácio para discutir e 

analisar propostas educacionais e melhorias para o modelo de ensino que adotamos. A cada ano é proposto um tema para nortear as discussões que 

versam sobre a prática docente.  Já estiveram presentes no Fórum: Mario Sergio Cortela | Os novos paradigmas educacionais; Vasco Moretto | 

Decifrando enunciados: qual é o x da questão; Ronaldo Mota | Educando para inovação na sociedade do conhecimento; Marcos Masseto | Professor 

mediador da aprendizagem; Malvina Tuttiman | O papel do ensino superior na sociedade brasileira ; Luiz Claudio Costa | A visão do MEC para o 

ensino superior privado: ações para uma política de inclusão; Claudio de Moura Castro | A educação no século XXI; Eliane Yunes |O sujeito, a palavra 

e o mundo; Marcelo Andrade | Diversidade cultural e ação docente: é possível educar para a tolerância; Maria Helena Guimarães de Castro, Eric 

Bettinger, Flávio Comim e José Eduardo Cardozo | O papel do Educador na Formação de Qualidade. 

 

A cada ano a IES convida professores a participarem do Fórum Anual Docente. Nesses últimos 3 anos estiveram presentes 21 (vinte e um) docentes 

da IES, no referido Fórum, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, os seguintes docentes tiveram suas práticas pedagógicas premiadas nacionalmente, 

nas respectivas áreas de conhecimento: 

1. PROFª. ALINE BRAGA GALVÃO SILVEIRA FERNANDES, DO CURSO DE FISIOTERAPIA, COM APRESENTAÇÃO EM 2015 DO TRABALHO 

“COMPARISON OF THE IMMEDIATE EFFECT OF THE TRAINING WITH A VIRTUAL REALITY GAME IN STROKE PATIENTS ACCORDING SIDE BRAIN 

INJURY”; 

2. PROF. ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DO CURSO DE FISIOTERAPIA, EM 2015, COM APRESENTAÇÃO DO TRABALHO “COMPARATIVE 

STUDY OF LOW-LEVEL LASER THERAPY AND MICROCURRENT ON THE HEALING OF SKIN  BURNS RATS”; 

3. PROFª.  LUCIANA PROTÁSIO DE MELO, DO CURSO DE FISIOTERAPIA, EM 2013, COM APRESENTAÇÃO DO TRABALHO “COMPARING THE 

PERFORMANCE OF ELDERLY AND ALZHEIMER PATIENTS IN THE MAZE TEST”; E, EM 2012, COM APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
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“COMPARAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO SONO, COGNIÇÃO E FUNÇÃO NO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO COM A 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE” (CIF). 

 
 
A Estácio FATERN conta com uma política de pessoal consolidada e com vantagens e benefícios extensivo e comum a todos os seus colaboradores. 

Anualmente a instituição realiza a avaliação de desempenho, com novo sistema e metodologia, a qual representa uma possibilidade concreta de 

ascensão profissional; o pagamento dos salários é efetuado no segundo dia útil do mês, sempre em dia; a oferta de Plano de Saúde é extensiva aos 

dependentes, facultado o Plano Odontológico; além da concessão de Ticket Alimentação e Vale Transporte.  

 

Segundo as Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas constantes do Plano de Carreira do Corpo Docente, a admissão e contratação do docente 

seguirão os seguintes critérios:  

 

1. A admissão em cargos de provimento efetivo do quadro docente será preferencialmente precedida por entrevista e avaliação de curriculum, 

observados os requisitos do cargo e o que for estabelecido em regulamento da IES. 

2. A admissão efetivar-se-á por contrato de trabalho, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no regulamento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e em legislação complementar. 

Os contratos de trabalho são feitos por hora-aula, tendo em vista as características das disciplinas e dos profissionais selecionados. O regime de 

trabalho dos docentes é o da legislação trabalhista, para jornadas semanais de 4 a 40 horas de trabalho, por semana, a serem dedicadas às atividades 

de ensino, orientação, atendimento de alunos, Pesquisa, Iniciação Científica, Atividades Complementares, Extensão e também a funções 

administrativas na Instituição. Como orientação geral, a política acadêmica da Instituição visa ampliar a carga horária dos professores mais bem 

titulados e avaliados, de forma a compor um núcleo de excelência com maior dedicação ao ensino e à gestão. Ao mesmo tempo, busca aumentar o 

número de docentes em regime de trabalho de tempo integral e parcial, com o objetivo de compor um quadro amplo e dedicado não apenas ao 

ensino, mas também à pesquisa, extensão, atividades de responsabilidade social e funções administrativas. 
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Quanto ao Regime de trabalho, a IES conta com docentes trabalhando em 03 (três) tipos de regime de trabalho: 

 

- Regime de Tempo Integral (TI) – Para docentes contratados com 40 horas semanais de trabalho na Instituição, nelas reservado tempo de pelo 

menos 20 horas semanal destinado a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

- Regime de Tempo Parcial (TP) – Docentes contratados com 12 ou mais horas semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo 

menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

- Regime Horista (H) – Docentes contratados pela instituição exclusivamente para ministrar horas-aula, independentemente da carga horária 

contratada ou que não se enquadrem outros regimes de trabalho acima definidos. 

 

Na ESTÁCIO FATERN, a contração de professores visitantes ou substitutos, para as substituições eventuais dos professores do quadro regular, é 

realizada para atender à necessidade temporária e excepcional, por tempo determinado, isto é, por meio do Processo Seletivo Simplificado. O 

candidato inscrito no Processo de Seleção apresentará todos os documentos exigidos e aguardará o resultado. Uma banca designada exclusivamente 

para o processo seletivo simplificado avaliará o “Curriculum Vitae” da Plataforma Lattes do candidato, examinará todos os comprovantes e divulgará 

o resultado. 

 

Além dos casos previstos na legislação trabalhista, pode ocorrer o afastamento do ocupante de cargo docente, com direitos e vantagens 

estabelecidos no Regulamento, para: 

(i) Aperfeiçoar-se em programas de doutorado, mestrado, especialização, aperfeiçoamento ou atualização, em nível de pós-graduação ou 

comparecer a congressos e reuniões, relacionados à sua atividade técnica ou docente na IES; 

(ii) Exercer cargos na estrutura administrativa Instituição; e 

(iii) Licença médica. 
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O pedido de afastamento deverá ser encaminhado por meio do Coordenador de Curso competente, em requerimento dirigido ao Diretor Geral, com 

a exposição de motivos e a programação a que se destina. 

 

Com o objetivo de manter um quadro docente com índices elevados, tanto de titulação quanto de dedicação ao magistério, sem perder de vista 

habilidades essenciais para obtenção de um resultado positivo na troca e na construção do conhecimento, a partir da relação professor-aluno, a 

Estácio FATERN incentiva para que a maioria dos docentes atue nas disciplinas com estreita vinculação às áreas de conhecimento de sua qualificação 

e experiência profissional. 

 

A Instituição oferece aos cursos um quadro docente cada vez mais qualificado, mais titulado, com maior disposição de tempo para dedicar-se às suas 

atividades de ensino e com maiores recursos para apoiá-lo em suas atividades. A preocupação com a qualificação pós-graduada stricto sensu de seu 

corpo docente permeia, particularmente, o campo de formação básica e de formação geral do currículo pleno, procurando-se oferecer aos futuros 

profissionais uma sólida formação científica na atividade que irão desenvolver. 

 

Dessa forma, na área aplicada, constitui-se preocupação prioritária da ESTÁCIO FATERN a contratação de Professores profissionais que, além da 

comprovada capacidade de atuação no magistério esteja no dia-a-dia da atividade cujos fundamentos e aplicações ministram. Para tanto, sem 

comprometer a qualidade do ensino e na medida do possível, a Instituição incentiva a obtenção da pós-graduação stricto sensu, como adicional de 

suas habilidades no desenvolvimento do ensino, em suas áreas específicas de aplicação. 

 

Por outro lado, a Instituição procura oferecer aos docentes o apoio necessário ao desenvolvimento qualificado do ensino, em cada área específica, 

tanto no aspecto acadêmico quanto no aspecto tecnológico, que contribui para facilitar o aprendizado. Objetivando promover a melhoria de 

qualidade da oferta do ensino, da pesquisa e da extensão, a ESTÁCIO FATERN - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte oferece ao corpo docente a 

oportunidade de aprofundar e/ou aperfeiçoar seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 
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O docente tem como atribuições próprias ministrar aulas em sala de aula no Ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, desenvolver atividades 

na área da Pesquisa e no exercício de Direção de Curso ou Coordenação de Curso e nas atividades que atendam à comunidade sob a forma de 

projetos de Extensão. 

 

A ESTÁCIO FATERN protocolou o PLANO DE CARREIRA DOCENTE junto a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Norte – 

DRT/RN, em 29/05/2016, sob o número 46217.004995/2016-19.  

 

O Plano tem como objetivos:  

1. Orientar o ingresso, a promoção, a ascensão e a progressão funcional, o regime de trabalho e as atividades do Corpo Docente;  

2. Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional do mesmo; e  

3. Estimular o docente no exercício eficiente e eficaz das funções que lhe cabem desempenhar.  

A IES tem, hoje, 70 DOCENTES sendo:  

- 35 (trinta e cinco) (50%) ESPECIALISTAS,  

- 27 (vinte e sete) (39%) MESTRES,  

- 08 (oito) (11%) DOUTORES.  

 

Temos, assim, 35 (50%) DE DOCENTES COM FORMAÇÃO STRICTO SENSU. DESTES, 21 (30%) SÃO HORISTAS, 34 (49%) DOCENTES EM TEMPO PARCIAL 

E 15 (21%), EM TEMPO INTEGRAL.  

 

O docente tem como atribuições próprias ministrar aulas em sala de aula no Ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, desenvolver atividades 

na área da Pesquisa e no exercício de Direção de Curso ou Coordenação de Curso e nas atividades que atendam à comunidade sob a forma de 

projetos de Extensão.  
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O Cargo de Professor é distribuído conforme as seguintes categorias e níveis de referência, conjugadas ao tempo de casa e à titulação do professor, 

como segue:  

- Professor Auxiliar I, II e III até 2 anos de casa para Especialistas;  

- Professor Assistente I e II, a partir de 4 anos de casa, para Especialistas,  

- Professor Assistente III, de 0 a 2 anos de casa, para Mestre;  

- Professor Adjunto I, de 3 a 4 anos de casa, para Mestre;  

- Professor Adjunto II, a partir de 5 anos de casa, para Mestre;  

- Professor Adjunto III, de 0 a 3 anos de casa, para Doutor; e 

- Professor Titular I, II e III de 6 a 10 anos de casa, para Doutor.  

 

A comprovação dos títulos, de produção científica na área de conhecimento das disciplinas ministradas, a experiência profissional e a participação em 

eventos acadêmicos são requisitos observados para a promoção. As movimentações funcionais por Merecimento e por Antiguidade ocorrerão a cada 

2 anos, de forma alternada, sendo essa alternância materializada ao final de 4 anos.  

Segundo o Parágrafo Terceiro do Plano de Carreira Docente, o número de docentes em cada categoria obedecerá aos percentuais máximos de 20% 

Professor Titular, 20% Professor Adjunto, 20% Professor Assistente, 40% Professor Auxiliar, aplicados à totalidade dos professores pertencentes ao 

quadro de pessoal docente em efetivo exercício deduzidos deste cálculo os que não possuírem titulação mínima de especialização. 

Para promoção, por merecimento, nas várias categorias funcionais, serão observados alguns critérios, dentre os quais sistema de avaliação que 

aponte o desempenho do professor, como lançamentos de notas, frequências e conteúdos, participação em reuniões de Colegiados, Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), dentre outros, frequência igual a 100% no ano, excetuando as faltas justificadas e obtenção de bons conceitos na Avaliação 

Institucional.  
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O PIQ REMUNERAÇÃO é um sistema institucional de gestão docente que auxilia o planejamento, acompanhamento e controle da IES para a 

concretização do Plano de Carreira. O PIQ Remuneração é a cultura da meritocracia ao Corpo Docente e Coordenadores de Curso, identificando e 

reconhecendo 20% da base de Professores que mais se destacam nas suas atividades (participação do PIQ Formação, no lançamento de nota, 

frequência e conteúdo, no fechamento de pauta e no registro devido do ponto biométrico).   Cada atividade tem um peso representativo para a 

Remuneração Variável, como segue: participação do PIQ Formação (15%), no lançamento de nota (15%), frequência (15%) e conteúdo (10%), no 

fechamento de pauta (15%), ponto biométrico (20%) e na geração de prova nacional (10%).  

 

Outro sistema de gestão Docente é o PIQ MÉRITO, que premia os docentes através do Concurso Nacional de Produção Científica e Projetos de 

Extensão e Ensaio. O PIQ Mérito valoriza a produção docente, estimula a pesquisa e a produção do conhecimento, e do Programa de Bolsas Stricto 

Sensu, que estimula o auto desenvolvimento do professor, dando subsídios aos docentes para o seu aprimoramento profissional, um dos objetivos 

do Plano de Carreira.       

Dois professores receberam apoio da IES para participação no concurso anual de artigos científicos realizado pela Estácio, sendo premiados com valor 

em remuneração da ordem de R$3.500,00, os docentes abaixo relacionados.  

1. LARISSA RAMALHO DANTAS VARELLA DUTRA, da área da Saúde Mental, com o artigo cientifico intitulado “INFLUENCE OF PARITY, TYPE OF 

DELIVERY, AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL ON PELVIC FLOOR MUSCLES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN” 

2. MARIZETH ANTUNES BARROS, da área de Gestão de Negócios, com o artigo “QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT): A PERCEPÇÃO DE 

DOCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA”. 
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II. Corpo Técnico-administrativo 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o Plano de 
Carreira do Corpo Técnico-
administrativo. 

Divulgação e implementação, junto 
à Gestão da IES, da aplicação do 
Plano de Cargos e Salários para os 

técnico-administrativos da 
Instituição. 

O Plano de Carreira do Corpo 
Técnico-administrativo foi 
protocolado na Delegacia 
Regional do Trabalho, mas 
ainda  aguarda homologação. 

Maior segurança e bem-estar aos 
colaboradores administrativos. 

Incentivar a participação dos 
colaboradores nos programas 
de Capacitação ofertados pela 
IES e pela EDUCARE. 

Incentivo a participação dos técnico-

administrativos nos Programas de 
Qualificação da Escola Funcional 
promovidos pela  EDUCARE. 

--- 

Todos os  colaboradores cumprem por 
completo os cursos disponíveis na 
EDUCARE através dos programas: 
Qualificação no Atendimento em IES; 
Seis Sigma, Trainee. 

Divulgar o Programa de RV. 
 

Implementação/acompanhamento, 
junto à Gestão da IES, da aplicação 
do PIQ Remuneração Variável ao 
Corpo técnico-administrativo, com 
base nos critérios estabelecidos. 

--- 

Cabe a Direção da IES, divulgar entre os 
chefes de setores os resultados da RV. 
A IES realiza a premiação em evento 
semestral. 

Divulgar o programa de Bolsas 
de Estudo ofertado pela IES e 
pela EDUCARE. 

Acompanhamento da participação 
dos técnico-administrativos no 
programa de concessão de bolsas de 
estudo para a qualificação. 

--- 

Mais de 80% dos colaboradores 
concluíram a graduação na IES. Mais de 
50%  estão cursando a pós-graduação 
presencial ou EAD. 
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Divulgar e acompanhar a 
Política de Pessoal com relação 
ao Plano de Benefícios. 

Garantia da divulgação da Política de 
Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios. 

--- 

Os colaboradores recebem 
regularmente e-mails da Comunicação 
Interna com atualizações sobre os 
benefícios: bolsas de estudos, plano de 
saúde médico e odontológico, vale 
alimentação, vale-transporte, cesta 
natalina,  descontos em empresas e 
organizações parceiras da IES. É 
possível conhecer e acessar esses 
benéficos também através do site da 
ADP/RH. 

 
 
Análise da CPA: 
 

O perfil do Corpo Técnico-Administrativo da Estácio FATERN é definido de forma a atender às necessidades das atividades acadêmicas, que 

correspondem à atividade fim da Instituição. Serão considerados também para definição deste perfil, os critérios e normas que são estabelecidas no 

Plano de Carreira Técnico-Administrativo da Instituição. O grau de instrução mínimo é o nível médio. As demais exigências de formação são definidas 

de acordo com o cargo a ser assumido. Estas medidas têm o objetivo de garantir e melhorar o desempenho da organização, a fim de que ela possa 

atingir seus resultados e manter-se competitiva no seu segmento de mercado. 

 

Assim como os Docentes, o Corpo Técnico-administrativo passa por programas de capacitação executados pela EDUCARE – UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DA ESTÁCIO, com vistas ao aprimoramento contínuo do trabalho institucional.  

Nestes programas de capacitação profissional são consideradas todas as experiências e expertises dos funcionários, ou seja, uma reeducação que 

aproveita a identidade do indivíduo e funciona como um sistema aberto para o aprimoramento profissional. A IES busca conciliar seus objetivos com 

a melhor forma de execução para o colaborador, pois o procedimento que fizer sentido para ele virará cultura mais facilmente.  
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Para o desenvolvimento do colaborador técnico-administrativo, há a MATRIZ DE CAPACITAÇÃO, uma ferramenta que visa orientar e registrar os 

treinamentos, nos documentos normativos disponíveis no SISTEMA DE GESTÃO DE PADRONIZAÇÃO (SGP). Nessa Matriz, o colaborador tem acesso ao 

escopo básico de treinamentos técnicos de todos os cargos e ao compêndio de procedimentos corporativos, como:  

- MANUAL DE GESTÃO (MGE);  

- POLÍTICAS GERAIS (POL);  

- DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (DOR);  

- PROCEDIMENTO GERENCIAL (PGE);  

- FLUXO DE PROCESSO (FPR); E  

- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP).  

Com essa Matriz de Capacitação/Treinamento, permite-se ao colaborador, não somente saber os conteúdos necessários para aprender a aumentar o 

nível de proficiência correlato ao seu setor, bem como o que é preciso para aspirar movimentações horizontais na IES. São elencados, na Matriz de 

Capacitação, 16 cargos (de atendente até o de Gestor do Campus). O percentual de realização de treinamento é controlado mensalmente pela área 

de Gente & Gestão. Atualmente, a Matriz de Capacitação conta com 389 temas que são revisados sempre que há alguma alteração relevante no 

ambiente interno ou externo à IES. O ritmo de atualização/criação de documentos é dado pelo ciclo de padronização, pois os processos de trabalho, 

objeto do estudo dos treinamentos, são definidos pelos “donos do processo” (líderes de cada pacote de serviço). Por conseguinte, os profissionais do 

Sistema de Gestão formalizam, formatam e divulgam as novas instruções, cujo treinamento deve ser garantido pelo Gestor da IES e realizado pelos 

líderes dos setores. Para a qualidade da Matriz de Capacitação, a verificação da eficácia é feita por meio de avaliação formal antes e após a exposição 

dos conteúdos. Caso não haja rendimento satisfatório na última avaliação ou na execução prática do que foi ensinado, uma nova rodada do curso é 

aplicada, considerando os pontos críticos para o sucesso do aprendizado. Por fim, os colaboradores também avaliam anonimamente o desempenho 

do instrutor e as condições em que ocorreu o treinamento. 
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A política de formação/capacitação está estruturada para respeitar tanto os colaboradores que gostam do que fazem e pretendem se manter como 

técnicos, como estimular os aspirantes a cargos de liderança. O entendimento de que ambas as opções são igualmente importantes é passado no dia 

a dia pela Gestão da IES e é um dos principais fatores de humanização da IES. A lógica de felicidade no trabalho é baseada na satisfação de realização 

individual, tendo exemplos internos de mudanças intersetorial para melhor adequação de perfis. 

PORTFÓLIO DE TREINAMENTO - cursos online e/ou presenciais para capacitação do colaborador. Os cursos são divididos por Grupos de 

Conhecimento, facilitando o acesso do colaborador à sua área de atuação. Os treinamentos e capacitações ocorrem via UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DA ESTÁCIO - EDUCARE que visa melhorar o desempenho institucional, através do desenvolvimento das competências organizacionais 

e de uma atuação mais eficiente e eficaz dos colaboradores. Essas ações educacionais estabelecem paralelos entre conhecimento e prática, 

estimulando o desenvolvimento e aprimoramento das competências organizacionais, o networking e o compartilhamento do conhecimento. Tem por 

missão “Aprimorar o desempenho dos colaboradores, desenvolvendo competências requeridas pela estratégia e disseminando a cultura da Estácio.” 

Assim, suas atribuições são:  

- Disseminar a Cultura Estácio;  

- Estar alinhada às competências organizacionais, desenvolvendo colaboradores administrativos e docentes para o aperfeiçoamento técnico e 

comportamental, visando um melhor desempenho na função;  

- Desenhar e aplicar programas educacionais para os colaboradores; e  

- Gerir programas de bolsa de estudos para os colaboradores.  

 

Todo colaborador administrativo passa pelos cursos on line de “AMBIENTAÇÃO PARA NOVOS COLABORADORES” que tem por objetivo identificar as 

características, diferenciais, canais de comunicação interna e sistema de gestão institucional. Passa, também, pelo curso de “SISTEMA DE GESTÃO DE 

PADRONIZAÇÃO-SGP” para que possa conhecer a FERRAMENTA SGP (SISTEMA DE GESTÃO DE PADRONIZAÇÃO), facilitando o conhecimento de 

políticas, processos e procedimentos da Instituição.  
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Conforme já dito, a EDUCARE é estruturada por 3 escolas: Gestão e Liderança, Docência e Funcional. Especificamente quanto aos colaboradores 

técnico-administrativos, estes passam necessariamente pela Escola de Gestão e Liderança e pela Escola Funcional que ofertam os programas:   

ESCOLA DE GESTÃO E LIDERANÇA: 

1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA - para Diretores Executivos, com foco no desenvolvimento de competências, conforme necessidades 

específicas;  

2. DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS - temas selecionados em razão do planejamento estratégico.  

3. GESTÃO DE NEGÓCIOS – Pós-graduação Lato Sensu para formar de gestores para as Unidades de Negocio Estácio. Público alvo: Colaboradores 

Estácio que atendam aos pré-requisitos da seleção;  

4. EFICIÊNCIA PARA LÍDERES DE OPERAÇÃO (ELO) - para os Gestores de Operações para equalizar o conhecimento dos processos das Unidades 

de Negócio e das políticas organizacionais. 

5. PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE SUPERVISORES E SECRETÁRIOS (PASSE) - para Secretários Adjuntos, Bibliotecários e Supervisores de 

Secretaria, para a padronização dos processos e o desenvolvimento de competências e habilidades comportamentais e técnicas, para a 

melhoria da eficiência operacional. 

6. PROGRAMA PRIMEIRA GESTÃO - Primeiros Gestores - visa apoiar, através do desenvolvimento de competências comportamentais, o líder 

Estácio em sua primeira experiência de gestão.  

 

A ESCOLA FUNCIONAL propõe 3 programas:  

1. QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO EM IES – destinada às equipes das frentes de atendimento - Secretaria, Sala de Matrícula e Sala de 

Negociação. Visa ao desenvolvimento de competências e habilidades para a melhoria do atendimento ao aluno;  

2. SEIS SIGMA - Baseado em mensurações e estatística para auxiliar à tomada de decisão, objetiva aumentar o nível de qualidade dos processos. 

Seu público alvo é, preferencialmente, os colaboradores que lidam com processos de média e alta complexidade.  
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3. TRAINEE - desenvolvimento técnico e comportamental, visando à formação e retenção de novos talentos. O Programa está voltado para o 

desenvolvimento de ferramentas para a superação de resultados, oportunidades de carreira, aprimoramento profissional e estímulo à prática 

das competências e valores organizacionais.  

 

Os treinamentos presenciais podem ocorrer na própria IES ou na Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE (http://educare.estacio.br/), no Rio 

de Janeiro. Já participaram dos programas de qualificação, nos últimos 02 (dois) anos, 52 (cinquenta e dois) colaboradores da IES.  

 

O Corpo Técnico-administrativo da IES está constituído, atualmente, por 34 COLABORADORES NÃO DOCENTES voltados à realização de atividades-

meio, essenciais para o desenvolvimento das atividades-fim da Instituição, de natureza didático-pedagógica. 

 

Para tanto, a ESTÁCIO FATERN instituiu o PLANO DE CARREIRA ADMINISTRATIVO que protocolado na DRT sob o nº 46217004997/2016-16, para 

regular as relações de trabalho entre a Instituição e seus colaboradores, o qual busca atingir os seguintes objetivos: 

 

1. Definir a carreira compatível com o perfil, as necessidades do colaborador e os objetivos da Instituição;  

2. Comunicar os critérios para o preenchimento dinâmico de vagas de forma clara e transparente; 

3. Demonstrar as oportunidades de progresso funcional; 

4. Promover o desenvolvimento e a melhoria contínua dos colaboradores; 

5. Encorajar os colaboradores na exploração de suas capacidades e potenciais; 

6. Permitir maior integração do colaborador com a Instituição, através do aumento de comprometimento com os objetivos institucionais.  

 

Os critérios utilizados no Plano de Carreira Administrativo buscam garantir o melhor equilíbrio da estrutura administrativa em relação aos níveis 

hierárquicos, funções, cargos e salários praticados, traduzindo-se em maior transparência e equidade para o planejamento de carreira do 

colaborador administrativo. 

http://educare.estacio.br/
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Nesse sentido, A ESTRUTURA DE CARGOS É COMPOSTA POR 25 (VINTE E CINCO) CLASSES, 9 (NOVE) NÍVEIS SALARIAIS E 3 (TRÊS) NÍVEIS DE 

CAPACITAÇÃO ORGANIZADOS EM 3 NÍVEIS: CARGOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, QUE COMPÕEM A BASE DO PLANO, QUE PODEM 

ASCENDER  PARA CARGOS DE LIDERANÇA OU CARGOS DE FUNÇÕES ESPECIALIZADAS. 

 

 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Garantir a representatividade 
de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica 
previstos no Regimento da IES. 

Cumprimento do Regimento quanto à 
representatividade institucional: 
DIRETORIA GERAL, DIRETORIA 
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, 
DIRETORIA ACADÊMICA, CONSELHO 
SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO – CONSEPE, ÓRGÃOS 
SUPLEMENTARES E ÓRGÃOS 
ESSENCIAIS DE APOIO. 

--- 

A IES tem autonomia administrativa, 
financeira, didático-científica e 
disciplinar, na forma da Legislação 
Federal. 

Garantia, juntamente com o 
Regulatório, da elaboração das Atas 
dos Conselhos. 

--- 
Há registros em atas e relatórios da 
operacionalização de suas atividades. 
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Zelar pelo aprimoramento do 
Regimento/Estatuto, no intuito 
de atualizá-lo em consonância 
com as demandas da IES, 
sempre que necessário, 

Proposição, juntamente com a gestão 
da IES e Regulatório, do 
aprimoramento do 
Regimento/Estatuto, no intuito de 
atualizá-lo em consonância com as 
demandas da IES, sempre que 
necessário. 

--- 

O Regimento da IES foi atualizado em 
maio de 2017.  

Zelar pelo aprimoramento do 
Regulamento Interno dos 
Conselhos, no intuito de 
atualizá-lo em consonância com 
as demandas da IES, sempre 
que necessário. 

Proposição, juntamente com a gestão 
da IES e Regulatório, do 
aprimoramento do Regulamento 
Interno dos Conselhos, no intuito de 
atualizá-lo em consonância com as 
demandas da IES, sempre que 
necessário. 

--- 

Garantir, juntamente com o 
Regulatório, a elaboração das 
Atas dos Conselhos.  

Garantia, juntamente com o 
Regulatório, da elaboração das Atas 
dos Conselhos.  

--- 

Há registros em atas e relatórios da 
operacionalização de suas atividades. 

Divulgação, à comunidade 
acadêmica, as principais resoluções 
dos órgãos Colegiados (CONSEPE E 
CONSUNI), garantindo a 
transparência das informações. 

--- 

Divulgar os Colegiados 
existentes para a Comunidade 
Acadêmica. 

Utilização dos meios de divulgação 
interna para a divulgação dos 
Colegiados à Comunidade. 

--- 
Uso de murai, e-mails e circuito interno 
de televisão. 

Acompanhar a efetividade da 
atuação dos NDEs e Colegiados 
de Curso e a elaboração das 
suas respectivas atas. 

Acompanhamento da efetividade de 
atuação dos NDEs e Colegiados de 
Curso. 

--- 

Leitura coletiva das atas com ampla 
participação e seus pares e promoção 
do diálogo permanente para uma 
gestão mais participativa. 

Garantia da elaboração das atas dos 
NDEs e Colegiados de Curso. 

--- 
Protocolo de atas nas pastas dos NDEs 
e Colegiados de Curso. 
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Acompanhar a efetividade da 
atuação da CPA e a elaboração 
das suas respectivas atas. 

Garantia da atuação efetiva de todos 
os  membros designados para a CPA. 

--- 

Implantação do novo Projeto de 
Governança da CPA em agosto de 
2017, com cumprimento inicial da 
etapa 1 – atualização do cadastro de 
seus membros. 

Garantia da representatividade de 
todos os segmentos da comunidade 
acadêmica, equilibradamente, de 
modo que não haja preponderância 
de nenhum segmento sobre os 
demais. 

--- 

A composição da CPA é paritária com 2 
membros por segmento: corpo 
docente, corpo discente, corpo 
técnico-administrativo e  sociedade 
civil organizada. 

Garantia da elaboração das atas das 
reuniões da CPA. 

--- 
Há registros em atas e relatórios da 
operacionalização de suas atividades. 

Monitorar, juntamente com a 
Gestão da IES, os resultados da 
Pesquisa do Clima 
Organizacional. 

Proposição de ações de melhoria. --- 
Divulgação  dos principais itens de 
favorabilidade e desfavorabilidade 
entre os órgãos colegiados, gestores e 
comunidade acadêmica através dos 
meios internos de comunicação. 

 Acompanhamento e divulgação da 
implementação das ações de 
melhoria. 

--- 

Monitorar, juntamente com a 
Gestão da IES, as condições da 
guarda do Acervo Acadêmico. 

Monitoramento dos protocolos e das 
condições da guarda do Acervo 
Acadêmico. 

--- 
Emissão de parecer do responsável 
pelo setor. 

 
 
 
Análise da CPA: 
 
A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte conta com uma estrutura formalizada, com instruções normativas, havendo registros em atas e 

relatórios da operacionalização dos seus órgãos. O Regimento Geral regula a estrutura organizacional e as instancias de decisão e, juntamente com o 
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Plano de Desenvolvimento Institucional da IES contempla as metas de gestão da Instituição. Compõem a organização e a gestão da Estácio FATERN, o 

Conselho Superior – CONSUP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE e os Colegiados de Cursos, órgãos de apoio às atividades 

acadêmicas, bem como os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos. 

 

A composição do colegiado dos cursos da Estácio FATERN está pautada no Regimento Geral da Instituição, articula-se com os colegiados superiores e 

conta com a presença de representantes do corpo discente e docente, sendo o coordenador do curso o presidente e o articulador de todas as ações. 

Todas as questões acadêmicas relacionadas aos cursos são resolvidas sempre com o apoio dos membros do colegiado que se reúne, ordinariamente, 

uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade. 

 

A gestão da IES tem como base o seu planejamento estratégico, o que permite um acompanhamento contínuo das metas a serem alcançadas. As 

decisões tomadas, no que tange a área educacional, são sempre feitas de forma coletiva e sistemática, visando melhorias na qualidade dos cursos da 

Instituição. Assim sendo, nota-se que no âmbito acadêmico, trabalham em conjunto Coordenadores, Colegiado de Curso, Gestão Acadêmica, Núcleo 

Pedagógico e Núcleo Docente Estruturante (NDE) que firmam suas ações na busca de soluções para problemas reais e para elaboração de estratégias 

para problemas futuros. Todas as ações planejadas e executadas são acompanhadas, semanal (parcial) e mensalmente (integral), pela Gestão 

Acadêmica, com todos os coordenadores de curso através das reuniões de GDA (Gestão de Desempenho Acadêmico).  

 

O Regimento Geral da IES sofreu reformulação em maio de 2017. Entre as principais mudanças estabelecidas, constam: a nova nomenclatura para os 

gestores, quais sejam: Diretora Acadêmica e Diretor Administrativo Financeiro; mudanças na composição do CONSEPE e CONSUP, tendo após 

aprovação em ata, dado ao conhecimento de todos e amplamente divulgado entre os colaboradores. 

 

Conforme o Regimento da Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, a estrutura organizacional está definida da seguinte 
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A IES, para os efeitos de sua administração, conta com ÓRGÃOS NORMATIVOS, CONSULTIVOS, DELIBERATIVOS, EXECUTIVOS, SUPLEMENTARES E 

ESSENCIAIS DE APOIO, conforme disposto no seu Regimento de 2017. 

 

DIRETORIA GERAL - órgão executivo superior, ao qual cabe superintender, coordenar e fiscalizar todas as atividades da IES.  

A Diretoria Geral será exercida pelo Diretor Geral, cuja nomeação é de competência da Mantenedora, definida em Portaria de Nomeação específica. 

O prazo do mandato dos dirigentes é de até 2 anos, conforme determinado em Portaria de Nomeação. A eventual recondução dos dirigentes será 

definida pela Mantenedora em Portaria de Nomeação. O Diretor Geral é auxiliado nas suas funções pelos Diretores Administrativo-Financeiro e 

Acadêmico. No impedimento do Diretor Geral e nas suas ausências em reuniões, o exercício de suas funções caberá a um dos Coordenadores, por ele 

designado. Os Diretores Acadêmico e Administrativo-Financeiro são designados pelo Diretor Geral, ouvida a Mantenedora.  

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - órgão executivo que superintende e coordena as atividades-meio da IES, relativas ao pessoal, material, 

finanças e serviços gerais.  

 

DIRETORIA ACADÊMICA - órgão executivo que superintende e coordena as atividades-fim da IES, na forma que for definida pelo Regimento Interno. 

Será assessorada pela Secretaria Geral. 

 

CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO - órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa da IES é constituído por: 

- Diretor Geral, seu Presidente;  

- Diretor Acadêmico; 

- Diretor Administrativo-Financeiro; 

- Um representante da Comissão Própria de Avaliação; 

- Três representantes do Corpo Docente; 

- Dois representantes da Mantenedora; 
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- Três Coordenadores de Cursos; 

- Dois representantes do Corpo Discente; 

- Dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo; e 

- Um representante da Comunidade. 

 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE - órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa, destinado a orientar, coordenar e 

supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da IES, é constituído por: 

- Diretor Geral, seu Presidente; 

- Diretor Acadêmico; 

- Diretor Administrativo-Financeiro; 

- Um representante da Comissão Própria de Avaliação; 

- Três representantes do Corpo Docente; 

- Dois representantes da Mantenedora; 

- Três Coordenadores de Cursos; 

- Dois representantes do Corpo Discente; e 

- Dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo. 

 

O CONSEPE reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semestre, e, extraordinariamente, por convocação do Diretor Geral da IES ou por um terço, 

pelo menos, de seus membros. As reuniões serão registradas em atas lidas, aprovadas e assinadas.  

 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES - desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da IES. Por iniciativa do Diretor Geral, mediante anuência da 

Mantenedora, podem ser criados, suprimidos ou alterados órgãos suplementares, submetidos os atos aos Órgãos Colegiados. são vinculados à 
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Direção Geral e seus dirigentes são designados pelo Diretor Geral. As atribuições e estruturas específicas de cada Órgão Suplementar são reguladas 

por normas próprias e submetidas à aprovação da Direção Geral e dos Órgãos Colegiados. 

 

ÓRGÃOS ESSENCIAIS DE APOIO - são vinculados diretamente à Direção Geral e desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da IES. São 

Órgãos Essenciais de Apoio da IES: 

1. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - possui Regulamento próprio, homologado pelo Conselho Superior da IES e autonomia em relação 

aos Órgãos Colegiados Superiores e demais órgãos existentes na IES. Constituída pela necessária participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica - docentes, discentes, técnico-administrativos e representantes da sociedade civil organizada. 

2. OUVIDORIA - órgão subordinado à Direção Geral e possui Regulamento próprio, em conformidade à Legislação em vigor. 

3. SECRETARIA GERAL ACADÊMICA - dirigida pelo Secretário Geral, nomeado pelo Diretor Geral, ficando a ele diretamente subordinado. 

4. COORDENAÇÃO DOS CURSOS -  As atividades de cada curso de graduação (bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia) da IES 

serão coordenadas por um Coordenador designado pelo Diretor Geral. 

5. COLEGIADO DE CURSO - vinculados à Coordenação de Curso e terão sua constituição e suas competências aprovadas pelos Conselhos 

Superiores da IES. Serão constituídos por todos os professores do curso, além de um representante discente. Deverá se reunir trimestralmente, por 

convocação do Coordenador do Curso ou de 2/3 de seus membros. 

6. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE - constitui-se de um grupo de docentes, além do Coordenador, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. Será composto por 

professores com formação condizente com a atuação esperada e em número aprovado por ato do Colegiado de Curso, em conformidade com os 

parâmetros estabelecidos pela IES e com os parâmetros de avaliação e de regulação educacionais vigentes. 

7. COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - exercida pelo Coordenador de Pós-Graduação, designado pelo Diretor Geral ouvida a Mantenedora, 

para mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzido.   

8. COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO - exercida pelo Coordenador de Pesquisa e Extensão, designado pelo Diretor Geral ouvida a 

Mantenedora, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzido.   
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A IES tem autonomia administrativa, financeira, didático-científica e disciplinar, na forma da Legislação Federal. Cabe à Mantenedora a 

sustentabilidade financeira e a aprovação de investimentos para expansão e contratação dos recursos humanos e, à Mantida, o desenvolvimento do 

projeto educacional.  A IES possui autonomia total para contratação do corpo docente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

executivos e a sua autonomia didático-científica. Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento da Instituição, 

colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários, e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros. Através 

dos Órgãos Colegiados citados, a autonomia para a implantação da IES é efetivada. 

 

O sistema de arquivo e registro da IES é automatizado através de um sistema próprio - SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS – SIA -, que permite 

aos discentes e docentes, solicitar serviços e visualizar dados e informações importantes sobre a vida acadêmica dos alunos, bem como a integração 

de informações gerais da IES. Além do SIA, a IES mantém arquivo fixo com a documentação geral da IES e de todos os seus cursos, sendo a 

documentação de alunos de responsabilidade da Secretaria Acadêmica, que organiza, arquiva e expede documentos. 

 

A SECRETARIA ACADÊMICA é o órgão de apoio à Graduação, Extensão e Pós-graduação, presencial e a distância, responsável pelos serviços de 

registro, controle acadêmico e atendimento aos alunos da Instituição. A Secretaria Acadêmica tem as seguintes competências: a) Atender à 

comunidade externa e interna da IES; b) Receber, informar e encaminhar as solicitações dos alunos, realizadas através do atendimento presencial ou 

de requerimentos abertos o ambiente virtual; c) Receber, conferir e registrar documentos; d) Emitir declarações, históricos e outros documentos 

sobre a vida acadêmica dos alunos; e) Providenciar cadastro de alunos e arquivo de documentos; f) Acompanhar os processos de Expedição de 

Diplomas; g) Acompanhar os processos de solicitação de transferência, cancelamento e abandono; e h) realizar a negociação de mensalidades. A 

Secretaria Acadêmica é responsável pelo Controle e Arquivo de toda a documentação dos alunos, organizada e arquivada, por curso, obedecendo à 

ordem de matrícula. Constam do dossiê do aluno os seguintes documentos: a) Ficha de inscrição do processo seletivo; b) Fotocópias da 

documentação pessoal; c) Histórico e Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou diploma de conclusão do ensino superior; e d) Outros 

documentos relevantes para o seu histórico acadêmico. O controle dos registros é disponibilizado no SIA que suporta todo o fluxo de informações 

acadêmicas, administrativas e financeiras da IES. No Sistema, há informações ultra segmentadas para alunos, professores e técnico-administrativos. O 
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processo de virtualização da Secretaria possibilita que alunos e docentes interajam com a IES, em qualquer lugar, e a qualquer tempo, através da 

Internet, utilizando as ferramentas “Aluno online” e “Docente online”, respectivamente. O SIA tem como função principal o gerenciamento integrado 

de todas as atividades acadêmicas, administrativas e financeiras da Instituição. Abrange desde o processo seletivo, passando pela vida acadêmica dos 

alunos, controlando toda a movimentação de geração, pagamento e cobrança dos alunos. Permite, inclusive, consultas e solicitações de serviços pela 

Internet, seja pelos alunos ou pelos professores, o que lhes proporcionam maior comodidade e agilidade.  

 

SECRETARIA VIRTUAL: Além do atendimento presencial, realizado através de horário agendado, os alunos podem utilizar a Secretaria Virtual, 

ambiente de interação do SIA com os alunos, para obter informações acadêmicas e financeiras, bem como sobre cursos, campus, estágios, eventos e 

vestibulares. Dentro da Secretaria Virtual os alunos podem, ainda, fazer cursos online, consultas à Biblioteca Virtual e efetuar a renovação de 

matrícula acadêmica dos cursos de Graduação. A Secretaria Virtual corresponde a uma interface via Internet, realizando a integração entre aluno e a 

IES facilitando o acesso, inclusive de sua própria residência, aos diversos serviços e informações da IES, a saber: Dados Cadastrais; Simulador de 

Negociação; Consulta Propostas de Negociação; Consulta Frequência; Histórico Escolar; Disciplinas Matriculadas; Falta Cursar; Estrutura Curricular; 

Disciplinas Liberadas para Cursar; Quadro de Horários; Datas de Provas; Notas de Provas; Requerimentos; Renovação de Matrícula; Emissão de Carnê 

de pagamentos; Consulta Contrato Educacional; Atividades Acadêmicas Complementares; Consulta de Livros; Livros Emprestados; e Avaliação.  

 

DOCENTE ONLINE: Interface entre o docente e o Sistema, permitindo realizar as seguintes tarefas administrativas através da intranet acadêmica: 

consulta de datas e horários de provas; consulta aos cursos, disciplinas e docentes da Instituição; Agenda do docente; entrada dos dados de 

frequência; lançamento de notas; controle de listas de frequência; encerramento de médias e conceitos; e recebimento de mensagens gerais e 

particulares para o docente.  

 

PAINEL DO PROFESSOR: é uma página com informações e notícias do interesse dos professores da IES, incluindo, tanto as demandas internas como 

lançamento de notas e frequência e calendário acadêmico, por exemplo, quanto às informações pertinentes à vida acadêmica em geral, como 

possibilidades de publicação e editais de financiamento abertos. 
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 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar os índices de 
inadimplência na IES. 

Sugestão de ações, junto à Gestão da 
IES, para o combate à inadimplência. 

Consulta às coordenações de 
curso e CPA sobre as 
inadimplência dos alunos. 

Em 2017, implantação do Programa de 
Parcelamento – PAR, programa de 
descontos programados e outros 
incentivos financeiros. 

Ampla socialização de 
relatórios de atendimento 
presencial pela Secretaria e 
Direção sobre as demandas de 
transferência, trancamento e 
cancelamento de curso. 

Acompanhamento semanal da curva de 
inadimplentes X adimplentes. 

Garantia da divulgação das propostas 
aos alunos. 

O atendimento via Call Center 
é padronizado e 
despersonalizado. 

Produção de peças digitais para envio 
aos alunos . 

Atendimento telefônico 
receptivo mal avaliado. 

Uso dos murais. 

O Atendimento virtual – Tácio 
é mal avaliado 

Apoio das coordenações de curso e 
corpo docente. 

Verificar a implementação de 
meios de comunicação eficazes 
para divulgação dos 
procedimentos financeiros. 

Estabelecimento de  meios de 
comunicação eficazes para divulgação 
dos procedimentos financeiros. 

Diagnóstico do canal mais 
eficaz e eficiente de 
comunicação com o aluno. 

Uso de aplicativo multiplataforma de 
mensagens instantâneas e chamadas 
de voz para a comunicação com o 
aluno. 
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Análise da CPA: 

Corroborando com uma das finalidades da Instituição, que é dar sua contribuição ao desenvolvimento econômico e à melhora das condições de vida 

da população brasileira em especial da comunidade regional, a ESTÁCIO FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte sabe que 

concomitantemente a manutenção da boa qualidade dos serviços educacionais prestados, é preciso garantir a sua continuidade e sustentabilidade. 

Portanto, é sabido e público à comunidade acadêmica, que a Gestão Financeira da IES tem recebido, desde sua fundação, uma atenção especial pelos 

seus dirigentes.  

Para dar vazão aos compromissos financeiros atuais e aqueles estão sendo assumidos para sustentar os investimentos previstos para a sua evolução 

(ampliação da infraestrutura física renovação tecnológica dos equipamentos, ampliação do acervo, Clínicas, laboratórios, pesquisa e extensão e 

capacitação docente), a IES conta com uma carteira ascendente de mais de 2.895 alunos (entre graduação e pós-graduação) que geram a receita da 

IES.    

 Além disso, as aplicações financeiras da Instituição, conforme pode ser visto no seu balanço patrimonial e de demonstração de resultados, copiado 

no seu PDI, dão certa tranquilidade à Instituição, permitindo a flexibilidade necessária, caso ocorra alguma eventualidade, como aumento da 

inadimplência ou redução do número de alunos matriculados.  

O orçamento global da Instituição é confeccionado pelos dirigentes ao final do segundo semestre de cada ano, contemplando os próximos 5 anos. Ao 

mesmo tempo em que o orçamento anual é desenvolvido, as ações para os próximos 5 anos são planejadas e discutidas. A partir da visão do ano 

seguinte, pode-se verificar a capacidade de investimentos dos anos posteriores. Os registros do orçamento são obtidos por curso, ou seja, receitas e 

despesas previstas por cada unidade de negócio da Instituição. Dessa forma, durante a elaboração do orçamento, todas as chefias e coordenações 

são convidadas a participar da atividade de planejamento. Isso propicia a confecção de um documento que terá confiabilidade dentro da Instituição e 

que, como participantes do processo, todas as equipes se sentem mobilizadas em fazer valer os números propostos no orçamento.  
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Após a validação do orçamento anual pela Mantenedora e pelos gestores de finanças, começa-se uma importante atividade que é a de 

acompanhamento. É com o devido rigor que os diversos setores fazem valer o orçamento previsto. Todo mês, é feita a comparação entre o previsto e 

o realizado, de forma que ajustes possam ser feitos no decorrer do ano, tendo em vista cumprir com o objetivo traçado pelo orçamento original.  

Com essa importante ferramenta de gestão financeira, a ESTÁCIO FATERN garante, mantém sua sustentabilidade e continuidade e propõe sua 

transformação em Centro Universitário.  Além disso, no decorrer dos anos, com o amadurecimento da ferramenta, percebe-se que os gestores 

institucionais passam a manusear de forma mais natural o orçamento. Assim, pode-se comprovar que, atualmente, o orçamento previsto tem se 

aproximado bastante dos gastos e receitas realizados. 

Outro benefício obtido com a ferramenta do orçamento é a percepção de organização e competência que as instituições financeiras que concedem 

crédito têm da IES. Com uma amostra detalhada, os dirigentes e analistas das instituições bancárias percebem que Instituição é uma entidade sólida 

e que tem como cumprir com suas obrigações futuras. É com esse trabalho que a IES tem conquistado o reconhecimento do mercado financeiro.  

Os planos de investimentos são baseados nas metas estabelecidas pela Instituição para os próximos 5 anos. É válido lembrar que, anualmente, as 

metas são revisadas, e caso haja mudança no cenário, a revisão pode se dar em períodos mais curtos. Os valores de investimentos (cinco) são 

comparados com o fluxo financeiro previsto para o período de execução dos gastos. A partir da validação, ou seja, da confirmação que se pode obter 

crédito ou ter capital em caixa para cumprir com os compromissos financeiros do investimento, o projeto de investimento é colocado no orçamento 

anual e passa a ser operacionalizado.  

Com esses procedimentos, a ESTÁCIO FATERN pode fazer frente aos investimentos necessários: a ampliação dos investimentos no Ensino – 

capacitação docente, bibliotecas e laboratórios de ensino-, Pesquisa, Extensão e expansão da sua infraestrutura física e tecnológica. 
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Destaca-se que a IES destina cerca de 3,0% de suas receitas líquidas para o desenvolvimento e treinamento de seus professores e funcionários, com 

programas de Pós-graduação e incentivo ao Mestrado e Doutorado. Também será destinado cerca de 3,0% da receita líquida anual da IES para 

programas e incentivo à Pesquisa e Extensão realizada ao seu corpo docente e discente. 

 

A IES dispõe de verbas, programadas em orçamento, para atender especificamente às atividades de ensino, como laboratórios para os cursos novos 

cursos previstos na esteira, quais sejam: Direito, Odontologia, Biomedicina, Educação Física, CST em Produção Audiovisual e CST em Gastronomia. 

 

Dando continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, previsto em orçamento anual, a IES dispões de verba específica para manutenção e 

ampliação das instalações físicas, sejam administrativas ou voltadas para o ensino, como: Clínica Escola de Fisioterapia, laboratórios, salas de aula, 

biblioteca, entre outros.  

 

Em relação à atualização e aquisição de acervo, projeta-se 2% de crescimento anual em peça orçamentária para tais aquisições, ficando disposta em 

orçamento de expansão verba destinada à aquisição de acervo para manutenção dos cursos em andamento e novos cursos a serem protocolados. 

 

O resumo orçamentário e principais contas da IES encontram-se descritos no PDI da IES, no Cap. 14. 

O planejamento financeiro é um dos pilares da Gestão Institucional. A ESTÁCIO FATERN, por ser subsidiária de uma controladora de capital aberto, 

tem, além da finalidade de transformar a sociedade através da educação, um compromisso financeiro com seus investidores e uma preocupação de 

divulgar de maneira transparente a saúde financeira, fruto da competência dos gestores. A IES tem preocupação em desenvolver um crescimento 

orgânico, capaz de gerar novos postos de trabalho e levar às comunidades não atendidas o acesso à Educação. 

O planejamento financeiro possui etapas de criação e revisão ao longo de um ciclo cronológico. A priori, servem de entradas as necessidades 

levantadas para o exercício seguinte pelos órgãos e pesquisas de satisfação, além das exigências naturais decorrentes da evolução e renovação dos 
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cursos. As estimativas de custos com bens, serviços, consumíveis e pessoas são detalhadamente realizadas e pré-justificadas no trimestre anterior ao 

ano de sua execução. Uma vez somados os custos e despesas do ano seguinte, é inserida na pivot financeira a expectativa de retorno sobre o 

investimento dos acionistas, sendo por consequência revelada a meta de receita financeira do exercício. Operacionalmente os números monetários 

são traduzidos em volume de corpo discente por curso, sendo bem claro o alvo comercial a ser alcançado. 

Encerrado o período de vestibular/captação de alunos, são monitorados (e revistos, se necessário) os valores de CAPEX (investimento/ativo 

imobilizado) e OPEX (despesas operacionais), podendo haver uma redistribuição de disponibilidade de valores para fins de controle de fluxo de caixa. 

O importante para a IES é que as alterações não comprometam a sequência lógica das atividades acadêmicas nem negligenciem o planejamento 

acadêmico e a formação do corpo discente. 

No final de cada trimestre são elaborados relatórios de acesso livre ao público das principais demonstrações financeiras e da situação patrimonial da 

IES, bem como são comunicados, para a comunidade interna e externa, os comentários da alta gestão sobre os caminhos a serem seguidos pela IES 

diante da performance ocorrida. No segundo semestre é comum serem propostos desafios de aceleração de resultado financeiro aos gestores 

financeiros para que as metas sejam alcançadas, com folga de tempo e sem pressões. 

Para estímulo de atingimento de metas financeiras e equilíbrio com as metas acadêmicas são apresentadas recompensas para o os gestores que 

alcançarem harmonicamente e satisfatoriamente os indicadores financeiros e operacionais, de maneira que, embora possam em determinado 

momento do ano serem conflitantes, estabeleçam um ponto ótimo de forças e interesses. Mensalmente, são cobradas justificativas operacionais e 

planos de adequação para os indicadores que não representaram situação parcial positiva.   

Concomitantemente a esta agenda financeira, uma rotina de controle de inadimplência, abandono e evasão é estabelecida para que os orçamentos e 

compromissos possam ser respectivamente cumpridos e honrados. Profissionais administrativos contatam discentes em situação de faltas em 

disciplinas e de ausência de pagamentos antes que a não presença dos mesmos comprometa os estudos no semestre letivo. Os casos de 

inadimplência são renegociados, os casos de abandono por desemprego são encaminhados ao Espaço Carreiras para recolocação e as situações de 



 198 

desistência por motivos pessoais são orientadas a realizar a oficialização para que não incorram juros desnecessários. Tudo isto para que haja 

medição e gerenciamento desta saída de caixa da IES. 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 
 
 
As Instalações administrativas da IES foram projetadas para receber confortavelmente e com segurança os profissionais do corpo técnico-

administrativo. São áreas climatizadas, com dimensões adequadas, internamente denominada de “back office” ou “retaguarda” do setor de 

atendimento a que se está se referindo, de acesso restrito a pessoas autorizadas e que permite a perfeita execução da rotina de trabalho. São salas 

intencionalmente isoladas para melhor concentração dos profissionais que nelas trabalham.  Embora um dos critérios de alocação dessas instalações 

seja a sinergia entre as áreas em que circulam documentos e informações, nem sempre é possível unificar essas áreas por limitação arquitetônica. 

Dessa forma, é possível separar os espaços em: back office de Secretaria, back office de Sala de Matrícula e back office de Direção: Setor de Compras, 

Recursos Humanos, Planejamento e Controle Pedagógico e Sala de Reunião.   

 

As dimensões desses espaços somados totalizam aproximadamente 2.249,62  m². 

 

De forma geral, A IES conta com as seguintes instalações administrativas e áreas comuns: 

 

- Auditório; 

- Direção Geral/Gerências Administrativa, Acadêmica e Comercial; 

- Secretaria Geral/ Central de matriculas e Sala de Negociação; 

- Recepção; Sala de Matricula; 



 199 

- Sala de vestibular; 

- Sala de Negociação; 

- Sala de Guarda do Acervo; 

- Sala de FIES e PROUNI; 

- Departamento de Recursos Humanos; 

- Sala de manutenção predial; 

- Almoxarifado de material de expediente; 

- Almoxarifado de material de limpeza; 

- Sala do CA – Centro Acadêmico; 

- 01 Copiadora; 

- Almoxarifado; 

- Sala de TI; 

- CPA; 

- Ouvidoria; 

- Regulatório / PI; 

- Pátio Central - Área de convivência/lazer; 

- Espaço de Convivência – 1º andar;  

- Espaço de Convivência/ integração – térreo;  

- 03 Cantinas;  

- 02 conjuntos de banheiro, com 08 masculinos, mais 02 adaptados e 04 mictórios; 

- 02 conjuntos de banheiro, com 08 femininos, mais 02 adaptados; 

- 01 banheiro adaptado unissex;  

- Estacionamento privativo para docentes, colaboradores e alunos, oferecendo vagas reservadas para portadores de necessidades especiais; 
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- Coordenação de Pós-graduação; 

- Coordenação de Pesquisa e Extensão; 

- Sala de Professores; 

- Sala do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico; 

- Sala dos NDEs / Sala de reuniões. 

 

Atualmente todas essas áreas estão adequadas em termos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação.    

 

Para os resultados da Avaliação Institucional 2017, apenas a  percepção sobre o campo Infraestrutura registrou índice de desfavorabilidade 

(32,8%,entre as escalas 1 e 2) no primeiro semestre quanto à disponibilidade de sinal de internet via Wi-fi no seu Campus, posicionando-se em 2º 

lugar entre os 10 itens menos satisfatórios. Esse descontentamento já se apresentou nos anos anteriores, ainda que a IES tenha realizado um esforço 

imenso, desde a substituição da Operadora ao aumento gradativo do link dedicado para 80MB e distribuição de 11 roteadores wi-fi na nos espaços 

comuns. Contudo, sobre o acesso ao SAVA e SIA no espaço da faculdade, em particular através de smartphones, os líderes de sala atestaram 

facilidade de acesso e velocidade de navegação. 
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GRÁFICO: Infraestrutura|  ISA 2017.1 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 

Já em consideração ao semestre  2017.2, se pode afirmar que a impressão discente segue a mesma tendência no campo Infraestrutura, com 33% 

pontos percentuais para a disponibilidade de sinal de internet via Wi-fi no seu Campus, mantendo a 2ª posição entre os 10 itens menos satisfatórios. 

Neste semestre observa-se ainda que outro indicador relativo a Infraestrutura passa a listar entre aqueles de comportamento desfavorável. Trata-se 

da satisfação geral com os banheiros (quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação), cuja marca 

de 26,5%, ocupa a 6ª posição. 
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um ou descontentamento já se apresentou nos anos anteriores, ainda que a IES tenha realizado um esforço imenso, desde a substituição da 

Operadora ao aumento gradativo do link dedicado para 80MB e distribuição de 11 roteadores wi-fi na nos espaços comuns. Contudo, sobre o acesso 

ao SAVA e SIA no espaço da faculdade, em particular através de smartphones, os líderes de sala atestaram facilidade de acesso e velocidade de 

navegação. 

 

GRÁFICO: Infraestrutura|  ISA 2017.2 

 
 Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 
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I. Salas de Aula 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar as condições de 
quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação do mobiliário das 
salas de aula. 

Levantamento dos índices de 
satisfação/insatisfação com relação 
aos aspectos relativos a sala de aula, 
com base nos relatórios da avaliação 
interna. 

Ampliação do acesso wireless 
na parte traseira do prédio.  

Índice de satisfação acima de 60% 
(escalas 4 e 5). 

Propor ações de melhoria aos 
Gestores e setores específicos da IES. 

--- 
O Plano de Ação da Direção é 
compartilhado com os setores e 
lideranças de sala. 

Acompanhar a implementação das 

ações de melhoria propostas. 
--- 

Divulgação nos murais internos, envio 
de banners digitais das melhorias 
implementadas e esclarecimentos em 
reuniões. 

 
  

As salas de aula são todas climatizadas e possuem boa acústica. Ao todo são 30 (trinta) salas de aula de tamanho médio de 46,78 m², utilizadas a 

partir de ensalamento dinâmico, o que possibilita a otimização de uso. As carteiras dispostas nas Salas de Aula são de tamanho e maciez adequados, 

proporcionais ao corpo dos adultos e o seu posicionamento, bem como existe disponibilidade de carteiras especiais para gestantes e obesos. 

 

Há disponibilidade de recursos multimídias e rede de wireless para toda a comunidade acadêmica, sendo adequado para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas. O sinal wi-fi da parte traseira, onde se situam dois corredores de salas (térreo e superior) devem contudo ser ampliado, 

sugere a CPA. 
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O quantitativo de Salas de Aula da IES atende também qualitativamente aos critérios de limpeza, temperatura, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação, sendo os ambientes confortáveis e proporcionando um espaço ideal para que o processo de ensino-

aprendizagem seja o melhor possível. A distribuição das turmas por salas é feita considerando a dimensão em função do número de alunos da turma.  

 

 

II. Biblioteca 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar a disponibilidade 
adequada do acervo 
bibliográfico na IES para atender 
às necessidades das disciplinas 
dos cursos ofertados. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação ao acervo bibliográfico, 
com base nos relatórios da avaliação 
interna. 

--- 

Os serviços da biblioteca da IES 
atendem de maneira adequada às 
necessidades institucionais, sendo 
avaliada de forma satisfatória com 
índice superior a 60% (entre as escalas 
4 e 5). 

Verificar a infraestrutura da 
Biblioteca da IES quanto ao 
espaço físico (dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação) e quanto à 
disponibilidade de ambientes de 
estudos individuais e em grupo. 

Proposição de ações de melhoria aos 
Gestores e setores específicos da IES. 

--- 
O Plano de Ação da Direção é 
compartilhado com os setores e 
lideranças de sala. 

Acompanhamento da implementação 
das ações de melhoria propostas. 

Isolamento acústico 
insuficiente nos ambientes de 
estudos individuais e em grupo. 

Divulgação nos murais internos, envio 
de banners digitais das melhorias 
implementadas e esclarecimentos em 
reuniões. 

Verificar a qualidade da 
Conexão da Internet na 
Biblioteca. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação Conexão da Internet na 
Biblioteca, com base nos relatórios da 
avaliação interna. 

--- 
Índice de satisfação acima de 50% 
(escalas 4 e 5). 
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A Biblioteca da IES possui regulamento próprio e conta com espaço físico adequado para acomodar os alunos, acervo, sala de funcionários, serviço de 

limpeza, boa iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação, ar condicionado, acesso à internet, sala de leitura, sala de trabalho em 

grupo e baias individuais. A IES assume ainda a responsabilidade pela constante adequação e atualização da Biblioteca de acordo com a necessidade 

que decorre com o andamento do seu processo de expansão dos cursos. A área da Biblioteca da IES é de 333,00m² e conta com a seguinte 

infraestrutura: 

- ACERVO; 

- 01 SALÃO DE ESTUDO; 

- 36 GUICHÊS PARA ESTUDO INDIVIDUAL; 

- 06 CABINES PARA ESTUDO EM GRUPO; 

- 01 SALA DA COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA E PROCESSAMENTO TÉCNICO COM 01 COMPUTADOR; 

- 01 BALCÃO DE ATENDIMENTO COM 02 GUICHÊS PARA ATENDIMENTO; 

- 01 TERMINAL DE CONSULTA DO ACERVO. 

A Biblioteca atende aos usuários em suas solicitações e pesquisas no horário das 07:00 às 22:00 h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 08:00 

às 12:00h. A BIBLIOTECÁRIA CHEFE É MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ MAIA – REGISTRO Nº CRB 15: Nº 400. 

Os serviços da biblioteca da IES atendem de maneira adequada às necessidades institucionais.  

O SISTEMA PERGAMUM permite ao discente e docente a consulta, reserva e renovação via acesso à internet de sua residência ou de computadores 

disponibilizados para tal finalidade na própria biblioteca e permite a geração dos mais diversos relatórios de gestão. Há informatização do acervo, são 

78 MIL VOLUMES DE LIVROS FÍSICOS CATALOGADOS NO PERGAMUM, o banco de dados da Biblioteca Virtual possui aproximadamente 30 mil títulos, 

além de 30 MIL PERIÓDICOS FÍSICOS.  
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 Uma biblioteca com um acervo tão atualizado como o da IES não poderia se despreocupar com a qualidade dos seus serviços. Para tanto, existe uma 

constante preocupação em atender bem as pessoas que procuram a Biblioteca como fonte de referência ou informação. Desde o horário de 

funcionamento, os serviços de ajuda aos usuários e todas as atividades estão orientadas para prestar informações úteis à comunidade acadêmica e 

eventuais usuários externos. 

 

SERVIÇO DE ACESSO AO ACERVO - Toda a comunidade da IES tem acesso restrito ao acervo, mediante agendamento prévio no balcão de 

atendimento, onde é possível visualizar a obra de interesse. Todas as estantes estão sinalizadas, classificadas por conteúdo. Em especial, este acesso 

estimula a busca da literatura pelos discentes e docentes, que podem tocar e analisar visualmente o documento, através dos sumários ou índices. 

Toda a equipe de profissionais da Biblioteca está habilitada a esclarecer qualquer dúvida ou a auxiliar a busca de títulos requeridos pelos usuários. Os 

funcionários da Biblioteca, ao serem admitidos, recebem uma série de instruções e orientações da Bibliotecária Chefe sobre os procedimentos 

internos do setor e sobre a presteza e qualidade do atendimento aos usuários e parceiros. Outra forma de acesso ao acervo se dá através do SISTEMA 

ON-LINE, via Internet ou por meio dos terminais próprios, nos quais as informações necessárias para localização das obras podem ser acessadas 

através de estratégias de buscas pelos itens: autor, título e assunto e mediante a anotação do numero de chamada. Depois de localizada a obra 

desejada, o usuário, sendo ele aluno, professor ou funcionário da Instituição, pode solicitar seu empréstimo.  O controle do acervo é gerenciado pelo 

sistema de automação Pergamum.    

 

SERVIÇOS OFERECIDOS:  

a. Empréstimo domiciliar; 

b. Consulta local;  

c. Orientação das NBRs;  

d. Visitas orientadas;  

e. Catalogação na fonte;  

f. Consulta online;  
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g. Capacitação de alunos;  

h. Exposição dos novos materiais bibliográficos; 

i. Periódicos online por curso;  

j. Pesquisa Bibliográfica - oferece acesso, ao usuário, à base de dados bibliográficos de periódicos nacionais e estrangeiros, com orientação da 

Biblioteca. 

k. Levantamento Bibliográfico - Serviço que recupera informações existentes sobre determinado assunto em base de dados locais, a pedido do 

usuário. O relatório vem sob a forma de referências bibliográficas e o usuário deverá fornecer mídia para receber o levantamento bibliográfico 

desejado. 

l. Orientação de Normalização Bibliográfica - Serviço de orientação na elaboração de referências bibliográficas e normalização de trabalhos 

técnico-científicos segundo normas da ABNT bem como Ficha Catalográfica que todos os TCCs devem ter. 

m. Visitas Orientadas - A Biblioteca oferece o serviço de visita orientada que permite ao usuário conhecer a distribuição do espaço físico, os 

recursos que a Biblioteca oferece, bem como normas e procedimentos para sua utilização. A visita deve ser previamente agendada, por 

telefone, pessoalmente ou através de e-mail.  Essas visitas são em especial para os calouros e devem ser agendadas pelos Coordenadores de 

cada curso. 

 

Os serviços ofertados pelas Bibliotecas são desenvolvidos pelo Corpo Técnico-administrativo, descrito abaixo.  

- MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ MAIA -  BIBLIOTECÁRIA-CHEFE   

- MARIA DO SOCORRO LEANO DE MARIA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

- TÂNIA MARIA DA COSTA CABRAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

  

No geral, os profissionais se dividem entre as atividades administrativas e as atividades técnicas. Desde a organização das prateleiras, arrumando e 

ordenando as obras, até o atendimento ao público e aos processos administrativos de registros e controles, toda a equipe é capacitada para conhecer 

todas as tarefas do setor. Com isso, evita-se eventuais ociosidades, e melhora a qualidade do serviço pela visão do cliente, que pode ser atendido por 
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qualquer funcionário. A equipe é coordenada pela Bibliotecária-Chefe que distribui as atividades entre os colaboradores e faz o acompanhamento e a 

monitoração dos serviços prestados.    

ATUALIZAÇÃO DO ACERVO: 

O plano de atualização do acervo (físico e eletrônico/digital) atende de maneira adequada às necessidades institucionais. O plano é anual e nele está 

previsto o descarte (exclusão de itens obsoletos) e as compras baseadas nos livros mais emprestados, nos mais indicados pelos professores e nos 

indicados pelo MEC. 

O acervo é acrescido por ocasião de reformulação curricular e/ou atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos e abertura de novos cursos previstos 

no PDI, com novas publicações, sejam livros, revistas, monografias, etc. Essas aquisições são feitas através de compras, doações e permutas, 

mantendo assim a renovação continuada das obras literárias, tendo em vista as necessidades dos cursos e programas previstos. Cabe aos 

Coordenadores de cada curso solicitarem as compras, em função da atualização da área profissional dos cursos e do PPC.  

 

Para a atualização e aquisição de acervo, a IES projeta 2% de crescimento anual, em peça orçamentária, para tais aquisições, ficando disposta em 

orçamento de expansão verba destinada à aquisição de acervo para manutenção dos cursos em andamento e novos cursos a serem protocolados. 

 

EXPANSÃO DO ACERVO: 

Índice de satisfação acima de 60% (escalas 4 e 5).ao ano, visando apenas à atualização geral do acervo e respeitando sempre a política de aquisição da 

Instituição, a ampliação de vagas dos cursos e a implantação de novos cursos. Para os cursos que ainda estão sendo implantados, as aquisições 

sempre atendem aos critérios de qualidade previstos nos manuais de avaliação do Ministério da Educação. 
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Em 2017, a Biblioteca foi avaliada om equidade nos dois semestre (63,2%, entre as escalas 4 e 5) quanto à disponibilidade do acervo e infraestrutura. 

Melhorias no isolamento acústico dos ambientes de estudos individuais e em grupo poderia garantir mais conforto e a maior permanência do alunado na 

biblioteca, 

 

 

GRÁFICO: Biblioteca|  ISA 2017.2 

 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 
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III. Laboratórios e instalações específicas 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura dos laboratórios 
específicos dos Cursos, quanto 
ao espaço físico - dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação infraestrutura dos 
laboratórios específicos dos Cursos, 
com base nos relatórios da avaliação 
interna. 

A utilização dos laboratórios 
específicos dos cursos para o 
desenvolvimento profissional, 
não atinge os 50% de 
satisfação para o aluno em 
2017.2. 

A infraestrutura dos laboratórios 
específicos dos Cursos atende de 
maneira adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice superior a 50% 
(entre as escalas 4 e 5) em 2017.1. 

Verificar a disponibilidade de 
equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática. 

Proposição de ações de melhoria aos 
Gestores e setores específicos da IES. 

--- 
O Plano de Ação da Direção é 
compartilhado com os setores e 
lideranças de sala. 

Acompanhar a utilização dos 
laboratórios específicos dos 
Cursos para o desenvolvimento 
profissional dos alunos. 

Acompanhamento da implementação 
das ações de melhoria propostas. 

--- 

Divulgação nos murais internos, envio 
de banners digitais das melhorias 
implementadas e esclarecimentos em 
reuniões. 

 

 

Os laboratórios, junto com a CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, CLÍNICA/SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA; CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM, 

CONSULTÓRIO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, AGÊNCIA EXPERIMENTAL SAPIENS PONTA NEGRA, EMPRESA JÚNIOR – VETOR E O NÚCLEO DE PRÁTICAS 

SOCIAIS, são componentes diferenciais e prioritários da IES na formação acadêmica do corpo discente. Todos os esforços financeiros são 

concentrados para promover utilidade dos laboratórios para a pesquisa, inovação e atendimento à comunidade. A IES conta com os seguintes 

laboratórios e ambientes para práticas didáticas: 
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 LABORATÓRIO INFORMÁTICA I; LABORATÓRIO INFORMÁTICA II; LABORATÓRIO INFORMÁTICA III – LEPE – LABORATÓRIO DE ENSINO E PRÁTICAS 

EXPERIMENTAIS; LABORATÓRIO INFORMÁTICA IV – LABORATÓRIO DE PESQUISA; LABORATÓRIO INFORMÁTICA – LAB MAC; LABORATÓRIO DE 

ANATOMIA I E LABORATÓRIO DE ANATOMIA II, QUE CONTEMPLAM : MUSEU, NECROTÉRIO E OSSUÁRIO; LABORATÓRIO DE TÉCNICA DIETÉTICA; 

LABORATÓRIO PRÁTICO I; LABORATÓRIO PRÁTICO II; LABORATÓRIO PSICOMOTRICIDADE; LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (INCLUINDO 

ESTERILIZAÇÃO); LABORATÓRIO MULTIUSO: CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS E  QUÍMICA; LABORATÓRIO DE SEMIOLOGIA / SEMIOTÉCNICA; LABORATÓRIO 

DE OBSERVAÇÃO DO COMPORTAMENTO – LOB; LABORATÓRIO DE ANÁLISE E MEDIDAS – LAMP, COM TEXTOTECA; LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA 

SOCIAL E SAÚDE – LPSS; LABORATÓRIO DE QUÍMICA DOS ALIMENTOS; LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E PRÁTICA SOCIAL; 

LABORATÓRIO DE ELETROTERMOFOTOTERAPIA; E, LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO / BIOMECÂNICA / AVALIAÇÃO NUTRICIONAL. 

 

O laboratório de informática funciona de 08:00h às 22:00h, de segunda a sexta-feira, e de 08:00h as 12:00h, aos sábados.  

 

A Instituição dispõe de laboratórios e instalações especiais que atendem às necessidades dos cursos e que são adequados ao número de usuários, 

quando do desenvolvimento das atividades acadêmicas. Os discentes contam ainda com o apoio técnicos de laboratórios habilitados para conduzir as 

práticas conduzidas. As salas dos laboratórios e instalações especiais têm boa acústica interna, ventilação, com uso de ar-condicionado ou natural, 

adequada às necessidades climáticas, com iluminação artificial e condições de higiene satisfatórias às ações de ensino. O pessoal técnico-

administrativo organizará e controlará todos os instrumentos de uso dos laboratórios, apoiando os alunos. 

 

A infraestrutura física dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas atendem de maneira adequada às necessidades institucionais, 

aos requisitos de limpeza, iluminação, ventilação, segurança, conservação e acessibilidade. 

 

Quando consultados sobre os LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS na Avaliação Institucional de 2017, o índice de aprovação – entre extremamente e muito 

satisfeito – alçou a média de 54,6% para o primeiro semestre. Se somados às avaliações neutras, esse índice sobe para 78,7% em média.  
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GRÁFICO: Laboratórios Específicos|  ISA 2017.1 

 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 

Já no semestre de 2017.2, registrou-se uma queda quanto à satisfação do aluno para 75,6% nas mesmas condições de cálculo. Isso porque o 

indicador  Satisfação com a utilização dos laboratórios específicos do seu curso para o desenvolvimento profissional registra um percentual 25,8 % 

(entre as escalas 1 e 2), assando a compor a 9ª posição na lista dos 10 itens menos favoráveis do segundo semestre. 
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GRÁFICO: Laboratórios Específicos|  ISA 2017.2 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 

Os serviços dos laboratórios especializados estão implantados com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança e buscam atender, 

de maneira adequada, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade.   

 

A IES apresenta infraestrutura completa de laboratórios de Informática para oferecer aos alunos o desenvolvimento da prática profissional e para 

pesquisa de informações. Dotados de itens de conforto como ar-condicionado, mobiliário e equipamentos adequados para o uso de cada 

especialidade, os laboratórios estão projetados para atender às especificidades dos Cursos. Além de usar esses laboratórios em aulas das disciplinas 

curriculares, os alunos também têm a sua disposição, laboratórios para consultas à Internet e realização de trabalhos acadêmicos. A IES tem uma 
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uma politica de manutenção e atualização constante desses equipamentos e possui rede de comunicação – Internet – em seu Laboratório de 

Informática, nos equipamentos disponíveis nas Salas de Professores, Salas de Coordenadores, Salas TI, CPA, Secretaria, Direção e Biblioteca. Os 

alunos utilizam O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA equipado com máquinas, em diversas disciplinas. Cada máquina poderá ser usada por dois alunos. 

As aulas práticas em ambiente computacional contam com a participação do aluno e supervisão do professor, envolvendo demonstrações e 

simulações. Softwares como Word, Excel e Powerpoint serão usados regularmente. 

 

A IES oferta os seguintes serviços à comunidade, através dos seus  laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 

- EMPRESA JÚNIOR - VETOR: Com o objetivo fomentar a visão mercadológica e empreendedora dos estudantes a partir de vivências 

empresarial, numa infraestrutura que possibilita, de forma eficaz, a realização das atividades propostas. Assim, para possibilitar que os alunos 

do curso de Administração ponham em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, a IES disponibiliza aos pequenos e 

microempreendedores, apoio logístico, consultoria e projetos administrativos. No espaço são realizados atendimentos a empresas/clientes, 

bem como o desenvolvimento de ações especificas do curso de Administração. 

 

- AGENCIA DE PUBLICIDADE EXPERIMENTAL SAPIENS PONTA NEGRA, com atendimento realizado pelos discentes da ESTÁCIO FATERN, aos 

pequenos comerciantes e empresários que são beneficiados com os seguintes serviços: ANÁLISE DO PERFIL DO CLIENTE, ANÁLISE DO 

MERCADO, PESQUISA DE MARKETING; PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DE CAMPANHA; CRIAÇÃO; e PLANEJAMENTO DE MÍDIA. A Agência 

atende, também, a setores da própria IES.  

 

- CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA: Na clínica são oferecidos atendimentos nas seguintes especialidades: GERIATRIA; ORTOPEDIA; 

NEUROLOGIA para ADULTOS; CARDIOLOGIA; REUMATOLOGIA; ESCOLA DA COLUNA; E, PNEUMOLOGIA. Na Clínica os pacientes recebem 

atendimentos de prestação de cuidados a saúde, direcionados, principalmente, à população carente do município de Natal e adjacências, 

oferecidos a custo zero, com ótima qualidade, e que vêm suprindo, parcialmente, uma demanda deficitária que surge dos órgãos públicos, 

nas diversas áreas.  
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- CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM: oferece atendimento gratuito ao público interno e externo da instituição, com realização de exames 

preventivos, colposcopia e citologia. 

 

- AVALIAÇÃO NUTRICIONAL: espaço privilegiado no qual o discente pode conhecer equipamentos para o desenvolvimento de suas funções, 

além de aprender e aplicar as técnicas corretas para aferição das medidas corpóreas, necessárias a uma boa avaliação do estado nutricional 

do indivíduo. O objetivo maior deste espaço é permitir ao discente do curso de Nutrição um contato com a população, seu público alvo, 

quando no exercício profissional, aproximando o ensino da realidade da comunidade, utilizando de uma estratégia nova que é o serviço 

inserido na IES. Os serviços oferecidos pela CLÍNICA DE NUTRIÇÃO são: avaliação do estado nutricional, através da antropometria (aferição de 

peso, altura, circunferência do braço, circunferência da cintura e do quadril e pregas cutâneas); avaliação do estado nutricional, através da 

história dietética; avaliação do estado nutricional, através da análise bioquímica; avaliação do estado nutricional, através da bioimpedância; 

orientação nutricional de acordo com o diagnóstico nutricional e clínico; elaboração de dietas individualizadas, respeitando o comportamento 

alimentar de cada indivíduo; oficinas nutricionais; e, acompanhamento nutricional periódico, de acordo com cada caso. 

 

- LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E PRÁTICA SOCIAL: Espaço destinado ao desenvolvimento de atividades prático- acadêmicas 

próprias das atribuições profissionais do Assistente Social, oferecendo aos discentes a oportunidade de realizar as Atividades de Extensão por 

meio da prática profissional sob a orientação dos docentes. O Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Prática Social proporciona aos alunos 

um ambiente adequado ao exercício, em caráter prático, de atividades teórico-práticas inerentes ao profissional; Incentiva a preparação 

técnico-profissional dos acadêmicos visando à sua melhor e mais rápida inserção no mercado de trabalho; Gera produção discente orientada, 

direcionada para a prestação de serviços à IES, bem como a organizações públicas, privadas, terceiro setor e da sociedade civil, fortalecendo 

assim, o relacionamento da instituição com o ambiente social; e, Desenvolve princípios de formação de Pesquisa e prática acerca dos temas: 

relações entre Direitos Humanos, Cidadania e Pluralidade Cultural, Sócio jurídico, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.   
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- SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA – SPA - Este laboratório visa ampliar a compreensão dos processos clínicos em psicologia.   Investiga 

temáticas relacionadas às diferentes abordagens apresentadas no Serviço de Psicologia Aplicada no intuito de aprimorar o conhecimento 

científico da prática clínica e fornecer subsídios para o constante desenvolvimento da área.  Tem em sua composição o mobiliário adequado 

às atividades nele desenvolvidas, como cadeiras poltronas, mesa de reunião, armários, sofá-divã, quadro de cortiça, microcomputador com 

multimídia e brinquedos diversos. 

 

IV. Áreas de convivência e Alimentação 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, 
quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação à infraestrutura das 
áreas de convivência e alimentação, 
com base nos relatórios da avaliação 
interna. 

--- 

A infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação atende de 
maneira adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice superior a 53% 
(entre as escalas 4 e 5) em 2017. 

Proposição de ações de melhoria aos 
Gestores e setores específicos da IES. 

--- 
O Plano de Ação da Direção é 
compartilhado com os setores e 
lideranças de sala. 

Acompanhamento da implementação 
das ações de melhoria propostas. 

--- 

Divulgação nos murais internos, envio 
de banners digitais das melhorias 
implementadas e esclarecimentos em 
reuniões. 

 

A ESTÁCIO FATERN dispõe de uma área de convivência e lazer, com 237,55 m2 destinada ao lanche, aos encontros, às partilhas, à amizade e ao 

convívio acadêmico em ambiente aconchegante.  O espaço contempla 03 (três) cantinas, área com mesas e cadeiras e xerox. O espaço apresenta-se 

suficiente para proporcionar, a recreação e o desenvolvimento cultural. Assim, nos intervalos entre as aulas, os alunos da ESTÁCIO FATERN têm a 
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possibilidade de usufruir de um pátio/espaço de convívio, onde são realizados eventos dos cursos, feiras e apresentações. Para 2017.1, o índice de 

satisfação desse indicador, registrado no campo Infraestrutura, marcou 55,5% de favorabilidade e em 2017.2, 53,4%. 

 

V.  Instalações sanitárias 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura das instalações 
sanitárias, quanto à quantidade, 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação à infraestrutura das 
instalações sanitárias, com base nos 
relatórios da avaliação interna. 

A satisfação geral com as 
instalações sanitárias, não 
atinge os 50% de satisfação 
para o aluno em 2017.2. 

A infraestrutura das instalações 
sanitárias atende de maneira adequada 
às necessidades institucionais, sendo 
avaliada de forma satisfatória com 
índice superior a 64% (entre as escalas 
4 e 5) em 2017.1 

Proposição de ações de melhoria aos 
Gestores e setores específicos da IES. 

--- 
O Plano de Ação da Direção é 
compartilhado com os setores e 
lideranças de sala. 

 

As instalações sanitárias existentes na IES servem de maneira adequada às necessidades institucionais.  A IES possui 04 (quatro) conjuntos de 

banheiro, sendo: 02 conjuntos de banheiro, com 08 masculinos, mais 02 adaptados e 06 mictórios, 1 conjunto por andar; e, 02 conjuntos de 

banheiro, com 08 femininos, mais 02 adaptados, 1 conjunto por andar) com áreas médias de 23,40 m². 

Quanto à limpeza, essas áreas são permanentemente limpas e em relação à iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação, também 

há perfeito cumprimento das normas regulamentares.  
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As instalações sanitárias são adequadas à utilização dos acadêmicos e portadores de deficiência de acordo com o Decreto 5296/2004 e a Portaria 

Ministerial 3284/2003. A IES dispõe de instalações exclusivas, adequadas e limpas. O espaço físico é adequado para o número de usuários. Os 

banheiros adaptados para os PNEs contam com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas e barras de apoio nas paredes.   

 

Avaliadas no campo Infraestrutura, as instalações sanitárias em 2017.2, obtém apenas 48,4% de aprovação discente, sendo arrolada entre os 10 itens 

menos favoráveis, com o 6º lugar. 

 

 

VI. Infraestrutura Tecnológica 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar as condições de 
acesso e conexão ao Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ 
Ambiente Virtual. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação às condições de acesso e 
conexão ao Sistema de Informação 
Acadêmica – SIA/ Ambiente Virtual, 
com base nos relatórios da avaliação 
interna. 

--- 

As condições de acesso e conexão ao 
Sistema de Informação Acadêmica – 
SIA/ Ambiente Virtual atendem de 
maneira adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice superior a 59% 
(entre as escalas 4 e 5) em 2017. 

Verificar a disponibilidade de 
sinal de internet via Wi-fi na IES. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação à disponibilidade de sinal 
de internet via Wi-fi na IES., com base 
nos relatórios da avaliação interna. 

A satisfação disponibilidade de 
sinal de internet via Wi-fi na 
IES, não atinge os 50% de 
satisfação para o aluno em 
2017. 

A IES tem se empenhado na melhoria 
da oferta do sinal de internet wi-fi com 
aumento no link dedicado para 80MB. 
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Verificar a facilidade para  
 a navegação no Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ 
Ambiente Virtual. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação à facilidade para  
 a navegação no Sistema de 
Informação Acadêmica – 
SIA/Ambiente Virtual, com base nos 
relatórios da avaliação interna. 

--- 

A facilidade para a navegação no 
Sistema de Informação Acadêmica – 
SIA/Ambiente Virtual, atende de 
maneira adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice superior a 57% 
(entre as escalas 4 e 5) em 2017. 

Verificar o funcionamento da 
WebAula (Sala de Aula Virtual). 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação ao funcionamento da 
WebAula (Sala de Aula Virtual), com 
base nos relatórios da avaliação 
interna. 

--- O funcionamento da WebAula (Sala de 
Aula Virtual), atende de maneira 
adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice superior a 55% 
(entre as escalas 4 e 5) em 2017. 

Zelar pela qualidade dos 
equipamentos utilizados em 
sala (TV/Vídeo, datashow, 
retroprojetor, DVD, etc.) 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação qualidade dos 
equipamentos utilizados em sala 
(TV/Vídeo, datashow, retroprojetor, 
DVD, etc.), com base nos relatórios da 
avaliação interna. 

--- A qualidade dos equipamentos 
utilizados em sala (TV/Vídeo, 
datashow, retroprojetor, DVD, etc.) 
atende de maneira adequada às 
necessidades institucionais, sendo 
avaliada de forma satisfatória com 
índice superior a 55% (entre as escalas 
4 e 5) em 2017. 

Verificar disponibilidade de 
equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática. 

Realização de levantamento dos 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação à disponibilidade de 
equipamento (computadores) nos 
laboratórios de Informática, com base 
nos relatórios da avaliação interna. 

--- A disponibilidade de equipamento 
(computadores) nos laboratórios de 
Informática atende de maneira 
adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice superior a 57% 
(entre as escalas 4 e 5) em 2017. 

Acompanhar e verificar a 
qualidade, condições e 
disponibilidade de todos os 

Proposição de ações de melhoria aos 
Gestores e setores específicos da IES. 

--- O Plano de Ação da Direção é 
compartilhado com os setores e 
lideranças de sala. 
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aspectos relacionados com a 
infraestrutura tecnológica. Acompanhamento da implementação 

das ações de melhoria propostas. 
Outros canais de comunicação. 

Divulgação nos murais internos, envio 
de banners digitais das melhorias 
implementadas e esclarecimentos em 
reuniões. 

 

Para que o docente utilize as Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem, de forma 

inovadora, é preciso mudança no seu perfil, sendo necessário que ele tenha conhecimento sobre as possibilidades do recurso tecnológico, para poder 

utilizá-lo como instrumento de aprendizagem. A IES implantou a rede corporativa COMUNICARE, para integração e troca de conhecimento entre os 

membros da sua comunidade. A ferramenta interliga a IES a outras instituições de ensino do Grupo Estácio espalhadas pelo país e interliga o corpo 

docente e técnico-administrativo. A COMUNICARE está baseada nos pilares “colaboração, conhecimento e relacionamento”, essenciais para o 

desenvolvimento e sustentação da IES. No nosso modelo, um ambiente mais participativo, com comunicação rápida e transparente, é essencial para 

maximizar agilidade e servir melhor alunos e colaboradores. A Conecta está definida como uma rede social de propósitos corporativos e profissionais 

que une, em único ambiente, perfil pessoal (rede de relacionamento) e corporativo (rede de propósito). 

O que a IES entende por aprendizagem não é mais aquela que dissemina a informação, com respostas prontas, que impõe uma única linguagem. 

Novas características precisam ser incorporadas ao processo de formação do professor para a construção do seu novo perfil, com outras 

competências pelo uso das tecnologias. Educar para a sociedade global, desenvolvida tecnologicamente, possibilita a criação de novas formas de 

construção de conhecimentos em ambientes educativos, promovendo assim melhorias no padrão de qualidade da educação e modernização da 

gestão escolar. Seja qual for o curso em que o docente atue, espera-se que ele tenha competência para utilizar as novas tecnologias da informação 

de forma crítica, autônoma e independente, possibilitando a incorporação dessas tecnologias à sua experiência profissional. 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação atendem de maneira adequada às necessidades do processo de ensino-aprendizagem. São 

disponibilizados computadores com acesso à internet para uso livre dos discentes, sem travas para redes sociais, há internet wifi em áreas de 

convivência. Em sala, os professores dispõem de Datashow.  
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O sistema de arquivo e registro da Instituição é automatizado, através do SISTEMA DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS – SIA, que permite aos discentes 

e docentes, realizar a solicitação de serviços e visualizar dados e informações importantes sobre a vida acadêmica dos alunos, bem como a integração 

de informações gerais da IES. Além do SIA, a IES mantém arquivo fixo com a documentação geral da IES e de todos os seus cursos, sendo a 

documentação de alunos de responsabilidade da Secretaria Acadêmica, que organiza, arquiva e expede documentos e é responsável pelos serviços 

de registro, controle acadêmico e atendimento aos alunos da Instituição. Além do atendimento presencial, realizado através de horário agendado, os 

alunos podem utilizar a SECRETARIA VIRTUAL, ambiente de interação do SIA com os alunos, para informações acadêmicas e financeiras, bem como 

sobre cursos, campus, estágios, eventos e vestibulares. Dentro da Secretaria Virtual, os alunos podem, ainda, fazer cursos online, consultas à 

BIBLIOTECA VIRTUAL e efetuar a renovação de matrícula acadêmica dos cursos. A Secretaria Acadêmica tem as seguintes competências: a) Atender à 

comunidade externa e interna da IES; b) Receber, informar e encaminhar as solicitações dos alunos, realizadas através do atendimento presencial ou 

de requerimentos abertos no ambiente virtual; c) Receber, conferir e registrar documentos; d) Emitir declarações, históricos e outros documentos 

sobre a vida acadêmica dos alunos; e) Providenciar cadastro de alunos e arquivo de documentos; f) Acompanhar os processos de Expedição de 

Diplomas; g) Acompanhar os processos de solicitação de transferência, cancelamento e abandono; e h) realizar a negociação de mensalidades.  

A Secretaria Acadêmica é responsável pelo Controle e Arquivo de toda a documentação dos alunos, organizada e arquivada, por curso, obedecendo à 

ordem de matrícula. O controle dos registros é disponibilizado no SIA que suporta todo o fluxo de informações acadêmicas, administrativas e 

financeiras da IES. No Sistema, há informações ultra segmentadas para alunos, professores e técnico-administrativos. O processo de virtualização da 

Secretaria possibilita que alunos e docentes interajam com a Instituição, em qualquer lugar, e a qualquer tempo, através da Internet, utilizando as 

ferramentas “ALUNO ONLINE” e “DOCENTE ONLINE”, respectivamente. O SIA tem como função principal o gerenciamento integrado de todas as 

atividades acadêmicas, administrativas e financeiras da Instituição. Abrange desde o processo seletivo, passando pela vida acadêmica dos alunos, 

controlando toda a movimentação de geração, pagamento e cobrança dos alunos. Permite, inclusive, consultas e solicitações de serviços pela 

Internet, seja pelos alunos ou pelos professores, o que lhes proporcionam maior comodidade e agilidade.  
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SECRETARIA VIRTUAL: corresponde a uma interface via Internet, realizando a integração entre aluno e a IES facilitando o acesso, inclusive de sua 

própria residência, aos diversos serviços e informações da IES, a saber: Dados Cadastrais; Simulador de Negociação; Consulta Propostas de 

Negociação; Consulta Frequência; Histórico Escolar; Disciplinas Matriculadas; Falta Cursar; Estrutura Curricular; Disciplinas Liberadas para Cursar; 

Quadro de Horários; Datas de Provas; Notas de Provas; Requerimentos; Renovação de Matrícula; Emissão de Carnê de pagamentos; Consulta 

Contrato Educacional; Atividades Acadêmicas Complementares; Consulta de Livros; Livros Emprestados; e Avaliação.  

DOCENTE ONLINE: Interface entre o docente e o Sistema, permitindo realizar as seguintes tarefas administrativas através da intranet acadêmica: 

consulta de datas e horários de provas; consulta aos cursos, disciplinas e docentes da Instituição; Agenda do docente; entrada dos dados de 

frequência; lançamento de notas; controle de listas de frequência; encerramento de médias e conceitos; e recebimento de mensagens gerais e 

particulares para o docente.  

O PAINEL DO PROFESSOR, página com informações e notícias do interesse dos professores da IES, inclui, tanto as demandas internas como 

lançamento de notas e frequência e calendário acadêmico, quanto as informações pertinentes à vida acadêmica em geral, como possibilidades de 

publicação e editais de financiamento abertos.  
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GRÁFICO: Ambiente Virtual|  ISA 2017 

 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 

A IES disponibiliza, também, a WEBAULA, ferramenta que propicia a interação entre professor e aluno, além dos demais participantes do processo 

como, tutores e apoio técnico-pedagógico.. O conceito de Webaula está articulado ao desenvolvimento da informatização e às novas tendências da 

educação, em uma perspectiva interdisciplinar entre educação e comunicação, com mediação tecnológica.   Os alunos e docentes contam também 
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com o SAVA - SALA DE AULA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, ambiente de aula virtual, com funcionalidades, como: roteiro de estudo; integração com o 

BDQ para alunos e docentes; chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente, com a possibilidade de troca de arquivos em tempo real; acesso 

direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas; repositório de objetos de aprendizagem; Calendário Acadêmico; quadro de horários de 

aulas; notícias; relatórios docentes; integração com o Facebook. 

Destacamos também, como importante recurso de comunicação e informação, O SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO – SGC, já citado 

anteriormente. 

A IES conta com 04 (QUATRO) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA que atendem de maneira adequada às necessidades institucionais e estão 

devidamente equipados, conforme descrito a seguir: 

RECURSOS DE TI  

- LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I - MÁQUINAS INSTALADAS: 25 

- LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA II - MÁQUINAS INSTALADAS: 25 

- LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA III- MÁQUINAS INSTALADAS: 25 

- LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA IV - MÁQUINAS INSTALADAS: 25 

 

DESCRIÇÃO (SOFTWARES INSTALADOS, E/ OUTROS): Adobe AIR; Adobe Flash; Adobe Reader 9.3 - Português; Assistente de Conexão do Microsoft 

Online Service;Canon driver for DR- M160; CaptureOn Touch Microsoft SharePoint Plugin; Dev-C++; doPDF8;Dosvox Versao4.5; DR-M160 carptureOn 

Touch; Epi Info 7; Filzip 3.06; Google Chrome; Java 8 Update 91; Java SE Desenvolviment Kit7 Update 79; K-Lite Mega Codec Pack9.8.5; L&H TTs300 

Português (Brasil); Mahc Play; Mbrola Tools 3.5; Microfot.NET Framework4 Extended; Microfot.NET Framework4 Client Profile; Microfot Lync 2010; 

Microfot Office Professonal Plus 2010; Microfot Silverlight; MySQL Workbench 6.3 CE; NetBeans IDE 8.0.2; Oracle VM VirtualBox 5.0.8; Pacote de 
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Idiomas do Microsof Visual Studio 2010; PDF Creator 7.4.0; Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver; SAP GUI for Windows 7.30; 

Scratch 2 Offline Editor; Skype Click to Call;Skype 7.13; system Center Endpoint Protection; USB Disk Security; VLC media player 2.0.6; WinPcap 4.1.3; 

WinSCP 5.7.5; Wireshark 1.12.8 (32-bit). 

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS E/OU OUTROS): Memória RAM: 4GB; Sistema Operacional: Windows7, HD: 500GB - Processador: intel ® 

Core ™ i3-4160 CPU @3.36GHz   3.60GHz 

 

A IES conta ainda com: 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA LAB NET - MÁQUINAS INSTALADAS: 18 

DESCRIÇÃO (SOFTWARES INSTALADOS, E/ OUTRO -  Adobe AIR; Adobe Flash; Adobe Reader 9.3 - Português; Assistente de Conexão do Microsoft 

Online Service; Canon driver for DR- M160; CaptureOn Touch Microsoft SharePoint Plugin; Dev-C++; doPDF8;Dosvox Versao4.5; DR-M160 carptureOn 

Touch; Epi Info 7; Filzip 3.06; Google Chrome; Java 8 Update 91; Java SE Desenvolviment Kit7 Update 79; K-Lite Mega Codec Pack9.8.5; L&H TTs300 

Português (Brasil); Mahc Play; Mbrola Tools 3.5; Microfot.NET Framework4 Extended; Microfot.NET Framework4 Client Profile; Microfot Lync 2010; 

Microfot Office Professonal Plus 2010; Microfot Silverlight; MySQL Workbench 6.3 CE; NetBeans IDE 8.0.2; Oracle VM VirtualBox 5.0.8; Pacote de 

Idiomas do Microsof Visual Studio 2010; PDF Creator 7.4.0; Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver; SAP GUI for Windows 7.30; 

Scratch 2 Offline Editor; Skype Click to Call;Skype 7.13; system Center Endpoint Protection; USB Disk Security; VLC media player 2.0.6; WinPcap 4.1.3; 

WinSCP 5.7.5; Wireshark 1.12.8 (32-bit). 

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS E/OU OUTROS) Memória RAM: 4GB; Sistema Operacional: Windows7; HD: 500GB; Processador: intel ® 

Core ™ i3-4160 CPU @3.36GHz   3.60GHz  

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA LAB MAC - MÁQUINAS INSTALADAS: 23 
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DESCRIÇÃO (SOFTWARES INSTALADOS, E/ OUTROS: Adobe; Adobe Premiere Pro CC2014; App Store; Automator; Calculadora; Calendário; Captura de 

Imagem; Catalogo de Fontes; contatos; Dashboard; Dicionário; DPS App Builder; Editor de Texto; Face Time; Fotos; Game Center; Google Chrome; 

iBooks; iTunes; Launchpad; Lembretes; Mais; Mapas; Mensagens; Mission Control; Notas; Photo Booth; Pré-Visualização; Preferências do sistema; 

Quick Time player; Reprodutor de DVD; Safira; Time Machine; USB Display; WinZip; Xadrez.+ 

Equipamentos (Hardwares instalados e/ou outros) Processador: Intel Core i5; Velocidade do Processador: 2,5 GHz; Número Total de Núcleos: 4; 

Cache L2 (por Núcleo): 256 KB; Cache de L3: 6 MB; Memória: 4 GB; Versão do SMC (sistema): 1.71f22; UUID do Hardware: 141D36B0-739A-5E31-

B6F6-B71699AEE1B9; HD: 500GB 

As salas de informática – TI, têm em média uma área de 52,52m2, possuem acessibilidade física e condições ergonômicas e segue as normas de 

segurança. 

A IES conta com uma estrutura própria de acesso à Internet, para uso acadêmico, que opera com velocidade máxima de 02 MB por banda larga, 

disponível através de computadores ligados a rede cabeada e um link de 50 MB com 05 (cinco) pontos de transmissão de rede sem fio, cobrindo 

parcialmente o perímetro da instituição.  

 

Este recurso está disponível internamente aos alunos, tanto para as atividades de aula como para as atividades extra aula, oferecendo possibilidades 

de pesquisa e desenvolvimento de trabalhos.  

Conta, também, com estrutura de aceso à internet, exclusiva para uso administrativo, que opera com velocidade máxima de 04 MB dedicada por 

banda larga, sendo cabeada.  A atualização de software é anual e o software de acessibilidade digital é o DOSVOX. 

Em termos de serviços são realizados atendimentos com base em chamados, essencialmente serviços de manutenção de hardware, infraestrutura de 

TI e alteração e manutenção dos serviços de dados e voz.  A recepção e fiscalização das compras de itens de tecnologia também são responsabilidade 

dos profissionais que atuam no setor. 
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A IES possui uma infraestrutura de informática com mais de 218 (duzentos e dezoito) microcomputadores, sendo: 128 (cento e vinte e oito) 

atualizados distribuídos entre 04 (quatro) laboratórios de informática de uso compartilhado entre diversos cursos, que são utilizados tanto com as 

práticas especificas, como também para pesquisa pelos discentes e comunidade; 02 (dois) em laboratórios de práticas para cursos específicos (LAB 

NET e LAB MEC); 15 (quinze) nas coordenações acadêmicas; 15 (quinze) na Biblioteca da IES e 60 (sessenta) distribuídos entre os departamentos 

acadêmicos e administrativos da Faculdade. 

A IES possui uma infraestrutura de informática com mais de 218 (DUZENTOS E DEZOITO) COMPUTADORES ATUALIZADOS, sendo: 128 (cento e vinte e 

oito) distribuídos em: 04 (quatro) laboratórios de informática de uso compartilhado entre diversos cursos, que são utilizados tanto com as práticas 

especificas, como também para pesquisa pelos discentes e comunidade; 02 (dois) em laboratórios de práticas para cursos específicos (LAB NET e LAB 

MEC); 15 (quinze) nas coordenações acadêmicas; na Biblioteca da IES (15 (quinze) máquinas) e 60 (sessenta) distribuídos entre os departamentos 

acadêmicos e ambiente administrativo. 

 
 

VII. Atendimento Financeiro 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a exatidão dos valores 
cobrados no boleto (de acordo 
com o que foi contratado: 
descontos, juros, etc.).  

Realização de levantamento sobre 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação a exatidão dos valores 
cobrados no boleto (de acordo com o 
que foi contratado: descontos, juros, 
etc.), com base nos relatórios da 
avaliação interna. 

--- 

A exatidão dos valores cobrados no 
boleto (de acordo com o que foi 
contratado: descontos, juros, etc.). 
atende de maneira adequada às 
necessidades institucionais, sendo 
avaliada de forma satisfatória com 
índice superior a 53% (entre as escalas 
4 e 5) em 2017. 
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Acompanhar a satisfação com o 
preço e a qualidade do serviço 
prestado, ou seja, com custo-
benefício da IES. 

Realização de levantamento sobre 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação ao preço e à qualidade 
do serviço prestado, ou seja, com 
custo-benefício da IES, com base nos 
relatórios da avaliação interna. 

A IES ainda não atingiu a meta 
pretendida de satisfação dos 
alunos. 

A satisfação com o preço e a qualidade 
do serviço prestado, ou seja, com 
custo-benefício da IES, atende de 
maneira adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice igual a 50,4% 
(entre as escalas 4 e 5) em 2017.1. 

Verificar a satisfação gral com 
mensalidade cobrada pela IES 
em comparação com as demais 
instituições de ensino superior 
privadas. 

Realização de levantamento sobre 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação à mensalidade cobrada 
pela IES em comparação com as 
demais instituições de ensino 
superior privadas, com base nos 
relatórios da avaliação interna. 

A IES ainda não atingiu a meta 
pretendida de satisfação dos 
alunos. 

--- 

Verificar a clareza e facilidade 
de entendimento das 
informações do boleto para 
pagamento. 

Realização de levantamento sobre 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação à clareza e facilidade de 
entendimento das informações do 
boleto para pagamento, com base 
nos relatórios da avaliação interna. 

--- 

A clareza e a facilidade de 
entendimento das informações do 
boleto para pagamento atendem de 
maneira adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice superior a 54% 
(entre as escalas 4 e 5) em 2017. 

Acompanhar a Satisfação geral 
Processos financeiros da 
Estácio. 

Realização de levantamento sobre 
índices de satisfação/insatisfação 
com relação aos Processos 
financeiros da Estácio, com base nos 
relatórios da avaliação interna. 

--- A Satisfação geral com os Processos 
financeiros da IES atende de maneira 
adequada às necessidades 
institucionais, sendo avaliada de forma 
satisfatória com índice maior que 52% 
em 2017.1 e igual a 50,% em 2017.2. 
(entre as escalas 4 e 5). 

Proposição de ações de melhoria aos 
Gestores e setores específicos da IES. 

--- Implantação do Programa de 
Parcelamento Estácio -PAR e descontos 
programados. 
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Acompanhamento da implementação 
das ações de melhoria propostas. 

Envio de pareceres sobre os 
Relatórios  de Processos 
Financeiros aos Coordenadores 
de Curso, 

Divulgação nos murais internos, envio 
de banners digitais das melhorias 
implementadas e esclarecimentos em 
reuniões. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

No seu planejamento estratégico para o período de 2016 a 2020, a Estácio FATERN assume como 

missão precípua a transformação do indivíduo e da sociedade pela educação superior. Para tanto, 

compromete-se como o a produção e disseminação do saber universal, a promoção da excelência e da 

qualidade no ensino, pesquisa e extensão, de modo a formar cidadãos críticos, autônomos e 

empreendedores. 

 

Nesse sentido, o Questionário Sociocultural aplicado ao seu corpo discente, no segundo semestre do 

ano, constitui a forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades ao seu 

perfil. Em 2016, com relação a faixa etária, 84,5% dos 1.293 alunos entrevistados tem idade entre 18 e 

35 anos, cujo estado civil majoritário é solteiro (66,25%), seguido de um percentual de 28,79% de 

casados ou com residência compartilhada. Aqueles que residem com os pais correspondem a 49,07%, 

já o índice dos que já constituíram família e casa é da ordem de 29,69%. Com relação ao principal meio 

de transporte que utilizam para ir às aulas, 74,63% indicam o ônibus ou a van. Por sua vez, 23,36% 

afirmam dispor de carro ou motocicleta.  

 

Observou-se, por sua vez em 2017, uma queda com relação à faixa etária, 76,2%  majoritária em 2016. 

Isso porque dos 1.512 alunos entrevistados 76,2%  tem idade entre 18 e 35 anos. Quanto ao estado 

civil se mantém a maioridade dos solteiros (68,5%), seguido de um percentual de 27,3% de casados ou 

com residência compartilhada. Com relação ao principal meio de transporte que utilizam para ir às 

aulas, 75% indicam o ônibus ou a van. Por sua vez, 23,1% afirmam dispor de carro ou motocicleta, ou 

seja, indicadores equiparados ao do ano de 2016 e que parece não ter sido impactado pelo 

endividamento da classe trabalhadora, nem pela crise na segurança pública da capital e Rio Grande do 

Norte.  

 

A ESTÁCIO FATERN situa-se na via marginal de uma das principais avenidas da cidade, a Engenheiro 

Roberto Freire, com intenso tráfego durante todo o dia, a noite e nos finais de semana, por interligar 

os bairros à orla sul da cidade. A região apresenta alta densidade ocupacional e abrange vários tipos 

de negócios do setor terciário como bancos, restaurantes, escolas, hotéis, universidades, 

supermercados, lojas entre outros. O serviço de transporte urbano que atende a avenida é amplo e 

diversificado, com rotas de ida e volta para todas as zonas da cidade.  

 

Com relação ao custeio da faculdade, em 2016, 51,51% afirmaram estudar graças aos programas de 

financiamento públicos, enquanto 22,27% custeavam sua própria educação superior. Para esse 

indicador, já se percebe em 2017, a desvalorização dos rendimentos do aluno, uma vez que apenas 

47,7% dos respondentes atestam estudar subsidiados por programas de financiamento público, uma 

queda, portanto, de 4% de um ano para outro. Aqueles que afirmaram custear sua própria educação 
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apresentaram em 2017 um crescimento de um 1%, ou seja, 23,3%. É importante notar que 21,3% dos 

entrevistados declaram ter seus estudos custeados pelos pais ou membro da família. 

 

             GRÁFICO: Principal forma de pagamento da graduação | 2017 

 

              Fonte: BI – Business Intelligence/Questionário Sociocultural, 2017. 

 

O aluno da IES dispõe de várias opções para a quitação de seus estudos, além dos programas 

governamentais, a própria Estácio oferece um financiamento exclusivo, além de planos de descontos, 

implementando em 2017 o Parcelamento Estácio - PAR com vistas a evitar a evasão, além de outros 

benefícios financeiros.  

 

GRÁFICO: Motivação para a escolha da IES | 2016 

 
Fonte: BI – Business Intelligence/Questionário Sociocultural, 2016. 

 

Cabe destacar que entre os motivos que definiram a escolha da IES para a formação superior do aluno 

em 2016, a qualidade de ensino acumula o maior índice de importância (74% dos alunos 

respondentes), seguido do preço (67%) e da localização (indicação de 53% dos entrevistados). A 

recomendação de amigos e familiares também se confirma como opção para 38% dos entrevistados. 

Quanto aos aspectos relacionados ao pagamento dos estudos, 48% apontaram os cursos de oferta 

21,3% 

23,3% 

4,4% 

47,7% 

3,2% 

Pais / família

Eu mesmo

Divido com meus pais / família

Prouni / Financiamento / FIES

Outros

Atualmente qual e a PRINCIPAL forma de 
pagamento da sua mensalidade? 
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como diferenciais considerados na ocasião da escolha e 35% sinalizaram positivamente para o 

Financiamento Estudantil (50% do valor da mensalidade pelo dobro do tempo).  

 

Com base no perfil de 2016, a CPA traçou um mapa da empregabilidade do aluno em 2017, para o 

qual o preço em 2016 representava o segundo fator decisório na escolha de um curso de graduação. 

Essa tendência consolida-se quando são levadas em consideração as opções por cursos de oferta e o 

financiamento estudantil, mais acessível em 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO: Empregabilidade Discente| 2017 

 

 
Fonte: BI – Business Intelligence/Questionário Sociocultural, 2017. 

 

Portanto este aluno que, em 2017, perde os subsídios dos programas de financiamento público ou 

custeia sua própria educação provavelmente precisará tomar decisões objetivas com relação à sua 

formação superior. Isso porque, como se verifica no gráfico a seguir, apenas 42,8% possuem 

rendimentos próprios. 

 

Desses empregados, um percentual de 12,2% ingressou em sua área de formação após a entrada na 

faculdade. Esse dado deve ser considerado, na perspectiva de oferta de estágios pelo Portal Estácio 
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Carreiras e Coordenações de Cursos, de modo a consolidar a área de atuação do discente. De igual 

modo, o alto índice de alunos sem emprego formal, deve servir de base à sensibilização para a oferta 

de vagas de emprego pelo mesmo Portal. E, ainda, do ponto de vista dos que já atuavam na área de 

seu curso antes de ingressar no Ensino Superior, o gráfico indica potencialidades para a pós-

graduação. Outra informação pertinente e oportuna de 2017, relaciona-se ao quantitativo, 90,5% dos 

respondentes, que atestaram não ter tido qualquer mudança na sua carreira profissional devido ao 

curso superior. Por isso, muitas são as estratégias possíveis à conversão desse cenário.  

 

GRÁFICO: Empregabilidade na área da graduação | 2017 

 

 

Fonte: BI – Business Intelligence/Questionário Sociocultural, 2017. 

 

Todos esses aspectos em conjunto, explicam o decréscimo sinalizado na satisfação com os Processos 

Financeiros da IES em 2107, em particular quanto ao preço e a qualidade do serviço prestado, ou seja, 

com custo-benefício e à mensalidade cobrada pela IES em comparação com as demais instituições de 

ensino superior privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO: Processos Financeiros | ISA 2017.1 
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Fonte: BI – Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 

GRÁFICO: Processos Financeiros | ISA 2017.2 

 
Fonte: BI – Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 

O perfil Sociocultural ainda informa sobre o acesso e o grau de inclusão tecnológica do aluno. Quanto 

ao principal local de acesso à internet pelo discente em 2016, 72,42% responderam “em casa” e sobre 

o equipamento mais utilizado para essa navegação, 43,08% afirmaram usar notebook e 37,51% 

smartphones. Já no levantamento de 2017, o acesso domiciliar cresceu para 73,1% e registrou na 

faculdade um índice de 16,6%. Os entrevistados informaram que o principal equipamento que utilizam 

para acesso à internet é o smartphone com 41,6 pontos percentuais, seguido do notebook, com 

39,8%. Esses indicadores corroboram as impressões da CPA quanto ao incremento dos meios de 

comunicação virtual (telefone, chat, aplicativos de mensagens instantâneas, redes sociais), para o 

Atendimento ao aluno.  

 

Para tanto, se faz urgente rever sua Política Comunicacional interna e externa, considerando o mobile 

como principal interface de interação e fidelização. Um recurso que já acumula resultados favoráveis 

na perspectiva das TICs educacionais, WebAula do aluno, SAVA/Plataforma do Professor, em 

dispositivos móveis.  Ilustra bem isso, o item DISCIPLINA, que nos 2 últimos anos, consolidou sua 
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favorabilidade junto ao corpo discente no que se refere à satisfação com a qualidade do conteúdo 

disponível na WebAula/ Sala de Aula Virtual. Na Avaliação Institucional do ano em exercício, Disciplina 

ocupou sucessivamente a 6ª posição em 2017.1 e a 7ª em 2017.2, entre os itens mais favoráveis na 

percepção do aluno. 

 

Houve, em 2016, o investimento, por parte da IES, no atendimento às necessidades apontadas pela 

comunidade acadêmica e contempladas no orçamento anual da Instituição. Assim, para o campo 

INFRAESTRUTURA, da Avaliação Institucional 2016, observamos o crescimento no índice de 

favorabilidade para o acesso e qualidade de navegação quanto a internet física e internet wi-fi. 

Contudo em 2017, o indicador sobre a disponibilidade de sinal wi-fi ocupa o 2º lugar entre os 10 itens 

mais desfavoráveis. Em 2018.1, a aquisição e instalação de um novo servidor, prevê a CPA, deverá 

apresentar melhorias para o indicador. 

 

A Faculdade avança em infraestrutura física e segurança em 2017, matéria do Eixo 5, do presente 

Relatório através das referências às obras, reformas e adaptações que realizou, como por exemplo, na 

segurança predial com instalação de uma rede de sprinklers e duas escadas de fuga, recomendadas 

pelo Corpo de Bombeiros e executado pela faculdade dentro de seu Projeto de Prevenção de Riscos. 

Além da substituição total da cobertura do espaço de convivência. Realizou-se a reforma estrutural 

para configuração de um auditório com capacidade para 100 pessoas no piso superior. E, por fim, 

cumpriu-se a transferência da Clínica de Fisioterapia para o prédio sede, tendo em vista o 

atendimento integrado com outros cursos da saúde e a maior garantia para os alunos de atividades de 

ensino práticas e estagiários. 

 

Os benefícios e melhorias quanto à segurança predial ocorrem ao longo dos 2 últimos anos (2015 e 

2016), inclusive, com o aumento de câmeras de monitoramento (em vídeo e áudio) na área interna e 

para o estacionamento, além da instalação de grades e do portão de acesso na traseira da IES. 

 

Quando consultados sobre os LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS na Avaliação Institucional de 2016, o índice 

de aprovação – entre extremamente e muito satisfeito – alçou a marca de 52% para os dois semestres. 

Se somados às avaliações neutras, esse índice sobe para 78% em média. Em 2017.2, contudo, o campo 

apresenta uma queda de 50% na satisfação global. E o item satisfação com a utilização dos 

laboratórios específicos do seu curso para o desenvolvimento profissional alcança a marca máxima de 

49,5% de favorabilidade. 

 

Na Avaliação Institucional 2017.2, destacaram-se entre os 10 campos mais bem avaliados: PROFESSOR 

(entre a 1ª e a 6ª posição), DISCIPLINA (7º lugar) e COORDENADOR (com as 3 últimas). No semestre 

anterior, o campo CURSO, listava na 9ª posição, a qual foi ocupada por mais um quesito relativo à 

atuação do coordenador.  
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A CPA analisou as razões dessa substituição e observou que o campo CURSO, apesar de ter não mais 

listar entre os 10 maiores índices, registrou crescimento quanto à satisfação do aluno, de 50,9% em 

2017.1 para 51,4% em 2017.2. Portanto, identificou que em razão das melhorias implementadas em 

sete itens, o indicador cresceu:  

- A contribuição das aulas práticas para sua preparação para o mercado de trabalho (52,1%); 

- Ações de Melhoria implantadas em seu Curso/Campus com base nos resultados da Avaliação 

Institucional (45,3%); 

- Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) - (ex: 

cursos de nivelamento, revisão, palestras, oficinas de leitura, iniciação cientifica, seminários de 

pesquisa (54,7%); 

- Organização e qualidade do funcionamento do Estágio Curricular/Supervisionado do seu curso e 

contribuição para sua formação profissional (48,8%); 

- Qualidade do conteúdo do material didático das disciplinas (56,1%) e; 

Satisfação geral com o seu curso (63,4%). 

  

Por outro lado, na percepção do estudante, em se tratando de CURSO, os itens a seguir em reduziram 

sua qualidade: 

- Conhecimento do Projeto Pedagógico do seu Curso - PPC (perfil do egresso, disciplinas mínimas, 

eletivas e optativas, Atividades Acadêmicas Complementares - AAC; Estágio Curricular / 

Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso - TCC) (50,6%); 

Critérios de Avaliação e regras para as Atividades Acadêmicas Complementares, TCC, Extensão, 

Iniciação Cientifica e outros (46,7%); 

- Preparação para o mercado de trabalho oferecida pela Instituição (49,4%); 

- Programas de apoio discente (apoio psicopedagógico, acolhimento ao ingressante, programas de 

acessibilidade ou equivalente, nivelamento e/ou monitoria) (46%). 

 

Diante disso, a CPA recomenda as coordenações de curso e direção acadêmica o aprofundamento 

dessa discussão preliminar, de forma participativa e colaborativa com todos os públicos envolvidos e 

em prol do fortalecimento da cultura avaliativa. 

 

A análise dos resultados das avaliações internas da ESTÁCIO FATERN apresentada neste Relatório de 

Autoavaliação Institucional orientou-se pelo espírito de colaboração presente na elaboração do novo 

PDI 2016-2020 da Instituição. É possível preliminarmente afirmar inclusive que durante o ano de 

12017 já cumpre alguns dos seus principais objetivos: 

 

(1) ampliou a oferta de cursos, bem como a oferta de vagas por cursos, formando profissionais e 

especialistas de nível superior, através da visita Renovação de Reconhecimento do Curso de 

Fisioterapia, em razão do aumento de vagas/ano de 150 para 250 e da abertura de 2 novos cursos da 

pós-graduação;  
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(2) favoreceu o desempenho responsável do discente desde seu ingresso na IES e o acompanha 

psicológica e pedagogicamente, por exemplo com ações, tais como o Trote Solidário em parceria com 

o Hemonorte e as aulas o nivelamento, reforço e revisão em 2017.1; 

(3) articulou o ensino, a educação investigativa e a extensão em todos os eventos que realizou 

dentro e fora da instituição, buscando ainda estreitar parcerias com os setores público e privado; 

(4) abriu vagas para monitores e ampliou as bolsas para alunos e iniciação científica, viabilizando 

os programas institucionais de apoio ao discente; 

(5) estimulou e promoveu a flexibilidade curricular no ensino, pesquisa e extensão, com a 

realização de atividades criativas, vocacionadas e articuladas às demandas local, regional e nacional 

pela multiplicidade e diversidade das Atividades Acadêmicas Curriculares (AACs), considerando os 

eixos norteadores citados e efetivando ainda o atendimento e a prestação de serviços à comunidade 

pela Clínica Escola de Fisioterapia, Ambulatório Nutricional, Serviço de Psicologia Aplicada, Consultório 

de Enfermagem, Agência Sapiens de Publicidade, dentre outros; 

(6) expandiu e fortaleceu o programa de responsabilidade social, ultrapassando as divisas de 

Natal, com atividades desenvolvidas a partir dos eixos norteadores das políticas educativas, atividades 

de difusão e atividades de responsabilidade social inscritas no PDI, a saber, Saúde, Gênero, Políticas 

Públicas, Cidadania e Ensino; 

(7) ampliou o número de cursos de capacitação para docente e colaboradores técnico-

administrativos na graduação e pós-graduação, além dos programas de atualização e aperfeiçoamento 

da EDUCARE, dentre outros; 

 

Constatou-se, com satisfação, o cumprimento das ações de melhoria voltada para a oferta de um 

espaço de eventos de maior porte, obtida através do novo auditório com capacidade para 100 

pessoas; da sensibilização da sociedade para uma maior participação nos projetos da IES, além da 

ampliação do atendimento e serviços prestados à comunidade, bem como, da ampliação dos campos 

de estágio de alta e média complexidade para a prática do ensino. Do contexto externo, mas com 

impacto interno, o agravamento da crise político-econômica redirecionou os projetos de vida 

profissional de alguns alunos, bem como as rotinas de deslocamento e entre bairros e intermunicipais. 

A IES prontamente buscou atender as demandas de negociações financeiras, ampliando opções, 

reavaliando valores e prazos. Contudo, a intervenção psicopedagógica poderia ter sido mais intensa e 

diversificada, tendo em vista a influência direta desses aspectos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Indicadores expressivos desse cenário podem ser extraídos do Questionário Sociocultural, já 

explicitados anteriormente, o que constitui mais do que um desafio, mas em oportunidade para a IES, 

que já colheu bons resultados em 2017.2. Após contemplar as Atividades Acadêmicas 

Complementares, a partir da Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação – eixos do PDI –, 

merecem ganhar amplitude em 2018, também a iniciação científica e o ensino prático, articuladas à 

oferta de vagas de estágio e de emprego, e considerando a individualidade de cada aluno, para 

trabalhar de forma personalizada suas dificuldades de aprendizagem e os diversos fatores que 

conduzem ao mau desempenho acadêmico. Razão pela qual, somente com a maior dedicação das 
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coordenações de cursos e NDEs para o planejamento participativo e maduro das questões didático-

metodológicas, esse ciclo terá alcance e projeção. 

  

 

Com relação à evolução da excelência da ESTÁCIO FATERN, definida em sua missão, a CPA observa que 

ao longo do período de vigência do PDI 2011-2015, os indicadores apontaram um crescimento 

expressivo e aplicável aos anos subsequentes de vigência do novo PDI 2016-20120.  

 

Entre os pontos fortes para o ano de 2016, convém citar os indicadores externos que mapeiam o 

ensino da graduação da IES, através do desempenho medido por via do ENADE, para os quais os 

índices obtidos reforçam o posicionamento da IES em qualidade de ensino, fruto do esforço coletivo 

da sua gestão administrativa, coordenadores de curso, professores e técnicos-administrativos. Os 

resultados mostram ainda uma tendência positiva para o uso de metodologias ativas. Também 

contribuíram de forma expressiva os projetos de aprendizagem, desafiadores e inovadores, concluídos 

e apresentados em espaços públicos, para os quais o aluno atuou com protagonismo no diálogo com a 

sociedade, conquistando ainda autoconfiança e reconhecimento de seus pares, tais como: a EXPOTEC, 

Mutirão de Negociação de Dívidas para a comunidade externa, Oficina de Fitoterápicos e de Higiene 

Mental, NUTRISCENCE e EXPOTEC, Palestra sobre Empreendedorismo Solidário, Semana de Saúde – 

BIOSEV, UP Publicitário, Blitz Lavagem das Mãos, e as semanas comemorativas dos cursos com 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

O investimento em infraestrutura de apoio tecnológico (TI), para o desenvolvimento de projetos 

digitais, estimulou a criatividade e trouxe inovação para as ações de ensino, iniciação científica e de 

extensão; as melhorias nas plataformas virtuais, ampliaram, por sua vez, o acesso ao conhecimento 

possibilitando a inovação curricular e a forma de ensinar. 

 

Para o ano de 2017, o segundo de execução do novo PDI, a evolução do perfil do egresso – enquanto 

cidadão crítico, autônomo e empreendedor e de igual modo referenciado na missão da ESTÁCIO 

FATERN, os indicadores revelaram uma valoração expressiva da aprendizagem, representada na 

transmissão do conhecimento e sua ordenação, na constituição propriamente dita, do que vem a ser 

aluno e professor – aprendizes críticos, autônomos e empreendedores.  

 

Entre as potencialidades, é importante destacar os indicadores externos que mapeiam o ensino da 

graduação da IES, através das avaliações in loco que em maio de 2017, resultaram no Reconhecimento 

do Curso de Nutrição e na Renovação de Reconhecimento de Fisioterapia. Além da mensuração de 

desempenho do CST em Redes de Computadores pelo ENADE, para o qual a IES aguarda a divulgação 

dos índices que irão impactar sua colocação positivamente. Ainda colaboraram de forma relevante os 

projetos de extensão com foco na assistência social, o crescimento da oferta de cursos livres nas 

modalidades de capacitação e atualização, para os quais o aluno atuou como agente na transmissão 

de saberes, prática de ensino, reconhecendo a importância do processo de ensino-aprendizagem para 
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sua própria evolução,  autoconfiança e autocrítica, tais como: o ESTÁCIO ORIENTA, os atendimentos 

integrados em Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem e Psicologia; CIENTIF ESTÁCIO, A Feira de Ideias 

Empreendedoras e de Administração, O UP Publicitário, Palestras sobre Segurança Pública e Violência 

contra Mulher, NUTRISCENCE e Jornada de Neurociências, Palestra Transtorno do Espectro Autista, 

Terapia do Bem, ENAFIRN e Encontro de Egressos de Fisioterapia, e os diálogos travados com 

entidades classistas e mercado de trabalho nas instalações da IES.  

 

Vale destacar que os resultados da percepção discente no Índice de Satisfação do Aluno - ISA e no 

Questionário Sociocultural, para os exercícios 2016 e 2017, mostram que grande parte dos 

respondentes foram positivos com relação a evolução institucional. Porém, alguns pontos fracos 

merecem ser destacados visando melhoria futura, sendo eles: canais de atendimentos virtuais 

(telefônicos e online), atendimento psicopedagógico, aprimoramento da estrutura de recursos 

humanos e infraestrutura para a atendimento à pós-graduação, além da homologação dos Planos de 

Carreira e Cargos Docente e Técnico-Administrativo. 

 

Em síntese, analisando um contexto geral consolidado, percebe-se que a maioria das ações 

executadas ao longo do período, atenderam às expectativas, com a colaboração de toda a 

comunidade acadêmica. Exemplares são os projetos destinados ao ENADE, que a cada ano amplia a 

adesão discente ao Exame Nacional de Cursos, por sua composição interdisciplinar e colaborativa, 

consolidando assim os últimos resultados obtidos pela IES, em 2016 através dos cursos do Ciclo da 

Saúde (conceito 3) e das Comissões de Avaliação in loco com conceitos 4 e 3, respectivamente, para os 

cursos de Nutrição e Fisioterapia. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

A IES entende que, por se tratar de um Relatório Integral, devem estar contempladas as ações de melhoria 

voltadas, nesse último ciclo (2015, 2016 e 2017), para os 5 (cinco) Eixos do SINAES.  Assim, os quadros abaixo 

representam a síntese dessas ações, por Eixo/Dimensão.  

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017  

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

PDI  
 

Construção o novo PDI 2016-
2020. 

Influência determinante dos 
resultados da autoavaliação da 
Instituição para a construção coletiva 
do novo PDI, sob a condução da CPA. 

Ênfase durante as reuniões de 
construção do PDI em aspectos 
regulatórios da IES/cursos, 
levantados pelas avaliações externas 
para efeitos de ampliação do grau de 
conhecimento e apropriação do PDI 
pela comunidade acadêmica. 

Implantação o novo PDI 2016-
2020. 

Elaboração de cronograma de 
reuniões, seminários e workshops 
para sistematizar a divulgação 
participativa do novo PDI 2016-2020. 

Divulgação do PDI 216-2020, 
missão e princípios. 

Divulgação entre coordenadores de 
curso, representantes de alunos e 
demais gestores da área acadêmica – 
pós-graduação, iniciação científica e 
extensão, de estágios. 

Revisão do PDI 2016-2020. Divulgação do PDI 2016-2020 entre a 
comunidade interna. 

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Consolidação do processo 
avaliação institucional, com o 
estabelecimento de uma cultura 
permanente de avaliação. 

Divulgação dos períodos de ativação 
da Avaliação Interna através da 
fixação de cartazes nos murais, 
visitas às turmas, e-mail, aplicativos 
de mensagens instantâneas. 

Sensibilização dos envolvidos 
para o processo de Avaliação. 

Crescimento equitativo, em todos os 
cursos, da adesão discente com 
média de 73,3% em 2015. 

Adesão discente à Autoavaliação 
Institucional com média de 62,5% em 
2016. 

  Aumento no engajamento discente à 
avaliação interna com média anual 
de 73% em 2017, sendo 66% em 
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2017.1 e 80% em 2017.2, o maior 
índice de adesão registrado nos 3 
últimos anos. 

Adesão de 100% dos docentes à 
Avaliação Institucional em 2015, 
2016 e 2017. 

Divulgação dos resultados das 
avaliações à comunidade 
acadêmica (gráficos, tabelas 
e/ou textos), através dos meios 
disponíveis: murais, site 
institucional, reunião com os 
gestores dos cursos e com os 
alunos. 

Realização do I e II Seminários da CPA 
2015 para divulgação dos resultados 
das avaliações internas de 2015 
entre representantes de sala. 

Divulgação dos resultados das 
avaliações internas de 2015 entre 
corpo técnico-administrativo. 

Divulgação dos resultados das 
avaliações interna 2016 e 2017 em 
reuniões de Gestão de Desempenho 
Acadêmico (GDA) com 
coordenadores de cursos e 
coordenadora acadêmica. 

Apresentação dos resultados das 
avaliações internas de 2016 e 2017 
aos representantes de sala. 

Acompanhamento do Feedback 
Docente. 

Entrega ao professor do resultado 
impresso de sua avaliação individual 
feita pelo aluno, para o 
redirecionamento de condutas ou 
fortalecimento daquelas com 
comprovada eficácia. 

Influência do ISA no recebimento da 
remuneração variável (RV) para 
Professores e Coordenadores de 
Curso como forma de 
reconhecimento por meritocracia. 

QUESTIONÁRIO DO 
CORPO TÉCNICO 

Sensibilização dos envolvidos 
para o processo de Avaliação. 

Adesão de 46% do corpo técnico-
administrativo ao Questionário 2016. 

Adesão de 44% do corpo técnico-
administrativo ao Questionário 2017. 

Divulgação dos resultados 
Questionário. 

Envio dos resultados do Questionário 
do Corpo Técnico-administrativo à 
gestão. 

PESQUISA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Incentivo à participação 
docente e do corpo técnico-
administrativo à Pesquisa de 
Clima Organizacional. 

Elaboração pela CPA de um tutorial 
em 2015 para que o professor 
identifique com facilidade o e-mail 
com o link de acesso à Pesquisa de 
Clima e, saiba como proceder em 
caso de falhas ou quaisquer 
dificuldades. 

Divulgação dos resultados da 
Pesquisa de Clima 
Organizacional. 

 Envio dos resultados da Pesquisa de 
Clima Organizacional à gestão. 

QUESTIONÁRIO Levantamento do perfil Aplicação do Questionário 
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SOCIOCULTURAL socioeconômico do aluno da 
IES. 

Sociocultural e elaboração de um 
perfil do alunado da IES em 2016 e 
2017. 

Divulgação dos resultados 
Questionário Sociocultural. 

Elaboração do perfil do alunado da 
IES em 2016 e 2017, envio à gestão e 
articulação com os resultados da 
avaliação institucional. 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
(Cursos e IES) 

Acompanhamento da avaliação 
in loco para o Reconhecimento 
do Curso Superior de Nutrição e 
Renovação de Reconhecimento 
do Curso de Fisioterapia. 

Apoio ao Regulatório, quanto ao 
preenchimento do formulário 
eletrônico. 

Apoio logístico e institucional à 
Comissão de avaliação in loco. 

Acompanhamento da emissão dos 
relatórios dos avaliadores e a 
publicação das Portarias. 

Análise e consolidação dos 
resultados avaliativos 
constantes do Relatório de 
Reconhecimento do Curso de 
Nutrição, avaliado com nota 4,0 
através de visita in loco. 

Identificação das fragilidades e 
potencialidades. 

Acompanhamento a implementação 
das ações e sua divulgação. 

Análise e consolidação dos 
resultados avaliativos 
constantes do Relatório de 
Renovação de Reconhecimento 
do Curso de Fisioterapia, 
avaliado com nota 3,0 através 
de visita in loco. 

Identificação das fragilidades e 
potencialidades. 

Acompanhamento a implementação 
das ações e sua divulgação. 

ENADE Utilização do resultado do 
ENADE 2014, divulgado em 
2015, do Curso Superior de 
Tecnologia em Redes de 
Computadores como uma das 
ferramentas para a melhoria 
dos projetos pedagógicos dos 
cursos de Graduação. 

Identificação das fragilidades e 
potencialidades. 

Acompanhamento da 
implementação das ações e sua 
divulgação. 

Utilização do resultado do 
ENADE 2015, divulgado em 
2016, dos cursos de 
Administração e Publicidade e 
Propaganda como uma das 
ferramentas para a melhoria 
dos projetos pedagógicos dos 
cursos de Graduação. 

Identificação das fragilidades e 
potencialidades. 

Acompanhamento da 
implementação das ações e sua 
divulgação. 

 Utilização do resultado do 
ENADE 2016, dos cursos do ciclo 
como uma das ferramentas para 
a melhoria dos projetos 
pedagógicos dos cursos de 
Graduação. 

Identificação das fragilidades e 
potencialidades. 

Acompanhamento da 
implementação das ações e sua 
divulgação. 

Acompanhamento da evolução Comparar resultados com outras 



 243 

do Plano de Ação ENADE 2015, 
2016 e 2017 para os cursos de 
Administração e Publicidade e 
Propaganda, cursos da saúde e 
Redes de Computadores. 

avaliações de curso. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018   

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

PDI Articular o PDI com os processos 
de avaliação institucional 
(autoavaliação e avaliações 
externas), para a 
construção/reconstrução do 
planejamento institucional. 

Utilização dos resultados avaliativos 
externos dos últimos processos 
regulatórios. 

Utilização dos resultados avaliativos 
internos da Autoavaliação 
Institucional do 1º e 2º semestres, a 
Pesquisa de Clima Organizacional e o 
Questionário Sociocultural do aluno e 
do corpo-técnico administrativo. 

Identificar das fragilidades e das 
potencialidades da IES nas dez 
Dimensões previstas em lei 
(SINAES). 

Organização de evento exclusivo com 
coordenadores de curso e setores 
acadêmicos sobre o novo 
instrumento de avaliação de cursos 
de graduação. 

Consolidação da ação dos 
coordenadores como multiplicadores 
do processo de discussão entre o 
NDEs e colegiados de cursos. 

AVALIAÇÃO INTERNA 
 

Organizar reuniões com a 
comunidade interna para 
fortalecimento da cultura de 
avaliação. 

Maior participação nas avaliações 
internas: Avaliação Institucional, 
Pesquisa de Clima Organizacional, 
Questionário Sociocultural do Aluno 
e Questionário do Corpo Técnico-
administrativo. 

Conduzir os processos 
avaliativos internos. 

Acompanhamento dos sistemas de 
avaliação, esclarecendo dúvidas e 
encaminhando demandas eventuais. 

Analisar e discutir os resultados 
junto aos Coordenadores de 
Curso 

Acompanhamento dos planos de 

ação para superação das fragilidades 

apontadas. 

Promover a divulgação das ações 
de melhoria. 

Utilizar os meios de comunicação 
interna para socializar os resultados e 
colher impressões. 

Ampliar a visibilidade das ações 
de melhoria através da adoção 
do selo “CPA, Ação Cumprida”. 

Fortalecimento da cultura avaliativa 
com maior visibilidade às ações de 
melhoria. 

Ampliar a visibilidade das ações 
de melhoria linha através da 
implantação de um mural 
complementar com uma linha do 
tempo das ações de melhoria. 

Fortalecimento da percepção das 
etapas do processo avaliativo: 
avaliação das dimensões pelos 
alunos, planejamento das ações pela 
gestão, cumprimento das ações, 
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divulgação das melhorias. 

 

Garantir a transparência e a 
participação da comunidade 
interna com a aplicação de um 
questionário e uma enquete 
sobre o melhor local para 
divulgar as melhorias da IES.  

Uso  da comunicação digital para 
indagar o alunado: mensagem 
instantânea para envio da enquete 
“Onde você quer ver divulgadas as 
melhorias de seu curso e faculdade e 
quais são as mais importantes?”; e 
link para formulário de teste e 
pesquisa online a todos os alunos. 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
(CURSOS E IES)  

Participar do processo avaliativo 
externo. 

Apoio logístico e institucional à 
Comissão de avaliação in loco para 
autorização do curso de Direito e 
recredenciamento da IES. 

Acompanhar a emissão dos relatórios 
dos avaliadores e a publicação das 
Portarias. 

Divulgar os resultados das 
avaliações à comunidade 
acadêmica (gráficos, tabelas 
e/ou textos), através dos meios 
disponíveis: murais, site 
institucional, reunião com os 
gestores dos cursos e com os 
alunos. 

Maior divulgação dos resultados das 
avaliações externas. 

Sensibilizar para uma maior 
representatividade dos alunos nas 
reuniões de liderança. 

ENADE Sensibilizar gestores, docentes e 
discentes da IES para a 
importância do ENADE 2018. 

Fortalecimento da cultura avaliativa. 

Acompanhar a elaboração do 
Plano de Ação para o ENADE 
2018. 

Acompanhar a evolução dos planos 
de ação estabelecidos. 

Utilizar do ENADE 2016 e 2017 
como uma das ferramentas para 
a melhoria dos projetos 
pedagógicos dos cursos de 
Graduação. 

Comparar resultados com outras 
avaliações de curso. 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017  

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

PDI Acompanhamento da produção 
textual do PDI 2016-2020. 

Estímulo à gestão participativa. 

Disponibilização de exemplares 
do Regimento, PDI, PPI e PPCs 
na biblioteca e na sala dos 

Aumento do conhecimento da 
Missão Institucional pela 
comunidade acadêmica. 
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professores.  
 Divulgação dos principais 

pontos do PDI nos espaços 
institucionais. 

REGIMENTO Revisão do Regimento da 
Instituição. 

Divulgação entre as coordenações de 
curso e demais setores, 
disponibilizados nos espaços 
comuns. 

WORKSHOP DE 
SOCIALIZAÇÃO DE 
PRÁTICAS 
ACADÊMICAS 

Realização de 8 edições do 
Workshop de Socialização de 
Práticas Acadêmicas.  

Compartilhamento das atividades 
relacionadas ao cumprimento do 
planejamento institucional entre: 
Regulatório, CPA, Coordenação de 
Pesquisa e Extensão, docentes e 
alunos participantes dos projetos e 
ações. 

Visibilidade e transparência às 
atividades de ensino (aulas práticas, 
atividades complementares e 
estruturadas) extensão (projetos) e 
iniciação científica. 

Participação semestral da CPA, 
Regulatório e NAP como avaliadores 
dos resultados apresentados. 

RELATO 
INSTITUCIONAL 

Elaboração do Relato 
Institucional. 

Atendimento a legislação 
educacional de 2016. 

1ª atualização do Relato 
Institucional. 

Acompanhamento dos objetivos 
definidos no PDI. 

REUNIÕES 
ACADÊMICAS 

Participação da CPA e do 
Regulatório em encontros 
acadêmicos (sendo 1 semana 
pedagógica semestral, reuniões 
s com coordenadores de cursos 
– GDA e lideranças de turmas). 

Cumprimento do cronograma de 
socialização dos PPCs de Nutrição e 
Fisioterapia à luz da Missão 
Institucional entre docentes e 
alunos. 

AACs Acompanhamento do 
planejamento, oferta, execução 
e registro à luz do PDI. 2017.2. 

Cumprimento de 1.240 horas de 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) registradas 
pela IES, apenas em 2017.2 à luz dos 
eixos da Extensão associada à 
Responsabilidade Social. 

 Acompanhamento dos eventos 
de difusão científica, (palestras, 
oficinas e mesas redondas), 
para a integração entre 
graduação, pós-graduação e 
mercado de trabalho.  

Realização de 7 semanas 
comemorativas dos cursos de 
graduação, 11 atividades 
programadas para o Mês do 
Currículo e Carreira. 

PÓS-GRADUAÇÃO Abertura de 02 novos cursos de 
pós-graduação no campo da 
saúde. 

Educação continuada através da 
articulação da pós-graduação com os 
cursos de graduação em Nutrição e 
Fisioterapia  

EXTENSÃO Acompanhamento das ações e 
projetos implantados em 2017, 

Execução de 02 projetos de extensão 
outras ações periódicas ou 
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que derivam dos 05 eixos da 
extensão, conforme previsto no 
PDI. 

eventuais. 

Monitoramento das atividades 
institucionais, conforme 
previstas no PDI. 

Realização de um evento 
transdisciplinar, a V Semana de 
Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social, realizada em setembro. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA Acompanhamento das 
atividades dos cursos e dos 
projetos de iniciação científica 
em desenvolvimento no ano. 

Execução de 04 projetos de iniciação 
científica outras ações periódicas ou 
eventuais. 

Realização do evento científico 
anual da IES. 

Promoção do III CIENTIF ESTÁCIO, 
em novembro com a participação de 
todos os alunos. 

 

 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ações de Melhoria - 2015 / 2016 / 2017  

ITEM AÇÃO  OPORTUNIDADES 

SOCIOAMBIENTAL Realização de 3 edições da Semana 
de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social. 

Evento transdisciplinar, direcionado à 
responsabilidade socioambiental. 
Foram seis dias, com 10 atividades em 
execução.  

Estabelecimento de projetos de 
extensão e responsabilidade 
socioambiental. 

Execução de 01 projeto 
transdisciplinar dos cursos de Serviço 
Social, Administração, Psicologia e 
Enfermagem em 2015. 

Estabelecimento de projetos de 
iniciação científica em 
responsabilidade socioambiental. 

Execução de 01 projeto de Publicidade 
e Propaganda em 2015. 

INCLUSÃO SOCIAL Estabelecimento de projetos de 
iniciação científica em saúde. 

Execução de 01 projeto de Fisioterapia 
em 2015. 

Estabelecimento de projetos de 
iniciação científica em direitos e 
cidadania. 

Execução de 01 projeto de Serviço 
Social em 2015. 

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E 
NACIONAL 

Realização de 3 edições do Dia E 
Estácio. 

Articulação de alunos e envolvidos em 
ações de empregabilidade, 
empreendedorismo e inovação, 
zelando pela autonomia e saúde 
psicológica. 

Realização do Mês do Currículo, 
dentro do Programa Estácio 
Carreiras. 

Viabilização de ações voltadas às 
oportunidades do mercado de 
trabalho e empreendedorismo. 

 Promoção do Projeto ESTÁCIO 
ORIENTA. 

RELEVÂNCIA DA 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

Aquisição do Selo ABMES – 
Socialmente Responsável. 

Participação da campanha de 
responsabilidade social do ensino 
superior particular. 
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ATENDIMENTO À 
COMUNIDADE 

Ampliação do quantitativo 
atendimentos pela Clínica de 
Fisioterapia, Atendimento Social, 
Consultório Clínico de Enfermagem, 
e da prestação de serviços pela 
Agência Escola de Publicidade e 
Escola de Negócios. 

Função social IES, à luz do PDI. 

PROJETOS DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

Realização do Programa de 
Qualidade de Vida do Trabalhador - 
QVT, uma parceria do Curso de 
Fisioterapia com o RH, para o 
público interno. 

Atendimento ao público 
disponibilizado através da Clínica de 
Fisioterapia (terapêutica laboral, 
massoterapia e yoga), do Consultório 
de Enfermagem (testes de rotina e 
controle da pressão arterial), da 
Agência Escola de Publicidade (cartões 
de visita, logomarcas) e da Escola de 
Negócios de Administração (imposto 
de renda, administração financeira 
doméstica). 

Estabelecimento de projetos de 
extensão e responsabilidade social 
para o exercício da cidadania, saúde 
pública. 

Execução de 03 projetos do Curso de 
Serviço Social em 2015. 

Estabelecimento de projetos de 
extensão e responsabilidade social 
para a saúde pública. 

Execução de 01 projetos do Curso de 
Fisioterapia em 2015. 

Estabelecimento de projetos de 
extensão e responsabilidade social 
em integração com o segmento 
empresarial. 

Execução de 01 projeto do Curso e 
Administração em 2015. 

Estabelecimento de projetos de 
extensão e responsabilidade social 
para a formação e capacitação da 
população para elevação do nível 
de qualificação e de educação 

Execução de 03 projetos dos Cursos e 
Enfermagem e 01 de Nutrição em 
2015. 

Estabelecimento de projetos de 
extensão e responsabilidade social 
em integração com a iniciação 
científica. 

Execução de 03 projetos dos Cursos 
Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem e 
Psicologia. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 -  Dimensão 1 e 3 – Missão e Responsabilidade Social 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

RELATO 
INSTITUCIONAL 

Atualizar do Relato Institucional. Divulgar entre coordenadores de 
cursos de graduação de modo apoiar 
as revisões dos PPCs e a elaboração 
de Planos de Ação à luz do PDI. 

PDI Atualizar o PDI. Identificação das mudanças 
necessárias, em função do cenário de 
avaliação externa para 
Recredenciamento da IES e, ainda, 
em função das mudanças na oferta 
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curricular dos cursos e das demandas 
decorrentes dos processos 
avaliativos. 

MISSÃO DA IES Disponibilizar exemplares do 
Regimento e PDI na biblioteca e 
na sala dos professores 

Difusão da Missão da IES. 

Propor à gestão sondagem 
sobre o posicionamento da 
Missão Institucional na mente e 
memória da comunidade 
interna. 

Levantamento, do grau de 
conhecimento da Missão para os 
envolvidos. 

Ampliar o número de projetos 
de extensão, tendo em vista os 
objetivos do PDI. 

Fomento para outros eixos da 
Extensão, fortalecendo a diversidade. 

Ampliar o número de projetos 
de iniciação científica, tendo em 
vista os objetivos do PDI. 

Fomento para outros cursos, 
fortalecendo a diversidade e à luz dos 
resultados das avaliações externar, 
planejar a partir da 
proporcionalidade de vagas em 
oferta. 

Acompanhar os eventos de 
difusão científica, (palestras, 
oficinas e mesas redondas), para 
a integração entre graduação, 
pós-graduação e mercado de 
trabalho. 

Incentivo a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, à luz do 
PDI. 

Acompanhar as ações e projetos 
implantados no ano, que 
derivem dos 05 eixos da 
extensão, conforme previsto no 
PDI. 

Acompanhar as atividades dos 
cursos e dos projetos de 
iniciação científica em 
desenvolvimento no ano. 

WORKSHOP DE 
SOCIALIZAÇÃO DE 
PRÁTICAS 
ACADÊMICAS 

Realizar das IX e X edições do 
Workshop de Socialização de 
Práticas Acadêmicas. 

Integração entre os vários agentes 
envolvidos (setores acadêmico-
administrativos, docentes e 
discentes). 

Propor a inclusão formal dos 
coordenadores de curso como 
avaliadores das apresentações.  
 

Atuação na condição de 
comentadores das atividades de seus 
cursos e debatedores das demais, 
para uma maior integração na 
construção das análises qualitativas. 

QUESTIONÁRIO 
SOCIOCULTURAL DO 
ALUNO 

Propor à gestão da IES 
levantamento do perfil do aluno 
baseado em segmentação 
psicográfica. 

Levantamento complementar, 
independentemente da localização 
geográfica, da personalidade, valores 
e estilos de vida do aluno para 
melhor diagnóstico de necessidades e 
tendências. 

SOCIOAMBIENTAL Realizar da 5ª edição da Semana Articulação com os objetivos 
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de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social. 

institucionais. 

INCLUSÃO SOCIAL Acompanhar os 02 projetos de 
extensão em desenvolvimento. 

Promoção dos direitos do idoso e 
Prestação de serviço sociojurídico. 

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E NACIONAL 

Realização de mais uma edição 
do Dia E. 

Articulação com os objetivos 
institucionais. 

Realizar o Projeto Estácio 
Orienta 

RELEVÂNCIA DA 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

Renovar o Selo de 
Responsabilidade Social ABMES. 

Fortalecimento da imagem e 
identidade da IES. 

ATENDIMENTO À 
COMUNIDADE 

Ampliar o atendimento pelas 
clínicas Integradas. 

Divulgação ampla dos atendimentos 
gratuitos prestados à comunidade, 
com ênfase para os serviços de 
Psicologia (mais recente) e ampliação 
de Nutrição e Fisioterapia. 

Implementar melhorias nos 
protocolos de atendimento e 
encaminhamentos. 

Aplicação do sistema de referência e 
contrarreferência. 

 

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

Ensino 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 - Dimensão 2 | Ensino 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

BIBLIOTECA Atualização do acervo em 
número e diversidade de acordo 
com a demanda de cada curso 

Estímulo à iniciação científica 
discente e pesquisa docente. 

BIBLIOTECA VIRTUAL 
(BV) 

Ampliação do acervo, 
disseminando o uso das novas 
tecnologias no ensino, o que 
atende ao PDI. 

Utilização orientada pelo professor 
ao longo de todo o processo de 
produção e de desenvolvimento do 
conhecimento. 

ATIVIDADES 
ESTRUTURADAS 

Desenvolvimento atrelado a 
disciplinas dos currículos e foco 
em situações problemas com 
iniciativa e criatividade. 

Motivação com base na 
interdisciplinaridade entre disciplinas 
ou até na transdisciplinaridade entre 
cursos, a partir de situações 
simuladas e/ou reais. 

Realização do Seminário “Se 
Liga Aê”,  

A partir da disciplina Projeto 
Experimental – Eventos, tratou da 
importância da direção segura para a 
eficácia das ações educativas da Lei 
Seca no Estado do Rio Grande do 
Norte.  
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GAME CENTER Participação na Olimpíada 
Game Center.  
 
 

Os 41 finalistas da faculdade da 
competição responderam a questões 
online disponibilizadas 
simultaneamente para alunos de 
todo país, em 2015.  

LEITOR ESTÁCIO Implantação de mais uma 
ferramenta online para consulta 
didático-pedagógica. 

Página exclusiva na web, acesso 
online e off-line, possibilidade de 
impressão e de download. 
Disponibilidade de Livros de autoria 
própria à IES para composição do 
material didático. 

DISCIPLINAS 
Online 

Implantação de um cronograma 
permanente de atividades para 
para promover e consolidar a 
ambientação de alunos, 
docentes e colaboradores, sanar 
dúvidas e dirimir dificuldades 
quanto ao sistema SIA e 
plataforma SAVA. 

Boas vindas a veteranos e novatos 
com apresentação do calendário 
acadêmico para disciplinas online.  

Palestra sobre a aprendizagem 
através de disciplinas online. 

06 oficinas ministradas: Como 
acessar a aula online; Como elaborar 
um plano de estudo; Como participar 
dos fóruns e sua pontuação; Como 
salvar o material PPT, MP3 e MP4; 
Como realizar AAC; Agendamento de 
prova online; Treinamento com 
fiscais de provas. 

PPCs  Esclarecimento sobre a 
diferenciação entre as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão para a AACs, iniciação 
científica, extensão e 
responsabilidade social. 

Elaboração de folheto explicativo 
pela CPA com todas as dimensões da 
Avaliação Institucional e suas 
respectivas questões. 

Visitas às salas de aula para entrega 
comentada das, em particular, sobre 
as Atividades Complementares. 

Acompanhamento dos 
resultados das 02 avaliações 
externas de Nutrição e 
Fisioterapia e elaboração de 
análises com as recomendações 
das Comissões, discutindo-as 
com o Colegiado de Curso. 

Redirecionamento da política de 
estágios e AACs. 

PRÁTICAS INTEGRADAS  Elaboração de projetos coletivos 
e integrados. 

Conhecimento transversal, 
colaborativo, aprendizagem baseada 
em problemas com foco na 
elaboração de produto, evento ou 
ação. 

PROJETO ATÉ BREVE Articulação entre ações da 
graduação com a pós-graduação 
nos eixos do ensino, pesquisa e 
extensão 

Participação de alunos da pós-
graduação em atividades da 
graduação: nas semanas dos curso e 
salas de aula, como palestrantes.  

PROGRAMA PAE 

Implementação de um canal de 
comunicação específico com o 
concluinte e egresso dos cursos. 

Parcerias com o mercado de trabalho 
para oferta de empregos e de 
contrapartida acadêmica pela 
faculdade. 
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PÓS-GRADUAÇÃO Abertura novos cursos e turmas 
com adoção de metodologias de 
ensino participativas. 

Planejamento de ensino com painéis 
de debates, simulações de situações 
da vida real e outros contextos, em 
um ambiente de interatividade entre 
alunos e professores. 

Implementação de estratégias 
de divulgação da pós-graduação 
contextualizadas ao cenário 
local e regional. 

Promoção de mesas redondas 
direcionadas a fidelização do 
morador de Natal e estado do RN. 

ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 
COMPLEMENTARES 
(AAC) 

Aumento na diversidade e 
formas de aproveitamento das 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC) 

Oferta de mais de 1 mil horas de 
atividades apenas em 2017.2. 

Viabilização de ações voltadas às 
oportunidades do mercado de 
trabalho e empreendedorismo 

Realização de ciclos de palestra 
integradas e projetos 
nutricionais. 

Direcionamento acadêmico para o 
tema, mas também para a tipologia 
da atividade. 

ESTÁGIOS Ampliação dos campos de 
estágio de alta e média 
complexidade 

Alinhamento com o sistema de 
referência e contrarreferência da 
saúde. 

Padronização da gestão, 
processos e documentos para 
os estágios da área da saúde. 

Identificação de campos de estágios 
interdisciplinares, beneficiando a 
oferta em 2017.2. 

CURSOS Melhoria na divulgação das 
atividades de monitoria, tutoria, 
de reforço e apoio 
psicopedagógico. 

Divulgação intensa em sala. 

Re(planejamento) do ensino 
prático com orientações 
implementação da 
interdisciplinaridade entre os 
cursos oferecidos. 

Promoção de 15 atividade de ensino: 
4 (quatro) palestras, 1 (uma) visita 
técnica, 2 (duas) oficinas, 1 (um) 
curso, 2 (duas) feiras, 1 (um) projeto, 
1 (um) concurso, 2 (duas) mostras, e 
1( um) atendimento. 

PROFESSOR 

Apresentações das pesquisas 
desenvolvidas por docentes em 
sua vida acadêmica stricto 
sensu. 

Dimensão historicamente mais bem 
pontuada na Avaliação institucional. 

 
 Participação efetiva no III CIENTIF 

ESTÁCIO como palestrante e o 
alunado como debatedor. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 - Dimensão 2 | Ensino 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

LABORATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL 

Aumentar no volume de 
atendimentos do Laboratório de 
Avaliação Nutricional 

Atendimento a idosos, gestantes e 
crianças. 

BIBLIOTECA Atualizar do acervo em número e 
diversidade de acordo com a 
demanda de cada curso 

Estímulo ao ensino, extensão e à 
iniciação científica discente e 
pesquisa docente. 

BIBLIOTECA VIRTUAL Ampliar do acervo, disseminando Utilização orientada pelo professor 
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(BV) o uso das novas tecnologias no 
ensino, o que atende ao PDI. 

ao longo de todo o processo de 
produção e de desenvolvimento do 
conhecimento. 

PPCs  Atualizar os PPCs dos cursos. Utilizar os resultados das avaliações 
internas e externas, à luz do PDI e 
instrumentos do SINAES. 

Socialização entre toda a 
comunidade acadêmica. 

PRÁTICAS INTEGRADAS  Elaborar de projetos coletivos e 
integrados entre cursos. 

Conhecimento transversal, 
colaborativo, baseado em 
metodologias ativas com foco na 
elaboração de produtos, eventos ou 
ações. 

PROJETO ATÉ BREVE Articular ações da graduação 
com a pós-graduação nos eixos 
do ensino, pesquisa e extensão. 

Participação de alunos da pós-
graduação em atividades da 
graduação: em semanas de cursos, 
congressos, Boas vindas, Até breve.  

PÓS-GRADUAÇÃO Ofertar novos cursos e turmas. Fortalecimento vocacionado das 
áreas de conhecimento à luz do PDI.  

Promover evento científico 
exclusivo. 

Integração entre professores e 
discentes da pós e graduação com 
apresentação dos artigos científicos. 

Propor melhoria na 
disponibilidade de recursos 
publicitários e mercadológicos e 
de subsídios para realização de 
eventos de médio e grande 
porte. 

Divulgação conjunta, por área de 
conhecimento dos cursos, através de 
eventos com identidade visual que 
apresentem seus diferenciais e 
possibilite infraestrutura própria ou 
conveniada para montagem. 

AAC Aumentar a diversidade e formas 
de aproveitamento das 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AAC). 

Fortalecimento da articulação com a 
comunidade assistida e do entorno, 
parceiros de estágios.  

 Realizar atividades integradas. Direcionamento acadêmico para o 
tema, mas também para a tipologia 
da atividade (ensino, pesquisa, 
extensão e responsabilidade social, 
considerando seus eixos específicos). 

ESTÁGIOS Ampliar os campos de estágio de 
alta e média complexidade. 

Controle e monitoramento dos 
estágios. 

Divulgação das ações de melhoria e 
pontos de atenção nas reuniões de 
liderança. 

Estabelecer mais vagas para as 
áreas de Nutrição Clínica, 
Psicologia e Serviço Social. 

Controle e monitoramento dos 
estágios. 

CURSOS Propor aumento e diversidade 
das das atividades de monitoria, 
tutoria, de reforço e apoio 
psicopedagógico 

Planejamento integrado entre as 
coordenações de cursos comuns. 

PROJETO RADAR 
ESTÁCIO 

Ampliar o Projeto Radar Estácio, 
buscando interação e 

Articulação com o Projeto Estácio 
Orienta e Até Breve. 
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continuidade com outros da IES. 

PROGRAMA ESTÁCIO 
CARREIRAS 

Promover melhorias na 
divulgação e caracterização de 
suas atividades. 

Articulação com os Projetos Estácio 
Orienta, Radar Estácio e Até Breve. 

 Ampliar dos campos de estágio 
de alta e média complexidade. 

Alinhamento com o sistema de 
referência e contrarreferência da 
saúde. 

Padronizar da gestão, processos 
e documentos para os estágios 
da área da saúde em 2017.2. 

Identificação de campos de estágios 
interdisciplinares, beneficiando a 
oferta. 

CURSOS Implementar melhoria na 
divulgação das atividades de 
monitoria, tutoria, de reforço e 
apoio psicopedagógico. 

Em 2017, divulgação intensificada em 
sala. 

 

 

Pesquisa 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 - Dimensão 2 | Pesquisa 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA Publicação de edital de pesquisa 
e extensão para bolsas de 
iniciação científica. 

10 projetos aprovados entre 2015 e 
2016 e 4 em 2017, 4 com aprovação 
ética do projeto pela Plataforma 
Brasil. 
 

CIENTIF ESTÁCIO 

Garantia da continuidade do 
evento científico institucional. 

Realização do I, II e III CIENTIF ESTÁCIO 
com visibilidade para o curso, a IES e 
padrão de qualidade para o aluno 
expositor. 

ARTICULAÇÃO ENTRE 
GRADUAÇÃO E PÓS-
GRADUAÇÃO 

Promoção da participação dos 
alunos de pós-graduação em 
eventos da graduação.  

Palestra de 03 pós-graduandas de 
Comunicação e Marketing em Mídias 
Digitais no UP Publicitário (semana do 
curso, 2016), no Projeto Radar Estácio 
(vários pós-graduados nas 6 edições) e 
nas aulas (Introdução às Profissões em 
Comunicação, aluna da disciplina de 
Didática do Ensino Superior do Cursos 
de Assessoria de Comunicação). 

Articulação acadêmica com a 
graduação de forma continuada para 
promoção de atividades conjuntas, 
como a apresentação de monografias 
e artigos. 

PROJETO ATÉ BREVE Realização das 6 edições do 
Projeto Até Breve. 

Média de 75 alunos concluintes dos 
cursos de graduação de 2015 a 2017. 

PDI 
Atingimento da meta de oferta 
de cursos anual. 

Abertura de 02 cursos novos na área 
de saúde: Nutrição Clínica e Funcional 
e Traumato Ortopedia com ênfase em 
Terapia Manual. 
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SEMANAS CIENTÍFICAS Realização das semanas 
científicas e classistas dos cursos 
de graduação. 

Articulação com o mercado 

TCC 

Realização de Oficina de 
Metodologia Científica  

Direcionamento para o Curso. de 
Psicologia, em prol de estabelecer 
uma cultura de produção de textos 
científicos para desenvolvimento 
subsequente do TCC. 

PIQ Mérito Concessão de auxílio ao docente 
para apresentar trabalhos em 
eventos científicos. 

5 professores premiados de 2015 a 
2017. 

PUBLICAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Publicação digital Boletim de 
Pesquisa, veículo periódico do 
Programa de Iniciação Científica 

Principal meio de divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 - Dimensão 2 | Pesquisa 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

ARTICULAÇÃO ENTRE 
GRADUAÇÃO E PÓS-
GRADUAÇÃO 

Promover de evento científico 
específico da pós-graduação. 

Articulação acadêmica com a 
graduação de forma continuada para 
promoção de atividades conjuntas. 

 

Promover da participação dos 
alunos de pós-graduação em 
eventos da graduação.  

Palestra de 03 pós-graduandas de 
Comunicação e Marketing em Mídias 
Digitais no UP Publicitário (semana do 
curso, 2016), no Projeto Radar Estácio 
(vários pós-graduados nas 6 edições) e 
nas aulas (Introdução às Profissões em 
Comunicação, aluna da disciplina de 
Didática do Ensino Superior do Cursos 
de Assessoria de Comunicação). 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA Publicar e divulgar o edital de 
pesquisa e extensão para bolsas 
de iniciação científica, com 
ampliação das bolsas. 

Incentivo a participação discente e 
docente. 

PROJETO ATÉ BREVE Elaborar sondagem sobre a 
satisfação discente e docente 
com a pós-graduação em 
comparação às expectativas dos 
concluintes da graduação. 

Aplicação de questionário. 

ATENDIMENTO Implantar um atendimento 
presencial exclusivo na Secretaria 
e Sala de Matrícula para 
coordenadores e alunos da pós-
graduação. 

Agilidade nos processos, especialidade 
das demandas, personalidade no 
atendimento e satisfação do aluno. 

PDI 
Cumprir o percentual de 
ampliação previsto no PDI 

Fortalecer a área vocacionada da 
saúde e ampliar as demais. 

CIENTIF ESTÁCIO 
Promover do IV CIENTIF ESTÁCIO, 
ampliando sua duração. 

Articulação para trabalhos de 
graduação e pós-graduação. 

REVISTA DIGITAL  
Elaborar publicação científica da 
IES, a ser hospedada em 
repositório digital. 

Fortalecimento da pesquisa, à luz do 
PDI. 
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SEMANAS CIENTÍFICAS Garantir a realização das 
semanas científicas e classistas 
dos cursos de graduação. 

Articulação com o mercado. 

PIQ Mérito Ampliar a concessão de auxílio ao 
docente para apresentar 
trabalhos em eventos científicos. 

5 professores premiados de 2015 a 
2017. 

PUBLICAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Incentivar docentes a enviar 
informações para o Boletim de 
Pesquisa, veículo periódico do 
Programa de Iniciação Científica 

Principal meio de divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos. 

EDITAL 

Sensibilizar docentes e discentes 
a proposição de projetos de 
iniciação científica. 

Apresentação das vantagens pela 
coordenação de curso em reunião 
colegiada. 

Incentivar docentes com os 02 
projetos de extensão a elaborar 
projeto de iniciação científica. 

Volume de dados e resultados 
comprovados ao longo de 5 anos. 

 

Extensão 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 - Dimensão 2 | Extensão 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

PROJETOS Garantia da continuidade dos 02 
projetos de extensão em Serviço 
Social. 

Projetos em funcionamento e 
consolidados há 5 anos com atuação 
reconhecida em escolas públicas 
estaduais e Central do Cidadão da 
Zona Norte de Natal. 

Oferta de projetos de extensão, 
considerando sua diversidade 
quanto aos eixos e modalidades. 

Entre 2015, a submissão de projetos 
estava associada ao PDI vigente. Em 
2016, à luz do novo PDI, registra-se 
uma primeira ordenação, submetida 
ao atingimento de metas mais amplas. 

13 atividades de Extensão 
aconteceram em 2015, entre projetos, 
cursos e ações isoladas. Saldo final de 
mais de 500 alunos e o envolvimento 
direto de, pelo menos, 20 professores 
e 04 colaboradores técnicos. 

CURSOS Oferta de cursos de extensão, 
considerando sua diversidade 
quanto aos eixos e modalidades. 

Entre 2015, a oferta de cursos estava 
associada estava associada ao PDI 
vigente.. Em 2016, à luz do novo PDI, 
registra-se uma primeira ordenação, 
submetida ao atingimento de metas 
mais amplas. 

Ampliação em 2% da oferta de 
cursos de Extensão abertos à 
comunidade, tendo em vista a 
integração da IES e a 
comunidade na qual está 
inserida. 

A IES ofertou 11 cursos, contemplando 
o eixo da Cidadania (05), Saúde (02) e 
Ensino (04). 

O Projeto Mês do Currículo realizou 10 
atividades distintas. 



 256 

AÇÕES Realização de ações de extensão, 
considerando sua diversidade 
quanto aos eixos e modalidades. 

Entre 2015, as ações extensionistas 
estavam associadas ao PDI vigente. 
Em 2016, à luz do novo PDI, registra-
se uma primeira ordenação, 
submetida ao atingimento de metas 
mais amplas. 

Ampliação em 2% a participação 
de alunos nos cursos de 
extensão; 

Realização de 19 atividades avulsas de 
Extensão, nas modalidades mais 
diversas: encontro, palestras, 
ginástica, feira, mesa redonda, 
jornada, bazar, roda de conversa, 
dinâmicas, etc. 

PARCERIAS Fortalecimento e sistematização 
de parcerias com organizações 
pública e privadas.  

Aproximação do aluno 
(empregabilidade) e da IES do 
mercado de trabalho (campos de 
estágio). 

Ampliação dos eventos de 
difusão artístico-cultural. 

Aproximação com a comunidade do 
entorno e adjacências. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 - Dimensão 2 | Extensão 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

ATENDIMENTO À 
COMUNIDADE 

Incrementar o atendimento à 
comunidade no campus pelos 
cursos de Administração, 
Enfermagem e Serviço Social. 

Divulgação dos serviços com indicação 
de vantagens, modalidades e 
procedimentos. 

PROJETOS Garantir da continuidade dos 02 
projetos de extensão em Serviço 
Social. 

Projetos em funcionamento e 
consolidados há 5 anos com atuação 
reconhecida em escolas públicas 
estaduais e Central do Cidadão da 
Zona Norte de Natal. 

Ampliar em 2% a oferta de 
projetos de extensão. 

Aumento dos projetos em termos de 
eixos e escopo. 

CURSOS  Ampliar em 2% da oferta de 
cursos de Extensão abertos à 
comunidade, tendo em vista a 
integração da IES e a 
comunidade na qual está 
inserida. 

A IES ofertou 11 cursos, contemplando 
o eixo da Cidadania (05), Saúde (02) e 
Ensino (04). 

O Projeto Mês do Currículo realizou 10 
atividades distintas. 

Ampliar em 2% a oferta de cursos 
de extensão. 

Aumento dos cursos em termos de 
eixos e escopo. 

AÇÕES Ampliar em 2% a participação de 
alunos nos cursos de extensão; 

Realização de 19 atividades avulsas de 
Extensão, nas modalidades mais 
diversas: encontro, palestras, 
ginástica, feira, mesa redonda, 
jornada, bazar, roda de conversa, 
dinâmicas, etc. 

Ampliar em 2% a oferta de ações 
de extensão. 

Aumento dos cursos em termos de 
eixos e escopo. 

PARCERIAS Fortalecer e sistematizar de 
parcerias com organizações 

Aproximação do aluno 
(empregabilidade) e da IES do 
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pública e privadas.  mercado de trabalho (campos de 
estágio). 

Ampliar dos eventos de difusão 
artístico-cultural. 

Aproximação com a comunidade do 
entorno e adjacências. 

 

 Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 - Dimensão 4 | Comunicação 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

COMUNICAÇÃO 

INTERNA 

Utilização de canais para 

comunicação interna. 

Informativos por e-mail, 

quadro/mural de avisos, Intranet, 

SMS e Conecta em 2015. 

Manutenção atualizada, em 
parceria com as Coordenações 
de Curso, dos quadros, murais e 
informativos da IES, com dados 
sobre: CPA, Extensão, 
Responsabilidade Social e outras 
informações institucionais 
relevantes. 

Existem os murais generalistas e os 
específicos por curso nos pisos térreo 
e superior. 

SITE INSTITUCIONAL 

Atualização das informações da 
IES, no site institucional, 
incluindo a página da CPA, e na 
própria IES. 

Postagem dos Relatórios da CPA de 
2012 até o atual. 

Divulgação nas salas de aula e 
reuniões de liderança. 

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

Garantia, junto ao setor 
responsável pela Comunicação, 
da qualidade, eficácia e 
visibilidade das informações 
institucionais divulgadas, 
interna e externamente – 
murais, informativos, outdoors 
e mídia em geral – TV, rádio, 
jornais e internet. 

Em 2017, a IES conquistou bastante 
visibilidade na mídia local, em 
especial, na televisão e web com 
destaque para a atuação de docentes 
e alunos em projetos de ensino, 
pesquisa e extensão. 

OUVIDORIA 

Atuação da Ouvidoria, em 
parceria com a Gestão da IES, 
com o devido acompanhamento 
de seus registros e visando ao 
aprimoramento dos serviços 
ofertados pela IES. 

Os relatórios da Ouvidoria são 
catalogados e seus resultados 
expressos na forma de gráficos. 

PORTAL ESTÁCIO 
CARREIRAS 

Estabelecimento de 
parcerias/convênios com a 
comunidade externa, visando à 
prestação de serviços para a 
comunidade externa e/ou à 
alocação discente em estágios e 
empregos. 

O Portal Estácio Carreiras 
disponibiliza relatórios com base nos 
termos de estágio firmados e vagas 
de emprego cadastradas, com 
estatísticas por curso, bairro e 
município. 

Estabelecimento de parcerias 
com o mercado de trabalho, 
verificando as demandas atuais 

A IES promoveu várias ações em seu 
campus e extramuros em parceria 
como mercado de trabalho e 
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para os ajustes necessários nos 
PPCs. 

entidades classistas. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 - Dimensão 4 | Comunicação com a Sociedade 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

COMUNICAÇÃO 
INTERNA 

Manter atualizada, em parceria 
com as Coordenações de Curso, 
os quadros, murais e 
informativos da IES, com dados 
sobre: CPA, Extensão, 
Responsabilidade Social e outras 
informações institucionais 
relevantes. 

Os murais dos laboratórios específicos 
são mais vistos, em razão da 
permanência dos alunos, portanto 
além das orientações expressas e 
legíveis sobre regras e procedimentos 
de uso, podem ser usados de forma 
mais estratégica. Existem os murais 
generalistas e os específicos por curso 
nos pisos térreo e superior. 

SITE INSTITUCIONAL 

Implementar maior agilidade na 
atualização das informações da 
IES, no site institucional, 
incluindo a página da CPA, e na 
própria IES. 

Postagem dos resumos, apresentação, 
composição, legislação e Relatórios da 
CPA de 2012 até o atual. 

Divulgação endereço para acesso em 
visitas de sala de aula e em seus 
murais, além da mensagens 
instantâneas e reuniões de liderança. 

ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO 

Garantir, junto ao setor 
responsável pela Comunicação, 
da qualidade, eficácia e 
visibilidade das informações 
institucionais divulgadas, interna 
e externamente – murais, 
informativos, outdoors e mídia 
em geral – TV, rádio, jornais e 
internet. 

Em 2017, somou 229 inserções em 
portal de notícias, 178 em jornal 
impresso, 59 em agência de notícias, 
44 em televisão e 53 em outros meios. 

OUVIDORIA 

Acompanhar a atuação da 
Ouvidoria, em parceria com a 
Gestão da IES, com o devido 
acompanhamento de seus 
registros e visando ao 
aprimoramento dos serviços 
ofertados pela IES. 

Os relatórios da Ouvidoria são 
catalogados e seus resultados 
expressos na forma de gráficos. 

PORTAL ESTÁCIO 

CARREIRAS 

Propor o estabelecimento de 
parcerias/convênios com a 
comunidade externa, visando à 
prestação de serviços para a 
comunidade externa e/ou à 
alocação discente em estágios e 
empregos. 

O Portal Estácio Carreiras disponibiliza 
relatórios com base nos termos de 
estágio firmados e vagas de emprego 
cadastradas, com estatísticas por 
curso, bairro e município. 

 

Propor o estabelecimento de 
parcerias com o mercado de 
trabalho, verificando as 
demandas atuais para os ajustes 
necessários nos PPCs. 

A IES promoveu várias ações em seu 
campus e extramuros em parceria 
como mercado de trabalho e 
entidades classistas. 

REDE COMUNICARE Incentivar o uso da rede social Ao se cadastrar, a rede envia e-mails 
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corporativa Comunicare. com as postagens individuais e 
compêndio das mais recentes. 

PAINEL DO PROFESSOR Incentivar o acesso ao Painel do 
Professor pode ser acessado de 
qualquer dispositivo conectado à 
Internet, sem necessidade de 
login e senha. 

Ao se cadastrar, a Comunicação 
Interna da IES envia regularmente e-
mail aos professores. sobre as notícias 
mais atuais. 

 

 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

CANAL DE 
ATENDIMENTO 

Aprimoramento do controle de 
qualidade dos atendimentos 
agendados para a administração 
da Instituição, Direção e 
Coordenação Acadêmica. 

Produção de novos e mais detalhados 
relatórios para cruzamento de dados. 
 
 
 

Implantação de mais um canal 
de comunicação com os alunos, 
através da COMUNICAÇÃO 
EXPRESS. 

Canal direto e antecipado com a 
Direção da IES e coordenação 
acadêmica. 

ATENDIMENTO 
TELEFÔNICO 

Implantação de melhorias no 
atendimento telefônico ativo e 
receptivo. 

FAQ para os setores de atendimento. 

Divulgação ampla nos murais de sala 
e por aplicativo de mensagem 
instantânea do número de telefone e 
horário do atendimento telefônico 
receptivo pela Secretaria. 

Promoção de 02 treinamentos 
presenciais: em Excelência no 
Atendimento e Equipes de Alta 
Performance. 

ATENDIMENTO Chat Avaliação da eficácia através de 
relatórios de acompanhamento. 

Relatórios apontam baixa frequência 
de acessos, portanto é oportuno 
melhorar a divulgação de sua 
funcionalidade e uso. 

ESPAÇO E3 
 

Realocação de mais um 
funcionário para o atendimento 
de alunos e organizações no 
Espaço Estágio-Emprego. 

Administração da informação do 
aluno da graduação, pós-graduação e 
do egresso para formalização de 
estágios e oportunidades de 
emprego. 

Implantação da COMUNICAÇÃO 
EXPRESS, uma caixa de 
sugestões e reclamações com 
entrega direta à direção da 
Faculdade. 

Mais um canal de comunicação com 
objetivo de ser mais direto em 2015. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Divulgar os Programas Os programas de Apoio Frente a constantes mudanças, 
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de Apoio Financeiro. Financeiro subsidiado pelo 
governo são amplamente 
divulgados pela IES, além das 
bolsas institucionais ofertadas 
aos alunos envolvidos nos 
diferentes programas de 
Iniciação Científica e Extensão 
ofertados pela IES. 

contribuir com a inserção da 
sociedade hipossuficiente no ensino 
superior de qualidade 

Garantir a 
implementação dos 
Programas de Apoio 
Pedagógico previstos 
no PDI. 

Os programas de apoio 
pedagógico são consolidados na 
IES, como o Nova Chance, Reta 
final, Avaliando o Aprendizado, 
Dependência, Estude nas Férias. 

Ampla participação dos discentes. 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

EDUCARE 
Universidade 
Corporativa Estácio 

Ampliação dos cursos ofertados 
pelo Programa de Incentivo à 
Qualificação (PIQ) para 
qualificação (capacitação, 
atualização, cursos livres, 
treinamentos) em meio virtual 
mais interativo. 

Vasto campo de qualificação para o 
copo técnico-administrativo da IES. 

PLANO DE DO CORPO 
TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

Ascenção de função para muitos 
colaboradores, com 
consequente, aumento salarial. 

Promoção e reconhecimento do 
corpo técnico-administrativo. 

Diagnóstico consolidado do perfil do 
corpo técnico-administrativo para 
embasar o enquadramento e 
equiparação salarial previstos nos 
estudos para implantação do Plano 
de Carreira Técnico-administrativo. 

PLANO DE CARREIRA 
DOCENTE 

Implantação em abril de 2014. Alto índice de satisfação e fidelização 
do professor à IES. 

Realização em 2015 de estudo 
de impacto para realizar a 
primeira fase de 
(re)enquadramentos e abertura 
de vagas para ascensão 
horizontal e vertical em 2016. 

Valor competitivo da hora-aula 
docente como um dos maiores da 
cidade após a implantação do Plano 
da Carreira Docente. 

Valor competitivo da hora-aula 
docente como um dos maiores da 
cidade após a implantação do Plano 
da Carreira Docente. 

COMPLIANCE Participação no curso 
Compliance, Código 
Anticorrupção e Código de Ética 
e Conduta.  

Capacitação continuada através do 
portal da Universidade Corporativa – 
EDUCARE. 
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Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Verificar a adequação 
do fluxo de 
informações e a 
qualidade da 
comunicação 
institucional interna e 
externa. 

Além do controle institucional de 
Qualidade nas informações 
internas, a adequação do fluxo 
de informação externa é 
realizada pela assessoria de 
impressa – Letra A. 

A seriedade do trabalho desenvolvido 
pela IES focada nos pilares do Ensino, 
Pesquisa e Extensão aliada ao trabalho 
da Letra  gerar mídia espontânea para 
a instituição. 

 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Monitorar e 
acompanhar os 
resultados 
institucionais 

Acompanhamento dos 
resultados institucionais através 
de reuniões semanais de Gestão 
do desempenho Operacional – 
GDO. 

Aprimoramento continuo da gestão da 
IES. 

Monitorar e 
acompanhar os 
resultados acadêmicos 

Acompanhamento dos 
resultados acadêmicas através de 
reuniões semanais de Gestão do 
Desempenho Acadêmico – GDA. 

Aprimoramenento continuo da gestão 
acadêmica da IES. 

Avaliar anualmente a 
implantação / 
desenvolvimento do 
Projeto de Implantação 
do Acervo 

Implantação da Política para 
Manutenção e Guarda do Acervo 
Acadêmico. 

Melhora no armazenamento das 
informações institucionais. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Avaliar o 
desenvolvimento do 
projeto acadêmico em 
suas diversas 
dimensões: ensino, 
pesquisa, extensão e 
gestão 

Incorporação ao modelo de 
gestão da Instituição práticas 
inovadoras, consolidadas pelo 
mercado, que promovam a 
profissionalização contínua de 
seus líderes e colaboradores. 
 

Processo de avaliação institucional 
atualizado pelas diretrizes do SINAES. 

Desenvolver 
intercambio e 
cooperação com a 
comunidade local, 
regional e nacional 
visando a inserção na 
realidade brasileira, 
colocando a ciência a 
serviço da comunidade. 

Promoção da integração social  
Ampliação do quantitativo de 
empresas conveniadas 
Ampliação da oferta de cursos de 
Extensão 

Articulações com conselhos e órgãos 
comunitários. 
Ampliação do número de Empresas 
Parceiras 
Ampliação do número de cursos de 
extensão (Livre) o0fertados pela 
Estácio FATERN 

 



 262 

 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Manter o equilíbrio 
financeiro da IES  

Acompanhamento sistemático da 
receita/despesa e indicadores de 
desempenho.  

Permite um controle racional da 
receita e despesa da IES.  

Acompanhar os 
índices de 
inadimplência na 
IES. 

A gestão administrativo financeira 
da unidade, juntamente com a 
Secretaria da IES são responsáveis 
pelo monitoramento e análise 
sistemática da inadimplência, 
realizando o controle diário através 
de planilhas das negociações das 
dívidas. 

Reversão do número de evasão 
devido o controle das negociações. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Verificar a 
implementação de 
meios de comunicação 
eficazes para 
divulgação dos 
procedimentos 
financeiros. 

Manutenção dos principais 
canais de divulgação da IES 
semanalmente. 

Eficiência na propagação da notícia. 

 

 

EIXO 5: INSFRAESTRUTURA FÍSICA  

 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 

  

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

ACESSIBILIDADE Sinalização para PNE - aos 
portadores de necessidades 
especiais. 

Atendimento às normativas do MEC 
quanto aos instrumentos avaliativos 
de acessibilidade. 

EQUIPAMENTOS Aquisição de 200 novos 
computadores da marca DELL 
para os laboratórios, sala dos 
professores e setores 
administrativos. 

Implementação de projetos e práticas 
de inovação tecnológica, acesso 
facilitado a web aula das disciplinas 
presenciais. 

INTERNET Aumento de 4MG para 8MG do 
link dedicado a internet. 

Ampliação da rede cabeada na IES e 
extensiva ao prédio da Clínica Escola 
de Fisioterapia, troca de operadora do 
link. 

WI FI Implantação do projeto de Ampliação, em 11 roteadores, dos 
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padronização da rede remota. pontos de acesso wi fi na IES e uma 
vez que o usuário esteja conectado, 
seu cadastro é liberado para conexão. 

ESPAÇO DE 
CONVIVÊNCIA 

Reforma, redistribuição espacial 
e ampliação de mesas. 

Amplo acesso discente e docente com 
favorecimento de realização de 
atividades integradas voltadas para o 
centro do prédio. 

LABORATÓRIOS DE 
ENSINO E PRÁTICAS 
EXPERIMENTAIS 

Implantação do laboratório de 
Técnica Dietética e Química para 
atendimento a diversas 
disciplinas do Curso de Nutrição. 

Consolidação do ensino prático, de 
atividades extensionistas e de 
responsabilidade social. nos 
laboratórios. 

CLÍNICA ESCOLA DE 
FISIOTERAPIA 

Transferência da Clínica Escola de 
Fisioterapia para o prédio sede 
da faculdade. 

Integrar seu atendimento aos demais 
cursos da saúde (Enfermagem, 
Nutrição e Psicologia), melhorando a 
qualidade da oferta de serviços à 
comunidade externa. 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Acompanhar as 
condições de 
quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, 
segurança, 
acessibilidade e 
conservação do 
mobiliário das salas de 
aula. 

Efetivação da troca de lâmpadas 
florescentes, por lâmpadas de 
LED, melhorando a iluminação 
das salas de aula.  

 
Realizado diariamente checklist 
nos parâmetros da limpeza, 
conservação, acessibilidade e 
ventilação na sala de aula pela 
inspetoria.  
 

Elevar os índices de satisfação do 
aluno no que diz respeito a 
infraestrutura das salas de aula. 

Acompanhar a 
disponibilidade 
adequada do acervo 
bibliográfico na IES para 
atender às 
necessidades das 
disciplinas dos cursos 
ofertados. 

Acompanhamento sistemático 
do Núcleo Docente Estruturante 
dos cursos junto a bibliotecária 
semestralmente, buscando 
atualizar o acervo de acordo com 
as matrizes vigentes e demanda 
da quantidade de alunos.  

Oferta atualizada do acervo nos 
diferentes cursos da IES.  

 

 

Objetivos do ciclo 2015/2016/2017 que ainda não foram concluídos: 

 

Objetivos Ações Previstas 

Implantar melhorias no atendimento telefônico ativo 
e receptivo. 

Diagnosticar as causas e elaborar Plano de Ação 
específico para atendimento  telefônico. 

Acompanhar a implantação integral os Planos de 
Carreira do Corpo Docente e do Corpo Técnico-
administrativo. 

Comunicar o corpo docente e técnico-
administrativo do trâmite processual na DRT-RN. 
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Elaborar cronograma para a socialização   
sistemática e periódica das atualizações dos PPCs 
entre todos os componentes da comunidade 
acadêmica, priorizando docentes e discentes. 

Organizar reuniões com gestores, representantes 
do corpo docente e discentes. 
 

Implantar melhorias no projeto de padronização da 
rede remota, priorizando as salas de aula e espaços 
coletivos. 

Acesso pelo professor à intenet durante a aula 
para pesquisa (e também para o aluno), além do 
registro de frequência. 

 

Objetivos permanentes: 

Objetivos Ações Previstas 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Definir o Calendário de reuniões da CPA 2018, pela 
Coordenação e enviar aos membros para 
confirmação e divulgação através de e-mail e site, 
viabilizando o planejamento para a participação do 
maior número possível de participantes. 

Elaborar Relatórios Gerenciais, parciais e 
cumulativos, com periodicidade trimestral, e 
Relatório de Autoavaliação Institucional, para 
postagem no e-MEC. 

Aplicar a avaliação interna em todos os cursos 
presenciais, através da adesão da maioria, 
esclarecendo o aluno sobre a importância da 
avaliação para sua formação com visitas às salas de 
aula, reunião com representantes de turma e 
afixação de material informativo sobre o período 
da avaliação no site, murais e internet. 

Analisar os resultados das avaliações interna e 
externa, juntamente com os segmentos 
diretamente envolvidos: coordenações de curso, 
direção, regulatório, dentre outros. 

Elaborar e encaminhar relatórios consolidados da 
autoavaliação, aos órgãos competentes internos e 
externos, bem como divulgar entre os demais 
interessados: discentes e docentes. 

PDI Divulgar da Missão e do PDI Estácio FATERN junto 
à comunidade acadêmica. 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Atualizar de forma contínua o relatório 
bibliográfico. 

Desenvolver ações articuladas para sensibilizar e 
esclarecer os estudantes sobre o ENADE: plantão 
de dúvidas e inclusão de questões do ENADE, nas 
avaliações das disciplinas. 

Acompanhar o cronograma de reuniões do NDE de 
cada curso, participando, de pelo menos, uma 
dessas reuniões mensais, por curso. 

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

Agilizar respostas de requerimentos. 

Compatibilizar a proposta de desenvolvimento 
da IES com o orçamento previsto/destinado a 
unidade. 

Disponibilizar os dados gerenciais - Gestão à Vista. 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO Atualizar e divulgar Dados da Gestão À Vista. 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Realizar de controle, através de 
acompanhamento efetivo, das evasões. 

Realizar de ações para redução da 
inadimplência. 

Compatibilizar a proposta de desenvolvimento 
da IES com o orçamento previsto/destinado a 
IES. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de Avaliação Institucional desenvolvido pela Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do 

Norte representa um compromisso com a busca permanente da qualidade em todos os seus processos, 

constituindo-se num instrumento fundamental para que a Instutuição busque desenvolvimento, qualidade e 

aperfeiçoamento constante dos empreendimentos humanos.   

 

A Estácio FATERN acredita na avaliação, como forma de melhoria do seu fazer acadêmico e pretende com ela 

identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas fragilidades e possibilidades e, finalmente, 

explicitar suas políticas, seus objetivos e metas. Desse modo, o processo de Autoavaliação Institucional serve 

de estímulo para a busca de patamares ainda mais elevados de qualidade na IES, comprometida com a 

prestação de serviços  à sociedade norteriograndense.  

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2020), a implantação de um processo 

contínuo de avaliação institucional, em conjunto com a comunidade acadêmica e a sociedade, tem como 

finalidade avaliar o desempenho da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte e servir de guia ao 

aprimoramento das suas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, com a obtenção de dados que 

possibilitem à Instituição revisar práticas e executar planejamentos. 

 

 

Nessa perspectiva, o Relatório de Autoavaliação Institucional constitui-se num instrumento de planejamento e 

gestão da ESTÁCIO FATERN, uma vez que fornece, de forma imparcial, o diagnóstico da Instituição, apontando 

as potencialidades e fragilidades das ações desenvolvidas. Na busca pela excelência da prestação de serviços 

educacionais, é importante ressaltar a necessária divulgação das informações contidas neste relatório, 

possibilitando que cada membro desta comunidade acadêmica possa ser efetivamente, um instrumento de 

transformação. 

 

Ao lado da prática de avaliação externa, o Relatório de Autoavaliação deve constituir-se em recurso 

permanente e indispensável para a melhoria da qualidade proposta pela IES. Através dos dados apresentados, 

verificamos que houve uma evolução exponencial da Instituição em todas as áreas avaliadas: ensino 

(graduação e pós-graduação), pesquisa, extensão, políticas institucionais junto ao corpo dos docentes, 

discentes, técnico-administrativos, sociedade, infraestrutura física, gestão e processo de planejamento e 

avaliação.  

 

Não obstante tais constatações, ainda se faz necessário ampliar e consolidar o processo avaliação 

institucional, através da instauração de uma cultura permanente de avaliação, para aprimoramento do 

processo, consolidando a CPA conforme sua legitimidade e propicionando maior conhecimento institucional 

de sua importância e atuação. Para tanto, convém destacar que, muito embora como se pode observar no 
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Relatório, para assegurar a satisfação esperada são poucas e pontuais as ações reparadoras, pois verifica-se, 

cada vez mais, um equilíbrio entre as metas estabelecidas e os resultados obtidos. 

 

Ademais, dentre as ações propostas para o exercício anterior (2017), sugerimos aprimorar os procedimentos 

de avaliação e acompanhamento do PDI, especialmente das atividades acadêmicas (aspecto necessário dos 

processos de avalição externa dos cursos e recredenciamento da IES), bem como estimular a participação da 

comunidade acadêmica (docente e discente), técnica-administrativa e sociedade civil organizada na Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES; estabelecer mecanismos sistemáticos de avaliação de ingressantes, evasão e retenção, da relação 

professor/aluno e outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas (identificando com 

antecedência os fatores que influenciam as dificuldades dos alunos para os programas de nivelamento de 

conteúdos). Ressalta-se que, no inicio do mês de abril de 2018, a Estácio FATERN estará recebendo visita in 

loco para Recredenciamento, processo que implica a revisão dos itens de padrão de qualidade. 

 

A produção do  Relatório de Autoavaliação Institucional, portanto é resultado da troca permanente de 

conhecimentos, dilemas e propostas entre todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos com a 

qualidade do ensino superior na Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – ESTÁCIO FATERN. 
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7. ANEXOS 
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