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RESUMO 

 

 

 
Este relatório Integrado de Auto-Avaliação realiza uma análise das atividades ocorridas na 
Faculdade Estácio de Natal referente ao período de 2010, tendo por estrutura lógica a apreciação 
das dez dimensões da avaliação institucional estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES). Esta peça se construiu de forma conjunta, cujo processo de 
trabalho contou com a participação de todos os membros da Comissão Própria de Avaliação, em 
encontros mensais que foram lapidando a compreensão da relevância deste processo para a 
instituição. O PDI 2007-2011da faculdade está encerrando o seu ciclo com quase a totalidade de 
seus objetivos cumpridos. A política para o ensino exitosa em 2010, com a implantação do 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico a realização de seleção para monitores e dos projetos de 
iniciação científica, apresentando como estímulo à produção científica descontos de 25% na 
mensalidade. Tanto a extensão como a responsabilidade social representam setores da faculdade 
que precisam de atenção diferenciada, contando em 2010 principalmente com o atendimento 
jurídico gratuito, a empresa Júnior e o encontro de educadores do ensino médio. Considera-se 
também que a política de material gratuito representa uma ação social importante, pois promove a 
completa inclusão de alunos carentes portadores de bolsa de estudo. Em 2010 a faculdade 
Câmara Cascudo recebeu com dignidade a comissão de avaliação externa do MEC recebendo 
nota 3, que representa um conceito dentro do mínimo esperado de qualidade, além de ver a sua 
biblioteca dobrar de tamanho, a criação da CIPA, a entrega do auditório e de um novo 
laboratório. Ainda, sua comunicação externa sofria de duplicidade de informações, pela falta de 
associação entre imagem da Estácio e a Faculdade Câmara Cascudo, fato que a nova fachada está 
reduzindo. Viu-se também uma melhora na avaliação da Central de Atendimento. O corpo 
técnico-administrativo é, em sua maioria, oriundo do corpo discente, recebendo bolsas de estudo 
de entre 60 e 100% para realizar sua graduação ou pós-graduação. Os professores foram muito 
bem avaliados pelos alunos, o que não se repetiu com os tutores que necessitam de capacitação 
específica e melhor comunicação com a Central da Estácio. A atuação das coordenações se vê 
prejudicada pelo acúmulo de funções, mas melhorou muito seu atendimento ao aluno por meio do 
agendamento por telefone. A limpeza da IES, terceirizada em 2010, foi seu melhor item avaliado, 
apesar da segurança do prédio sofrer pela falta de câmeras nos corredores e portaria. A concepção 
que lastreou o trabalho da CPA da Faculdade Estácio de Natal é a de que a auto-avaliação 
institucional é um momento de reflexão sobre a qualidade da educação prestada pela IES para 
que se busquem os caminhos de sua realização.  
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I- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 27/03/2002, por força da Portaria nº 803, a Faculdade Estácio de Natal obteve sua 

autorização para funcionar, sendo o seu nome uma homenagem ao mais renomado intelectual da 

cidade de Natal, reforçando sua opção pelo desenvolvimento da cultura e da identidade local.  Em 

2010 a Faculdade Estácio de Natal comemora oito anos de vida institucional ininterrupta 

passando, a partir da Portaria nº 1.925 de 19.11.2010, publicada no Diário Oficial da União de 

22.11.2010, a se chamar Faculdade Estácio de Natal.  

Crescendo em número de cursos, ampliando seu espaço físico e buscando o seu futuro na 

sociedade potiguar o ano de 2010 marcou o fechamento de um processo de maturidade da marca 

Estácio junto à antiga Faculdade Câmara Cascudo. Passando de quatro cursos âncoras 

(Administração, Marketing, Turismo e Hotelaria) para os atuais treze cursos autorizados pelo 

MEC.  

Contudo, os cursos de graduação tecnológica (Gestão de Recursos Humanos, Marketing, 

Processos Gerenciais, Logística), além do curso de Bacharelado em Turismo e Hotelaria, não 

abriram turma no primeiro período de 2010 por falta alunos _ o que revela uma acirrada disputa 

de mercado na cidade. Deste modo, pode-se dizer que a busca por sustentabilidade financeira é 

um desafio que vem sendo resolvido gradualmente por esta IES. 

Este relatório Integrado de Auto-Avaliação realiza uma análise das atividades ocorridas 

na Faculdade Estácio de Natal referente ao período de 2010, tendo por estrutura lógica a 

apreciação das dez dimensões da avaliação institucional estabelecidas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

Considera-se este relatório uma peça construída de forma conjunta, cujo processo de 

trabalho contou com a participação de todos os membros da Comissão Própria de Avaliação, em 

encontros mensais que foram lapidando a compreensão da relevância deste processo para a 

instituição. Deste modo, contou com o pleno apoio da direção e dos demais setores da referida 

instituição, os quais disponibilizaram as informações complementares necessárias a sua 

confecção. Todos trabalharam imbuídos do espírito de cooperação a fim de atingir o objetivo 

exposto nas orientações gerais para o roteiro da auto-avaliação das instituições (CONAES, 

2004), o qual preconiza:  
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A avaliação interna ou auto-avaliação tem como principais objetivos produzir 
conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e 
finalidades cumpridas pela instituição [...] é um importante instrumento para a 
tomada de decisão e dele resultará um relatório abrangente e detalhado, 
contendo análises, críticas e sugestões.  

 

Compartilhando desses mesmos ideais, a gestão que assume a tarefa de desenvolver a 

avaliação interna na Faculdade Estácio de Natal no ano de 2010 partiu do pressuposto teórico-

metodológico de que a cultura de avaliação é um fator de crescimento para qualquer organização 

que deseje seguir um caminho de aprendizado constante. Assim, como indica o referido 

documento do CONAES (2004), espera-se que este relatório possibilite: 

 Identificar as causas dos seus problemas e deficiências; 

 Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-
administrativo; 

 Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

 Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; 

 Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; 

 Prestar contas à sociedade. 

A concepção que lastreou o trabalho da CPA da Faculdade Estácio de Natal é a de que a 

auto-avaliação institucional é um momento de reflexão sobre a qualidade da educação prestada 

pela IES para que se busquem os caminhos de sua realização. Deste modo, constrói o processo de 

amadurecimento institucional na medida em que a faculdade passa a definir sua concepção de 

qualidade e analisar formas de atingi-la de modo endógeno. 

 Outrossim, além do desenvolvimento institucional interno, compreende-se a auto-

avaliação institucional como um avanço democrático que contribui também no âmbito extra-

institucional, possibilitando o aprimoramento das políticas públicas no campo do ensino superior. 

Para tanto, a CPA adotou as seguintes etapas em seu processo de trabalho: a construção do 

presente relatório se iniciou em março de 2010, quando a equipe da CPA realizou uma análise do 

relatório geral de 2009 como meio de melhorar o conhecimento sobre o percurso anterior da 

instituição e como parâmetro para avaliar sua trajetória atual.  

Em seguida, o mês de abril foi dedicado ao processo de sensibilização da comunidade 

acadêmica para a avaliação 2010.1, fato que propiciou uma elevação da participação do corpo 

docente (98% do total) e do corpo discente (60% do total), este período de sensibilização foi 
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fundamental para aprofundar qualitativamente o conhecimento da equipe da CPA sobre as 

demandas institucionais. O mesmo se deu por meio de cartazes (ver Apêndice A), de reuniões por 

curso no auditório da faculdade (ver Apêndice B) e e-mail para os docentes. As reuniões por 

curso se deram por um duplo motivo: divulgar os resultados da campanha passada, fixados no 

mural da instituição, assim como despertar o interesse para a nova avaliação em curso. Já a 

comunicação com os docentes se deu por intermédio dos coordenadores de curso, sendo a sala 

dos professores coberta com acesso Wi-fi à internet, a fim de facilitar o acesso dos mesmos ao 

sistema. 

Entre o mês de maio e meados de junho ocorreu o processo execução da avaliação 

interna dos docentes e discentes, por meio do instrumento do questionário eletrônico, 

disponível no Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) no período de 05 de maio a 18 de 

junho, tanto para professores quanto para estudantes. Neste período disponibilizou-se um 

laboratório de informática apenas para receber os alunos que não tinham como responder o 

questionário em suas residências. 

Os dados coletados e tabulados nesta pesquisa foram fundamentais para a confecção do 

relatório, além dos dados qualitativos retirados dos encontros com os discentes e docentes, 

reuniões com o corpo técnico-administrativo, os registros da ouvidoria da Faculdade Estácio de 

Natal, as informações disponibilizadas pelo setor financeiro e de Recursos Humanos e o relatório 

de avaliação externa, produzido neste mesmo semestre. 

O mês de julho foi de recesso das atividades da CPA e o mês de agosto foi de elaboração 

do relatório final, sendo as dimensões analisadas divididas entre cada representante a fim de que 

todos contribuam de forma efetiva com o segmento o qual representam e, por conseqüência, para 

o funcionamento geral da IES. 

Durante a confecção deste relatório a metodologia de análise dos dados incorporou ao 

aspecto quantitativo, indispensável na abordagem de um universo tão grande, elementos 

qualitativos dos grupos de discussão realizados nas reuniões e das informações inquiridas 

diretamente aos dirigentes da instituição. Com isto, almejou construir um documento que possa 

subsidiar o processo reflexivo-formativo da Faculdade Estácio de Natal, sendo fundamental para 

a gestão institucional. 
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II – AS DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Aqui a IES torna claro para si mesma sua realidade, seus anseios e necessidades. Deste 

modo, nos próximos tópicos realizar-se-á a análise das dez dimensões fundamentais preconizadas 

pelo SINAES para a avaliação institucional. 

 

1. IMPLEMENTAÇÃO DO PDI, CONSIDERANDO AS METAS E AS AÇÕES 

INSTITUCIONAIS PREVISTAS, A ESTRUTURA E OS PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Este tópico se construiu tendo por base a análise do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, do Projeto Pedagógico Institucional e do Projeto Pedagógico dos Cursos. A partir 

destes, realizou-se uma comparação entre suas diretrizes e as ações concretas desenvolvidas na 

IES no período de 2010, ressaltando as evoluções relativas verificadas mediante os resultados dos 

relatórios anteriores. 

Manteve-se o PDI do último relatório, cuja vigência será até 2011, no qual a missão 

institucional da Faculdade Estácio de Natal é: “Oferecer uma Educação Verdadeiramente 

Superior, pautada nos princípios da seriedade, qualidade, competência e dedicação, 

comprometida com a sociedade na formação de cidadãos éticos, dinâmicos e socialmente 

responsáveis, com visão holística, proativa e competências para atuar no mundo do trabalho e no 

processo de melhoria da qualidade de vida da sociedade do Rio Grande do Norte.”  

O primeiro ponto positivo destacado é o fato da missão da Faculdade Estácio de Natal, 

assim como o planejamento de suas ações institucionais, estarem satisfatoriamente explicitados 

no texto do seu PDI, de linguagem clara e objetiva.  

Já no tocante à visão de futuro, indicada como sendo: “Transformar a Faculdade em um 

Centro Universitário de excelência, tendo como princípios produzir, integrar e difundir o 

conhecimento em suas áreas de atuação, formando cidadãos comprometidos com a ética e a 

responsabilidade social”. Observa-se que uma longa trajetória ainda separa este futuro almejado 
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pela IES, frente às dificuldades de mercado ora enfrentadas, estando ainda bastante distante dos 

dezoito cursos1 que pretende criar até 2011. 

Procedendo a sua análise foi constado que algumas metas institucionais foram plenamente 

e outras parcialmente atendidas, reduzindo de seis para cinco o número metas em atraso, como se 

pode observar no quadro abaixo: 

METAS PRAZO 
FINAL 

SITUAÇÃO 

Implantação do Centro de Pós-Graduação Nov/2007 plenamente 
Desenvolvimento e Implantação de um sistema de auto-avaliação 
institucional integrado em uma base de dados on line 

Nov/2007 plenamente 

Avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos em Funcionamento Dez/2007 plenamente 
Implantação do Programa de Formação Continuada para Docentes e 
Técnicos-Administrativos 

Jan/2008 plenamente 

Implantação do Núcleo de Estágio Curricular Fev/2008 parcialmente 
Implantação do Núcleo de Relacionamento com o Mercado Fev/2008 plenamente 
Implantação de uma política de Bolsas e Descontos para alunos da 
Graduação e Pós-Graduação 

Julho/2008 plenamente 

Conclusão das Obras do Bloco B, com 21 salas de aula/laboratórios Set/2008 plenamente 
Elaboração do Manual do Coordenador da Pós-Graduação  Dez/2008 falta 
Ampliação do Espaço Físico da Biblioteca Dez/2008 plenamente 
Implantação dos Conselhos de Responsabilidade Social e de 
Comunicação Institucional  

Dez/2008 parcialmente 

Consolidação do Programa de Cursos de Férias Dez/2008 plenamente 
Implantação de Processos Informatizados de apoio à Gestão 
Acadêmica e Administrativa 

Dez/2008 plenamente 

Definição de Linhas de Pesquisa para Iniciação Científica por Eixo 
Científico e Tecnológico  

Jan/2009 plenamente 

Conclusão do Auditório II Jan/2009 falta 
Implantação da Faculdade da Maturidade  Fev/2009 falta 
Implantação da Universid’arte - Mostra de Arte  Jun/2009 falta 
Lançamento da Revista Acadêmica  Julho/2009 Em andamento 
Implantação dos Cursos Previstos no PDI Dez/2009 em andamento 
Conclusão das Obras do Bloco C, com 18 salas de aula/laboratórios Jan/2010 falta 
Consolidação do Programa de Iniciação Científica Dez/2010 plenamente 
Inauguração de uma nova unidade da Faculdade na Cidade Dez/2010 - 
Transformação da Faculdade em Centro Universitário Dez/2010 - 
Quadro 1: Nível de execução das metas do PDI 
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2007-2011 da Faculdade Estácio de Natal 

 

Diante do executado pela IES até 2010, percebe-se a Conclusão das Obras do Bloco C e a 

ausência do Auditório II são problemas comuns, ligados à ampliação da estrutura da faculdade, 

os quais dependem de um aumento na demanda dos cursos para que se tenha a necessidade de sua 

                                                 
1 Para os próximos cinco anos, a instituição prevê em seu PDI a abertura de 18 novos cursos de graduação, além da 
ampliação da oferta dos cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu. 
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construção. É preciso frisar que a crise econômica que abalou os mercados mundiais e que gerou 

um clima de tensão na economia brasileira não deixou de afetar esta instituição, cujo mercado 

local se viu no mínimo estagnado no decorrer do ano passado. Partindo da compreensão que esta 

IES necessita de sustentação financeira de seus clientes para se desenvolver, é compreensível a 

dificuldade de cumprimento destas metas administrativas.  

Consideram-se as metas da Implantação da Faculdade da Maturidade e da Universid’arte, 

os pontos mais críticos os quais precisam ser revistos no próximo PDI.  

Já o Lançamento da Revista Acadêmica está em andamento, devido à plena Consolidação 

do Programa de Iniciação Científica, antes do período planejado. Com isso, gerou-se material 

suficiente para a criação da revista eletrônica da Faculdade Estácio de Natal, algo plenamente 

viável e de baixo custo operacional.  

Diante disto, pode-se observar o alinhamento entre as ações institucionais e suas bases 

politico-filosóficas de valorização da missão pública da instituição, gestão autônoma e 

fortalecimento da identidade local, respeito à diversidade e as diferenças, garantia dos valores 

democráticos.  

Mantiveram-se também as bases teórico-metodológicas do projeto pedagógico desta IES 

como: prezar por um ensino contextualizado e por práticas interdisciplinares, baseadas nos 

valores da responsabilidade social e da comunicação com a sociedade, sem abrir mão da 

empregabilidade de seus discentes. 

 Enfim, pode-se observar que as propostas constantes do PDI da Faculdade Estácio de 

Natal em 2010 estão sendo relativamente implementadas, tendo passado por um salutar processo 

de avaliação externa, o qual proporcionou um processo de atualização documental e reafirmação 

de sua missão institucional. 

 

1.2 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

(AUTOAVALIAÇÃO E AVALIAÇÕES EXTERNAS) 

  

A Faculdade Estácio de Natal disponibilizou, com total transparência, o acesso aos dados 

institucionais pela comissão de avaliação externa. Recebeu-lhes em uma sala com banheiros, 

mesa de reunião, frigobar, computadores com acesso à internet, impressora e armários contendo 
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as pastas com a documentação institucional devidamente identificados por etiquetas e separadas 

por cada dimensão específica.  

A Faculdade Estácio de Natal recebeu nota 3 (similar ao referencial mínimo de qualidade) 

pela avaliação externa empreendida pelo MEC, considera-se este um resultado modesto diante da 

qualidade da infra-estrutura de ensino e de seu corpo docente.  

Além desta avaliação, a IES recebeu em novembro os resultados do ENADE de 

Administração (nota 3) e Turismo (nota 4), realizados no ano de 2009. Os demais cursos ainda 

não realizaram o ENADE por ainda não terem concluído a primeira turma. 

Ainda, sobre a avaliação institucional externa realizada no início de 2010, o seu relatório 

atesta que “o PDI está condizente com a estrutura determinada pelo art. 16 do Decreto n.º 

5.773/2006 e o seu conteúdo contempla todas as informações demandadas em cada item”.  

Ainda, afirmam que a IES apresentou três relatórios de auto-avaliação no e-mec, 

referentes aos períodos 2004-2006, 2008 e 2009. Estes foram elaborados segundo as orientações 

propostas pela CONAES, contemplaram as dez dimensões e subsidiaram as ações gerenciais. 

O presente relatório de auto-avaliação atesta que há uma mobilização coletiva da IES para 

a realização da avaliação institucional, demonstrando o comprometimento de todos os seus 

gestores com este processo. Atesta também o funcionamento orgânico da CPA, cujas atas são 

assinadas e arquivadas e cujo regulamento foi aprovado em 2010.1.  

Para verificar a articulação do PDI com o processo de avaliação institucional, elaborou-se 

o seguinte quadro de conferência: 

 

QUESTÕES CENTRAIS SITUAÇÃO ATUAL PROPOSTA DE MELHORIA 

Existe uma formulação explícita e 
clara dos objetivos e finalidades da 
instituição? Descreva.  

Sim, bastante. Ver o 
apêndice C. 

Gestão à vista: divulgar os objetivos 
institucionais nos murais e no site da 

faculdade 
Qual é o grau de conhecimento e 
apropriação do PDI pela comunidade 
acadêmica?  

Médio, mais entre os 
funcionários e gestores. 

Gestão à vista: divulgar uma síntese do 
PDI nos murais e no site da instituição 

Existe coerência entre as ações e 
práticas realizadas na instituição e os 
propósitos formulados no PDI?  

Sim, bastante. _ 

Existem mecanismos para comprovar a 
realização efetiva do PDI, sugerir-lhe 
modificação e revisão? Os dirigentes, 
docentes, técnicos administrativos e os 
órgãos colegiados participam dessas 

Apenas o relatório de 
auto-avaliação 
institucional  

Gestão à vista: divulgar um quadro com 
as metas do PDI alcançadas e as que 
ainda faltam nos murais da faculdade 
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atividades?  
Há articulação entre o PDI e o Projeto 
Pedagógico Institucional no que diz 
respeito às políticas de ensino, de 
pesquisa, de extensão, de gestão 
acadêmica e administrativa e de 
avaliação institucional? Explicite as 
formas com que isso se concretiza.  

Sim, pois todos apontam 
os mesmos objetivos 

_ 

Existe uma efetiva utilização do PDI 
como referência para programas e 
projetos desenvolvidos pela Faculdade, 
seus gestores e órgãos colegiados? 

Sim. _ 

Foi realizada alguma avaliação e 
atualização do PDI (realização de 
seminários, reuniões, consultas)?  

Não Instituição de Comissão de Estudo para 
a Revisão do PDI 

Existe uma descrição do perfil dos 
egressos (conhecimentos e 
competências que devem adquirir 
durante a sua permanência na IES)?  

Não, mas elaborou-se em 
2010.1 o questionário do 
egresso, a ser aplicado no 
segundo semestre 

Aplicar o questionário, tabular seus 
dados e elaborar política para o egresso 

Existe uma descrição do perfil de 
ingressantes: com base nas demandas 
regionais e nacionais (conhecimentos e 
competências que devem apresentar)? 

Sim, existe o perfil sócio-
econômico respondido 
pelos alunos. 

Relacionar o perfil dos ingressantes com 
as estratégias de ação pedagógica de 

cada curso 

Quadro 2: Situação do PDI na gestão da IES 
Fonte: Baseado do documento do CONAES (2004) 

 
Embora se possa constatar uma forte articulação do PDI com a política da Faculdade 

Estácio de Natal, reconhecemos haver algumas lacunas que precisam ser corrigidas, as quais já 

estão em processo de mudança. Pode-se citar a prática encorajada de se ampliar a conscientização 

e sensibilização dos discentes no preenchimento voluntário da avaliação institucional, dentre 

outras práticas. Diante disto, recomenda-se: 

Objetivo Ações 
realizadas 

Fragilidades Potencialidades Ações propostas 

Atualização do PDI           _ Tempo escasso 
para elaboração 
do documento 

Novo ciclo se 
abre para a IES 
com novo nome 

Instituição de 
Comissão de Estudo 

para a Revisão do 
PDI 

Implantação das 
metas ainda não 
consolidadas 

Construção 
do bloco B 

Recursos 
escassos para a 
ação 

A maioria das 
metas já foram 
cumpridas 

Distribuir as metas 
restantes para os 
coordenadores de 
pesquisa, extensão e 
NAP 

Divulgação do PDI 
em murais e no site 
da FCC 

Atualização 
do site com 
espaço para 
a CPA 

Site sem 
documentação 
disponível para 
consulta 

Baixo custo da 
ação 

Inserir na página da 
CPA da IES o novo 
PDI e o relatório 
passado 
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Avaliação dos 
Projetos Pedagógicos 
dos Cursos em 
Funcionamento 

Implantação 
do NAP 

Rotatividade 
dos docentes 
dos cursos 

Interesse dos 
monitores em 
trabalhar no 
assunto 

Instituição de 
Comissão de Estudo 
para a análise do PPC 

2 A POLÍTICA PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, A 

PESQUISA, A EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS NORMAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESTÍMULO À 

PRODUÇÃO ACADÊMICA, PARA AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E 

DEMAIS MODALIDADES 

 

2.1. COERÊNCIA DAS POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM OS 

DOCUMENTOS OFICIAIS 

  

Há sinergia nas ações de ensino, iniciação científica e extensão, executando o que está 

indicado no Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Estácio de Natal segundo o qual estas 

iniciativas buscam “alcançar as expectativas de desenvolvimento regional”, “difundir o espírito 

empreendedor”, assim como “estimular uma postura ética e de responsabilidade social”. (PPI, 

2007), 

As áreas de atuação acadêmica foram definidas a partir da concepção de Eixos Científicos 

e Tecnológicos, que envolvem agrupamentos de cursos que pertencem a áreas de conhecimento 

correlatas e que utilizam bases científicas e tecnológicas similares.  

Estes eixos científicos e tecnológicos direcionam as políticas institucionais nas áreas de 

ensino de graduação e pós-graduação, extensão e iniciação científica. São eles:  

 

Ambiente de Negócios (Administração, Ciências Contábeis, Marketing e Recursos Humanos);  

Segurança e Informação (Redes de Computadores e Análise de Sistemas) 

Hospitalidade (Turismo, Hotelaria)  

Processos Industriais e de Serviços (Engenharia de Produção, Petróleo e Gás, Logística) 

 Direito e Cidadania (Direito) 
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Com o pleno funcionamento do Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão (CEPE)2, foram 

coordenadas a VI Semana de Iniciação Científica da Faculdade Estácio de Natal, assim como a 

revisão do manual unificado de monografia, dos regimentos do Programa de Iniciação à 

Docência (monitoria) e do Programa de Iniciação Científica. 

As ações de extensão da Faculdade Estácio de Natal estão institucionalizadas do curso de 

Direito, o qual deu prosseguimento às ações de “Direito vai à praça”, com caravanas nas ruas da 

cidade de Natal, esclarecendo a população quanto a sua cidadania. Já nos demais cursos, a 

empresa Júnior de Administração, plenamente organizada, ainda precisa encontrar seus clientes 

para apoiar o espírito empreendedor local. 

A política de ensino conta com duas dimensões fundamentais: a capacitação docente por 

meio dos cursos virtuais e o incentivo à vocação docente, por meio do Programa de Iniciação à 

Docência. Este último organizou durante a VI Semana de Iniciação Científica da Faculdade 

Estácio de Natal o mini-curso intitulado “Percursos da Iniciação à Docência”, o qual visou 

estimular o interesse dos alunos à carreira docente a partir de uma comunicação que 

sinteticamente abordou os seguintes objetivos: Montar as estratégias para a carreira docente; 

Identificar os requisitos da docência; Diferenciar as concepções de educador e de professor; 

Conhecer as etapas do planejamento docente. Este preparo serviu também para divulgar o 

processo seletivo de monitor, a ser realizado no segundo semestre de 2010.  

A Iniciação Científica foi uma das esferas mais movimentadas no primeiro semestre deste 

ano, momento em que se encerram as pesquisas do ano anterior, abriu-se edital e realizou-se 

seleção para 2011. Os temas propostos organizaram-se nos eixos pedagógicos que norteiam toda 

as diretrizes de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade Estácio de Natal. 

Enfim, pode-se concluir que a organização por eixos funciona bem na IES, visto que 

articula áreas afins e permite uma otimização das ações de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

2.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO: BACHARELADOS 

E DE TECNOLOGIAS NAS MODALIDADES PRESENCIAL E SUAS FORMAS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO 

                                                 
2
 Órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa, orientar, coordenar, supervisionar e estabelecer as políticas de ensino, 
iniciação científica e extensão, assim como os seus desdobramentos. 
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Observa-se que a organização curricular e didático-pedagógica dos cursos de graduação 

está de acordo com os fins da instituição, pois são atuais e estão em sintonia com as diretrizes 

curriculares e as demandas do mercado. Além do mais, sua organização não seriada apresenta a 

flexibilidade necessária para que o estudante se inscreva nas disciplinas que puder ou se 

interessar em cursar, conforme o atendimento das exigências de pré-requisito. 

Disciplinas como administração pública e Direito Ambiental foram oferecidas como 

crédito complementar na busca de atender as demandas discentes e as necessidades de mercado. 

Já os cursos do eixo Segurança e Informação (Redes de Computadores e Análise de Sistemas) 

oferecem diplomas técnicos para os alunos que chegam ao meio do curso, no intuito de melhorar 

sua empregabilidade. Estas ações demonstram a boa intenção dos cursos em atender as demandas 

dos estudantes quanto à sua estrutura curricular. 

Outro fato relevante em 2010 foi a implantação das atividades estruturadas atreladas a 

algumas disciplinas do currículo dos cursos da faculdade. Estas visam enriquecer o aprendizado e 

estimular sua autogestão, complementando o conteúdo lecionado nas disciplinas com 

experiências concretas da realidade local. Como toda ação de quebra de paradigma, esta precisa 

ser mais bem compreendida por docentes e discentes, para que a resistência à mudança não 

prejudique a proposta em andamento.  

A autonomia do professor em sala de aula é firmemente resguardada pelas coordenações, 

as quais buscam estimular processos participativos nas práticas pedagógicas por meio do 

incentivo à participação docente nos cursos de qualificação on line. Os mesmos podem ser 

acessados pelo SIA do docente e apresenta temas como planejamento didático, utilização de 

tecnologias em sala de aula, avaliação didática, entre outros. 

Outra prática institucional que buscou a melhoria do ensino e a formação docente foi a 

reestruturação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) o qual visa apoiar o estudante e sua 

família, por meio do acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem estruturados da 

IES. 

Este mesmo NAP, em conjunto com a Coordenação de Monitoria instituiu o Programa de 

Formação Continuada (PROFOCO), elemento articulador da Política de Ensino que atua por 

meio de um programa de capacitação de seus docentes organizando grupos de trabalho 
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específicos, a produção de material didático-pedagógico e a oferta de cursos e eventos destinados 

aos professores, com a finalidade de atualização profissional e de troca de experiência entre os 

docentes da IES. Sua existência se fundamenta nos quatro pilares apontados pela UNESCO para 

a educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer. Os 

cursos presenciais do PROFOCO ocorreram em 2010.2, mas seu projeto foi concebido pelo NAP 

no primeiro semestre. 

Conforme assinalo pelos discentes, os professores permaneceram com médias superiores 

aos cursos, consolidando uma média para todos os cursos de 3,8, o que equivale dizer que está 

dentro do referencial mínimo de qualidade, bem próximo a nota quatro, conforme pode-se 

verificar na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Avaliação dos alunos do curso e dos professores 
Fonte: Avaliação Interna 2010.1 

 
 
 Quanto à política institucional, observa-se que em 2010 a Faculdade Estácio de Natal deu 

um grande salto em direção à interdisciplinaridade, com a introdução das atividades por “eixo 

temático”. Adotadas sob a perspectiva da pedagogia por projetos, os eixos temáticos conferem 

uma disciplina de 50 min. semanais a tarefa de elaborar um trabalho interdisciplinar, o qual 

utilize o conhecimento que está sendo discutido em todas as disciplinas do semestre. 

CURSOS – 2010.1 
 

MÉDIA DO 
CURSO 

MÉDIA DO PROF. ÍNDICE 
GERAL 

1º) ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO    

      3,95       4,14       4,05 

2º) TURISMO               3,65 
 

      4,45 
 

      4,05 
 

3º) PETRÓLEO E GÁS       3,65       4,09       3,87 
 

4º) ADMINISTRAÇÃO       3,57       4,18       3,88 
 

5º) CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

      3,39       4,02       3,71 

6º) DIREITO       3,15       4,13       3,64 
 

7º) ANÁL. E DESENV.          
DE SISTEMAS 

      3,15       3,97       3,56 

8º) REDES DE 
COMPUTADORES 

      2,98       4,02       3,50 
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        Além desta ação, vê-se também o esforço da instituição em divulgar o uso do SIA pelos 

alunos também como um ambiente de suporte ao processo de aprendizagem ocorrido em sala de 

aula. Assim, ocorreu o projeto “gabaritando”, o qual propõe atividades de revisão da matéria no 

período próximo às avaliações. Tal ação, acrescida da biblioteca virtual e dos exercícios 

propostos pelas disciplinas no ambiente virtual, foram as âncoras da FCC no sentido disseminar 

as inovações didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino. 

 

2.3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E SUAS 

FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Com a atuação da coordenação de Pesquisa, antiga solicitação da CPA atendida em 2009, 

a iniciação científica começa a se tornar uma cultura da IES. Um importante momento de 

comunicação das atividades científicas de docentes e discentes é Semana de Iniciação Científica.  

Em 2010, durante os dias 10, 11 e 12 de maio de 2010 ocorreu a VI Semana Científica e 

do Meio ambiente da Faculdade Estácio de Natal, cujo tema foi: Conhecimento Inovação e 

tecnologia como perspectivas para a sustentabilidade ambiental.  O evento contou com a 

realização de mini-cursos, palestras e apresentação de trabalhos científicos (pesquisas em fase de 

conclusão no PICT) desenvolvidos pelos alunos de graduação durante as disciplinas dos 

respectivos cursos.    

Este evento também serviu para a divulgação científica das pesquisas que estavam prestes 

a se encerrarem, pois nele foram apresentados painéis e comunicação oral das pesquisas 

desenvolvidas na instituição. No momento, a coordenação está em processo de elaboração (em 

conjunto com alunos de análise e desenvolvimento de sistemas) da revista eletrônica da IES, 

demanda presente o PDI e ainda não concretizada. 

Em junho de 2010 deu-se o encerramento das pesquisas iniciadas em outubro de 2009 

(das 6 pesquisas iniciadas 5 foram concluídas). Neste mesmo mês iniciou-se o processo de 

análise e aprovação dos novos projetos de pesquisas para o período 2010.2 a 2011.1. A listagem 

dos projetos aprovados dos encontra-se no quadro a seguir: 
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      Quadro 3: PROJETOS 2010.2 – 2011.1 
       Fonte: Coordenação de Iniciação Científica (2010) 

 

A IES estimula os discentes a participarem dos projetos de pesquisa oferecendo bolsas 

de incentivo à pesquisa com duração de 09 (nove) meses, na qual o aluno receberá 25% (vinte e 

cinco por cento) de desconto na mensalidade. Já o docente é estimulado a inscrever seus 

trabalhos de pesquisa recebendo um valor correspondente a duas horas-aula como forma de 

TÍTULO DA PESQUISA Orientador 

Carga 
horária do 
professor 

orientador 

Co-
orientador 

(a) 

Aluno (a) 
Bolsista 

Aluno 
Colab. 

 

A Flexibilidade no Contexto 
da Educação à Distância e 
sua Influência sob a 
Qualidade de Vida no 
Trabalho. 

Élvia 
Florêncio 
Torres. 

Horista 

Sandra 
Campos da 
Costa 
Moreira 

Renata 
Sousa 
Gomes 

X 

Gestão Ambiental na Cadeia 
Downstream do Petróleo: um 
estudo de caso da 
implementação e execução 
da ISO 14.001 em uma rede 
de postos de combustíveis no 
município de Natal-R 

Henrique 
Clementino 
de Souza. 

Parcial – 20 
horas 

X 
Gêneses 
Alves de 
Araújo 

X 

Ocorrência de Acidentes 
Ambientais em Poços 
Produtores de Petróleo 
Localizados em Terra na 
Bacia Petrolífera Potiguar. 

Ciáxares 
Magalhães 
Carvalho 

Horista X 

Alberto 
Antônio 
Taneda 
Correia 
Neto 

X 

Inquéritos Civis Iniciados 
em Natal pela 12ª 
procuradoria do Ministério 
Público Estadual: sua 
influência na qualidade de 
vida da população local. 

Emanuel 
Dhayan 
Bezerra de 
Almeida 

Integral X 
Fabrício 
Venâncio. 

X 

Inconstitucionalidade do 
Reexame Necessário: um 
estudo do art. 475, do CPC. 

Emanuel 
Dhayan 
Bezerra de 
Almeida 

Integral X 

Gabriel 
Aderbal 
Bezerra 
de 
Queiroz 

X 

Computação Ubíqua e 
Dispositivos Móveis 

Felipe Denis 
Mendonça de 
Oliveira 

Parcial – 30 
horas 

X 
Luciano 
Lopes 
Gomes. 

X 

Reforma das Cadeias 
Públicas: um estudo sobre o 
desenvolvimento de 
propostas de reformas para 
as cadeias públicas de Natal-
RN. 

Marcos 
Jordão 

Integral 

Nelisse de 
Freitas 
Josino 
Vasconcelos 

Ruan 
Fernandes 
da Silva 

X 
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incentivo à pesquisa (no caso do horista). No caso dos professores contratados em regime parcial 

e Integral, são computadas as horas de orientação em sua jornada total. 

As áreas do conhecimento foram escolhidas conforme os eixos dentro dos quais a IES 

planejou o seu desenvolvimento institucional conforme detalhado no PDI, podendo ser 

observados no quadro abaixo: 

Cursos de Graduação 
(Bacharelado e tecnologia) 

Eixo Científico e 
Tecnológico 

Vagas para aluno 
bolsista 

Vagas p/ 
professor 
orientador 

 Administração  
Ciências Contábeis  
Petróleo e Gás 
Engenharia de Produção 

Ambiente de 
Negócios 

2 2 

Turismo Hospitalidade 2 2 

Direito Direito e Cidadania 2 2 

Redes de Computadores 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Segurança e 
Informação 

2 2 

Total 8 8 
Quadro 4: quadro de vagas da Iniciação Científica por eixo temático 

         Fonte: Coordenação de Iniciação Científica (2010) 
 

Diante das oito vagas oferecidas, sete foram preenchidas, observando-se a ausência de 

estudos no campo da Hospitalidade e de pesquisas voltadas para a área de Ciências Contábeis. 

Igualmente, verifica-se a necessidade de abertura de outro eixo científico e tecnológico, ligado às 

questões de segurança e sustentabilidade ambiental, visto a demanda representada por duas 

pesquisas aprovadas. 

Ainda, verifica-se agora a chega de um segundo momento da pesquisa institucional: 

construir uma revista acadêmica para a divulgação científica. Sem este quesito o ciclo da 

iniciação científica não se completa. 

 

2.4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO E FORMAS DE SUA 

OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E À 

RELEVÂNCIA SOCIAL 
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 A Faculdade Estácio de Natal reconhece a importância do desenvolvimento da extensão 

pela comunidade acadêmica como forma de contribuir com a sociedade local, estando isto 

presente em seu PDI. Neste sentido, assume diante da comunidade diversos projetos: como os 

cursos de férias visando capacitação profissional da comunidade e os inventários turísticos dos 

municípios do RN. No primeiro semestre de 2010 não houve procura aos cursos de férias 

oferecidos pela IES e o inventário turístico iniciou o planejamento anual junto com a Secretaria 

Estadual de Turismo. 

 Outra ação de extensão relevante para a IES é o atendimento jurídico gratuito oferecido 

pelo curso de Direito através do Núcleo de Prática Jurídica Prof. Jalles Costa, cujas atividades de 

atendimento ao público possibilitaram aos alunos do sétimo período uma vivência profissional 

concomitantemente com uma prestação de serviço à comunidade, desenvolvendo habilidades 

inseridas nas áreas do direito civil e processual civil, incluindo família, sucessões, 

responsabilidade civil, direitos reais, relações de consumo e responsabilidade civil. Quanto à 

teoria, o Núcleo de Prática Jurídica ainda abarca aulas de análise de autos findos e elaboração de 

peças nas áreas do Direito Penal e Processual Penal.  

 Outros dois programas de extensão jurídica desenvolvidos pela Faculdade Estácio de 

Natal foram o Projeto Justiça na Praça e a atuação na Casa da Justiça e Cidadania – Núcleo de 

Advocacia Voluntária. Quanto a estas atuações, o semestre de 2010.1 apresentou os seguintes 

dados: 

MUNICÍPIO DATA DADOS 
Parnamirim 5 de Março de 2010 

 
Atendimentos realizados: 40  
Alunos participantes 76  
Ações ajuizadas: 2  

Ceará-Mirim 29 de Julho de 2010 
 

Atendimentos realizados: 60  
Alunos participantes: 19  
Ações ajuizadas: 8  
Ações litigiosas elaboradas e encaminhadas e 
Defensoria Pública: 5 

Extremoz  
 

20 de Agosto de 2010 
 

Atendimentos realizados: 55  
Ações ajuizadas: 7  
Alunos participantes: 17 

Tabela 02: Atendimentos realizados no Projeto Justiça na Praça. 
Fonte: Prática Jurídica da FCC, 2010. 

 

MESES Nº DE ATENDIMENTOS 
Abril 13 
Maio 31 
Junho 30 
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Julho 54 
Agosto 57 

Tabela 2: Projeto de Extensão da Casa da Justiça e Cidadania – Núcleo de Advocacia Voluntária  
Fonte: Prática Jurídica da FCC, 2010 

 

 Uma importante ação de formação continuada desenvolvida pela IES é o projeto 

gabaritando que promove exercícios de revisão e nivelamento dos alunos. Tais questões se 

encontram disponíveis no SIA para que o aluno possa se preparar para as provas e desenvolver 

autonomia nos seus estudos.  

 A Semana Global do Empreendedor foi uma ação de extensão na qual a IES participou 

com: Palestra do SEBRAE, depoimento de empreendedor, feira do aluno empreendedor Estácio, 

palestras on line e filme para reforças a todos os alunos da Faculdade Estácio de Natal que ter 

uma postura empreendedora faz parte do perfil desejado para o egresso de todos os cursos da 

instituição. 

A Faculdade Estácio de Natal possui uma política de pesquisa e extensão voltada para o 

desenvolvimento dos discentes, docentes e da comunidade como um todo. Esta IES tem 

consciência e condições de ampliar as suas praticas formação continuada, buscando conhecer 

melhor as necessidades do seu egresso. 

Ainda assim, vê-se a necessidade de fortalecimento de políticas institucionais para a 

expansão da pós-graduação na IES. Apesar de haver uma coordenação responsável pelas 

atividades de pós-graduação, a qual funciona com boa estrutura física e secretário para o suporte 

operacional, a mesma não tem ampliado seus cursos em relação ao ano anterior, precisando 

melhorar a integração entre os concluintes e a oferta dos cursos de pós-graduação. 

 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2: 

 

objetivo Ações realizadas Fragilidades Potencialidades Ações propostas 
Melhorar o 
ensino nos 
cursos de 
graduação 

PIC (cursos on-
line) e o Profoco 
(capacitação 
presencial) 

Falta de 
esclarecimento sobre 
as atividades 
estruturadas 
autorizadas pelo MEC 

Corpo docente 
muito bem 
avaliado pelos 
estudantes 

Organização de um 
calendário de 
encontros entre curso e 
alunos  

Intensificar a 
pesquisa e da 
iniciação 

Institucionalização 
do Programa de 
Iniciação científica 

Falta uma política de 
difusão das produções 
científicas realizadas 

Criação de uma 
cultura de 
pesquisa 

Organização da revista 
acadêmica 
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científica e continuidade da 
Semana Científica  

na IES científica na IES 

Incrementar a 
extensão 

Expansão das ações 
de extensão no 
curso de Direito 

Falta de um programa 
de extensão que 
articule todos os 
cursos da IES 

Vocação social 
expressa e 
reiterada no PDI 
da IES 

Criação de um grande 
programa de Extensão 
que englobe todos os 
cursos da FCC 

Consolidar o 
Programa de 
Monitoria 

Palestra sobre 
Iniciação à 
docência durante a 
Semana de 
Iniciação científica 

Pouco tempo dos 
estudantes para se 
dedicarem à monitoria 

Existência de 
bolsas de 25% de 
desconto para 
monitores 

Organização do Curso 
para formação de 
monitores. 

Divulgar os 
Projetos 
Pedagógicos 
dos cursos 

Revitalização do 
Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico 
(NAP) 

Falta de encontros para 
discutir o(s) 
currículo(s) do(s) 
curso(s) em relação às 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 

Construção do 
auditório da IES 
para realização de 
encontros 

Realização do 
encontro de Revisão 
curricular para todos 
os cursos 

Viabilizar a 
empresa 
Júnior 

Apoio à empresa 
Júnior  

Dificuldade em 
envolver os discentes 
na empresa Júnior; 
Distanciamento de 
órgãos empresariais e 
governamentais 

Professores com 
atuação no 
mercado e 
perspectiva 
empreendedora 

Envolver os discentes 
da empresa júnior nos 
ciclos de Palestras 
Institucionais 
ofertados às empresas 

Consolidar a 
Pós-
Graduação  

Organização do 
Programa de pós-
graduação. 

Poucos recursos para a 
divulgação 

Professores 
capacitados e 
interessados em 
lecionar na pós-
graduação 

Trabalhar com os 
concluintes uma 
política de continuação 
da graduação. 

 

 

3. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA 

ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À 

INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, À DEFESA 

DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTISTICA E 

DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 

3.1. COERÊNCIA DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL COM AS POLÍTICAS 

CONSTANTES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

A principal atividade de Responsabilidade social desenvolvida no período 2010.1 foi o 

encontro dos educadores, realizado no mês de maio com o título de Motivação na relação ensino-
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aprendizagem congregou 40 professores de 21 escolas da rede pública e privada de Natal, 

oferecendo dinâmica de integração, palestra e lanche com o objetivo de unir o ensino médio e 

superior em prol da melhoria da educação de nossa cidade. 

A responsabilidade social da Faculdade Estácio de Natal é exercitada no dia a dia, por 

meio do respeito e das oportunidades de estudo oferecidas aos seus colaboradores. Além disso, 

vê-se sua prática de inclusão de estudantes portadores de necessidades especiais e sua política de 

bolsas e descontos nas mensalidades. 

Enfim, ao atender o estudante/trabalhador a FCC assume a função social da instituição 

expressa em seu PDI: ajudar o desenvolvimento local formando mão-de-obra qualificada para 

alavancar a economia do RN. Neste sentido, a política de material didático gratuito é fundamental 

para a plena inclusão de alunos bolsistas, que muitas vezes sentiam dificuldade de adquirir o 

material solicitado pelo professor. 

Mediante os diversos atos já citados, a responsabilidade social é trabalhada em áreas 

como a conscientização ambiental, a mobilização de trabalhos voluntários para o auxílio de 

instituições filantrópicas, prestação de assistência jurídica, psicológica e consultoria à 

comunidade. 

Contudo, é preciso que as ações seja mais explicitas para que haja uma melhor 

visualização das ações institucionais junto à comunidade acadêmica e à sociedade potiguar.  

Sendo assim, verifica-se que é importante uma redistribuição das coordenações extensão e 

responsabilidade social e do núcleo de eventos, visto a dificuldade do mesmo professor conciliar 

estas atividades além da sala de aula. 

 

 

3.2. RELAÇÕES DA IES COM A SOCIEDADE: SETOR PÚBLICO, SETOR PRIVADO E 

MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 A Faculdade Estácio de Natal objetiva a participação nas três esferas (Público, Privado e 

Mercado de Trabalho), pois fomenta através destas parcerias bolsas de estudo, capacitação para o 

Mercado do Trabalho, além de organizar palestras abertas a comunidade em geral e estabelece 

diálogo com as agências de trabalho e empresas conveniadas cuja lista se encontra a seguir, 
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oportunizando parcerias em estágio e no mercado de trabalho, entre alunos, faculdade e 

empresas.  

Além destes eventos de natureza coletiva, a Faculdade Estácio de Natal busca também 

satisfazer a sociedade potiguar por meio da ampliação de seu atendimento, realizado em 

convênios como: 

Quantidade Siglas Entidades 
01 ASSPMBM/RN Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais Militares e 

Bombeiros Militares do Estado do RN - 7º Brigada de Infantaria 
Motorizada 

02 ABREU ABREU Imóveis e LTDA 
03 ACSRN Associação de Cabos e Soldados do Rio Grande do Norte 
04 AEBA Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim 
05 AGN Agência Fomento do Rio Grande do Norte S.A. 
06 AFURN Associação dos Funcionários da UFRN 
07 ALOMID Associação dos lojistas do Shopping Midway 
08 ASMIL Associação dos Militares das Forças Armadas 
09 ASPGE Associação dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado do 

Rio Grande do Norte 
10 ASPOL Associação dos Servidores do Poder Legislativo 
11 ASSEJERN Associação dos Servidores da Justiça Eleitoral do RN 
12  Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Norte 
13 B.B Banco do Brasil 
14  Banco Bradesco 
15  Câmara Municipal do Natal - Escola do Legislativo 
16 DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral 
17 FASERN Fundação Assistencial de Seguridade Social dos Empregados da 

COSERN 
18 Loja Maçônica “Fraternidade de Ponta Negra” 
19 Maçonaria G.O.B Grande Oriente do Brasil do RN 
20  Mangai Restaurantes 
21 Marinha do Brasil Comando Do 3º Distrito Naval 
22 O.A.B  Seccional RN 
23 ODONTOSYSTEM Odontosystem Serviços Odontológicos 
24  Petrobrás 
25  Procuradoria Geral do Estado 
26  Hospital PROMATER 
27 SETCERN Sindicato das Empresas de Transportes de Carga no Estado do 

Rio Grande do Norte 
28 SIMPOL Sindicato dos Policiais Civis Servidores da Segurança Pública do 

Rio Grande do Norte 
29  Sindicato dos Bancários 
30 SINTEL Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações 

do Estado do Rio Grande do Norte 
31 SINTRAJURN Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do RN 
32 SISJERN Sindicato dos Servidores do poder Judiciário do Estado do Rio 

Grande do Norte 
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33 UNIMED Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico 
34  Vicunha Têxtil S/A 
35  Hotel Pirâmide 
36 ASSEFAZ Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda 
37  TELEMAR 
38  CLARO 
39  EMBRATEL 
40  TIM 
41  Cirne Irmãos & Cia e Cirne Empreendimentos Imobiliários 

LTDA 
42  Base Aérea de Natal – Aeronáutica 
43  ECOMAX Empreendimentos Imobiliários – Grupo Capuche 
44  CAPUCHE Empreendimentos Imobiliários – Grupo Capuche 
45  VIVERDE Empreendimentos LTDA – Grupo Capuche 
46  Premium Concursos 
47  Polícia Militar do Rio Grande do Norte 
48  Livrarias Siciliano 
  

No semestre de 2010.1 a Faculdade Estácio de Natal concluiu os seus cursos de pós-graduação 

oferecidos em parceria com o Governo Federal por meio do Programa Nacional de Segurança 

Pública com cidadania (PRONASCI), foram eles: Perícia criminal e Política e Gestão em 

Segurança Pública. 

 

3.3 CONSIDERAÇOES SOBRE A DIMENSÃO 3: 

Objetivos Ações realizadas Fragilidades Potencialidades Ações propostas 
Incentivar 
a inclusão 
social 

Apoio 
psicopedagógico do 
NAP aos alunos 
com necessidades 
especiais. 

Falta de material 
em braile e de 
bolsistas de apoio 
ao estudo do PNE 

Interesse dos 
funcionários e 
docentes 
diretamente 
envolvidos com os 
alunos com 
necessidades 
especiais. 

Realização de cursos e 
palestras evolvendo a 
educação inclusiva de 
pessoas portadoras de 
necessidades especiais 
para o corpo docente, 
discente e técnico-
administrativo da IES  

Estimular a 
responsabi-
lidade 
social. 

Adoção do material 
didático gratuito 

Não existe uma 
avaliação sobre a 
forma em que as 
atividades de 
vinculação com o 
meio favorecem o 
desenvolvimento 
das finalidades da 
instituição. 

Formalização da 
coordenação de 
Responsabilidade 
Social. 

Criar o dia da 
responsabilidade social, 
estimular as ações 
voluntárias dos estudantes 
e desenvolver um 
calendário de campanhas 
em certas datas do ano. 

Discutir os 
problemas 
ambientais 
da cidade 

Realização da 
Semana do Meio 
Ambiente em 
conjunto com a 

Falta de 
articulação da 
questão ambiental 
com os problemas 

Haver uma 
sensibilidade por 
parte dos alunos 
com relação à 

Passar a semana de Meio 
Ambiente para a 
coordenação de 
Responsabilidade Social e 
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de Natal Semana de 
Iniciação 
Científica. 

locais e como 
cada curso pode 
contribuir 

temática ambiental. desenvolver evento à 
parte. 

Ampliar as 
parcerias 
com órgãos 
públicos  

Parceria com o 
Pronasci e 
utilização do 
espaço para 
concursos públicos 

Não há um plano 
de aproximação 
com os órgãos 
governamentais 

Há uma 
necessidade grande 
de projetos sociais 
junto às prefeituras 
e órgãos públicos 

Criar um portfólio de 
cursos e projetos a serem 
desenvolvidos pela IES 
junto aos órgãos públicos 

 

 

4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

4.1. COERÊNCIA DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE COM AS 

POLÍTICAS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

A Faculdade Estácio de Natal iniciou no ano de 2010 uma programação de visitas às 

empresas conveniadas a fim de estimular a reflexão de seus colaboradores por meio de palestras e 

dinâmicas. Com isso, visa tornar a instituição mais conhecida no mercado local e possibilita a 

disseminação do conhecimento produzido pelas organizações da sociedade civil, cumprindo 

assim o seu objetivo institucional de fortalecer a economia local.  

 

4.2. COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

A Comunicação interna é realizada por diversos mecanismos, tais como e-mail, intranet 

(SIA), celular institucional, programas como Skype. da web, no portal da FCC, e pelos quadros de 

aviso em suas dependências (corredores, salas de aula, sala dos professores).  São os murais as 

principais ferramentas internas de marketing institucional estando em fase inicial a adoção de 

mensagens via celular com este objetivo. 

É importante frisar que o SIA é uma poderosa ferramenta de comunicação e foi muito 

bem avaliado, atingindo um índice de excelência de 71,4% na percepção dos professores e de 

69,9% na percepção dos alunos. No sistema o aluno tem um e-mail institucional, o qual ainda é 

pouco utilizado pela comunidade acadêmica. 

Dentre as atividades previstas de comunicação interna e que ainda não foram 

desenvolvidas, sente-se a ausência de um Boletim Informativo impresso e digital, para melhor 
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divulgar a Instituição entre os alunos e colaboradores. Faz-se necessário também aumentar o 

número de celulares institucionais para atingir os principais componentes do corpo técnico e 

administrativo da instituição. Por fim, necessita-se de uma maior sinalização interna nas portas e 

corredores. 

Já comunicação externa é realizada através da Direção Comercial da IES, que faz uso das 

ferramentas de marketing disponíveis no mercado como outdoors, comerciais na televisão e 

rádio. É importante frisar que a sinalização da fachada da faculdade ainda se encontra no modelo 

antigo, sendo necessário atualizá-la para que a população relacione a publicidade da Estácio de 

Sá (padronizada nacionalmente) com a Faculdade Estácio de Natal.  

 

4.3. OUVIDORIA 

 

No que tange à ouvidoria, percebemos que a mesma vem em compasso de espera. A 

mesma foi estruturada pela direção geral e divulgada pela CPA, mas carece de produção de 

relatórios devido a sobrecarga de atividades de seus gestores. 

Deste modo, encontra-se provisoriamente sob a responsabilidade do setor comercial, o 

qual responde aos e-mails e na prática termina sendo desempenhado pela direção Geral e 

acadêmica, por cada coordenação e por cada funcionário na Central de Atendimento.  

Os e-mails recebidos são destinados aos responsáveis, que prontamente buscam 

solucionar os problemas, contudo a mesma carece de divulgação e de ações de retorno àqueles 

que fizerem suas solicitações, sendo esta uma atribuição a ser mais claramente designada para um 

gestor institucional. 

 

4.4 CONSIDERAÇOES SOBRE A DIMENSÃO 4: 

 

A grande vantagem comunicacional da Faculdade Estácio de Natal é seu tamanho ainda 

reduzido e sua cultura de diálogo franco e direto com seus docentes e discentes. 

Contudo, a comunicação interna necessita de pequenos ajustes para melhor informar e/ou 

comunicar o corpo discentes, docentes e colaboradores, principalmente no que diz respeito à 

Ouvidoria, espaço este que se torna primordial, visto que a Faculdade encontra-se em pleno 

processo de expansão. 
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A comunicação externa sofre pela falta de identificação direta entre a publicidade da 

Estácio e a FCC, contudo acredita-se que com o tempo a união dessas marcas se dará de modo 

natural, precisando para isso que a instituição crie ações de marketing que acelerem esse 

processo. 

Considera-se que o site da Estácio de Natal sofre certa lentidão de atualização pelo fato do 

mesmo ser administrado pela central da Estácio, sendo preciso enviar um chamado e protocolar o 

pedido de alteração, fato que retarda o processo. 

Sendo assim, consideram-se os seguintes aspectos sobre a comunicação institucional: 

Objetivo Ações realizadas Fragilidades Potencialidades Ações propostas 
Melhorar a 
comunicação 
entre a 
Faculdade 
Estácio de Natal 
e a sociedade 
Potiguar, 
aumentando sua 
presença nos 
meios de 
comunicação. 

Propaganda dos 
vestibulares na TV 
e em outdoors; 
 
Mudança na 
fachada da IES; 
 
 
 

Pequeno quadro 
funcional, 
acarretando 
duplicidades de 
funções. 
 
Ações apenas com 
foco comercial e em 
época de vestibular. 
 

Boa localização 
geográfica. 
 
 

Compra de espaço 
nos jornais locais; 
 
Geração de mídia 
espontânea por meio 
de eventos e parceria 
com os canais de TV; 
 
Desenvolver 
mecanismos 
alternativos de 
comunicação para 
acelerar a informação 
institucional; 

Agilizar a 
comunicação 
entre a IES e 
seus alunos 

Organização dos 
Murais por curso; 
Torpedos enviados 
para o aluno; 
Modernização do 
Portal da Estácio 
Natal; 

Pouca sinalização 
interna e externa; 
 
Falta de reuniões 
entre alunos e 
coordenadores; 
 
Falta de costume 
dos alunos 
utilizarem o e-mail 
institucional; 

Excelente sistema 
de informações 
acadêmico (SIA); 
 
Disponibilidade 
dos 
coordenadores e 
gestores em 
atender os alunos; 
 
 

Placas nos 
corredores; 
 
Criação do Boletim 
Informativo para 
mural e web; 
 
Geração automática 
de e-mail no ato da 
matrícula; 
 

Pleno 
desenvolvimento 
da ouvidoria 

Inserção o link 
ouvidoria no 
Portal da IES; 
Gestor responde 
os e-mails. 

Falta de 
profissionalização 
da ouvidoria e 
pouco estímulo de 
seu uso pela 
comunidade 
acadêmica. 
 

Interesse da 
Faculdade em 
desenvolver este 
canal de 
comunicação; 

Deslocar um gestor 
para se 
responsabilizar pela 
ouvidoria; 
Publicar entre 
gestores e 
colaboradores a 
planilha semestral da 
ouvidoria. 
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5.  AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, SEU 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇOES DE TRABALHO 

 

A instituição valoriza a qualificação profissional de seu corpo docente, priorizando a 

contratação de professores com mestrado e procura incentivar os que não possuem a buscarem a 

qualificação profissional em cursos de pós-graduação à distância oferecidos com bolsas de 100% 

e 50%. É importante frisar que esta titulação será proveitosa para a IES e também para os 

diversos professores que se tornaram mestres ou doutores e que tiveram seus vencimentos 

reajustados de imediato, de acordo com o Plano de Cargos e Carreiras Docente.  

O Corpo Docente da Faculdade Estácio de Natal é contratado de acordo com a 

Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e o regime de trabalho é estabelecido a partir das 

atividades acadêmicas desenvolvidas pelo professor, podendo o mesmo ser contratado como 

horista, dedicação parcial ou Tempo integral. Percebe-se o claro esforço da instituição em 

contratar o maior número possível de professores na modalidade Tempo Integral, a fim de 

desenvolver suas políticas acadêmicas de modo mais consistente. 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade Estácio de Natal conta com colaboradores que 

atuam principalmente nos serviços de atendimento aos alunos e professores, recursos humanos, 

financeiro, comercial, biblioteca, secretarias e com técnicos de laboratórios nas diversas áreas 

(Laboratórios, informática, comunicação etc.). O quadro de colaboradores é contemplado com 

bolsas de estudos (graduação e pós-graduação) para si e para familiares, destacando a 

preocupação da IES em investir no desenvolvimento pessoal dos mesmos. 

Atualmente a Faculdade Estácio de Natal possui um corpo técnico-administrativo ajustado 

para a sua realidade institucional, mas já se constata a necessidade de contratação de novos 

funcionários. Esta demanda só será atendida com o preenchimento das vagas dos novos cursos, 

que ainda não se encontram em pleno funcionamento, visto que a IES não pode aumentar a taxa 

de proporção aluno/funcionário que possui para não comprometer sua sustentabilidade financeira. 

 

5.1. COERÊNCIA DAS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE 

E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO SEU 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO COM AS 

POLÍTICAS FIRMADAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS. 

 

 No que concerne à política de Pessoal, dois importantes fatos marcaram o ano de 2010 

foram: a elaboração do novo Plano de Cargos e Carreira, em processo de autorização pela Justiça 

do Trabalho e a eleição dos membros da CIPA. Ambas eram demandas da CPA em relatórios 

passados e agora se encaminha de forma satisfatória. 

 De modo geral, com o processo de terceirização dos funcionários da limpeza e da 

segurança, pode-se considerar que as condições do ambiente físico de trabalho melhoraram ainda 

mais, tanto para docentes quanto para técnicos-administrativos. 

 No que tange à qualificação, vê-se que por meio do SIA muitos treinamentos vêm sendo 

ofertados aos colaboradores técnicos-administrativos e professores, proporcionando uma 

permanente qualificação na busca da excelência. 

 

5.2. FORMAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

O quadro de docentes da Faculdade Estácio de Natal é composto, em sua ampla maioria, 

por mestres. Ainda possui poucos doutores e sofreu com o impacto da grande quantidade de 

concursos públicos realizados entre 2009 e 2010. Isso aumentou a rotatividade no quadro, 

considerada atualmente o maior problema no RH da instituição. 

Além da qualificação, a atuação do docente no mercado de trabalho é um item valorizado 

como uma excelente oportunidade de promover a união entre a teoria e a prática profissional. 

No ano de 2010 os docentes da Faculdade Estácio de Natal tiveram acesso a um programa 

da Estácio de Sá denominado Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), o qual tem 

por objetivo a “integração, reconhecimento e desenvolvimento contínuo dos docentes da 

Estácio”.  Seus cursos, de inscrição voluntária e ministrados à distância, foram assim definidos: 

 

A formação continuada dos professores da Estácio é um dos objetivos do 
Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), que oferece módulos de 
aperfeiçoamento e atualização à distância, com espaço para a troca de 
experiências. As inscrições para o segundo trimestre de 2010 podem ser feitas 
até 22 de abril, em www.estacio.br/piq. As aulas começam em 26 de abril, e as 
disciplinas: Ensino e Avaliação de Competências; Relação Professor-Aluno; 
Planejamento de Ensino e Aprendizagem; Metodologias e Estratégias de Ensino; 
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Avaliação do Processo de Ensino Aprendizado e Ensino Superior; e Tecnologias 
da Informação e Comunicação.  
 

 Ao final de cada ano é gerado um relatório com o quantitativo da participação docente por 

cada instituição, tendo cada uma delas metas de capacitação para estimular a divulgação local, 

mas, de antemão, percebe-se a curiosidade e a abertura dos docentes da Faculdade Estácio de 

Natal para participarem deste programa. 

  

 

5.3. CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS PARA OS DOCENTES 

 

Como parte do grupo Estácio, a IES ora analisada adota o Programa de Incentivo à 

Qualificação Docente, o qual divide-se em: PIQ Formação , que se constitui num processo de 

capacitação continuada com vistas ao  aprimoramento acadêmico; PIQ Mérito que abrange  o 

Concurso Nacional de Produção Científica e Projetos de Extensão e o Docente Destaque; o PIQ 

Remuneração para valorizar e reconhecer o desempenho dos professores, incentivando sua 

qualidade e produtividade; o  PIQ Fórum que é um evento nacional que reúne os docentes de 

todas as unidades que integram o grupo Estácio e o   PIQ Observatório – Portal voltado para a 

divulgação da produção docente, como artigos, práticas de sala de aula, entre outros. 

 É importante frisar que o PIQ Remuneração calcula a média do docente tendo como um 

dos fatores principais sua nota na avaliação interna da instituição, o que mostra também uma 

valorização das práticas auto-avaliativas na faculdade. Ao final de dois semestres, os docentes 

melhores avaliados recebem uma remuneração extra como forma de reconhecimento. 

 Vale lembrar, ainda, o incentivo que a Estácio vem oferecendo para seus docentes, no que 

compete a uma segunda graduação e pós-graduação via EAD, em que a Instituição arca com as 

mensalidades e o aluno investe somente na inscrição e no material. Tal atividade está tendo uma 

ótima aceitação, não só dos docentes, como também dos funcionários da IES. 

PROFESSOR CURSO DESCONTO

MARCELO DE SANTANA PORTE ADMINISTRAÇÃO 100% 

ITALO FRANÇA DE QUEIROZ ADMINISTRAÇÃO 100% 
MAIELA RAYANE DE MOURA 
SIMÃO TURISMO 100% 

SAULO GOMES BATISTA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO 
E CONSULTORIA TURÍSTICA 70% 

CARLOS ALBERTO BEZERRA ADMINISTRAÇÃO - EAD 60% 
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PÓS-GRADUAÇÃO A 
DISTANCIA 6 0 

TOTAL 23 3 
 

Tal ação visa o desenvolvimento profissional das pessoas que compõem o quadro técnico-

administrativo, investindo nas suas capacidades, além de promover melhor qualidade na 

prestação de serviços.  

Quanto ao exercício profissional, o acompanhamento do corpo técnico-administrativo 

ocorre através de seus gestores imediatos e também por intermédio da reunião semanal que 

ocorre toda quarta-feira, das 14:00 às 16:00 h. na sala 201-A.  

 Um dado relevante que promove ainda mais a união da equipe técnica da Faculdade 

Estácio de Natal é o fato dos recrutamentos sempre ocorrerem de forma interna, ou seja, entre os 

funcionários ou alunos estagiários na instituição. 

 Quanto ao Plano de Carreira dos colaboradores Técnico-administrativos, vê-se que o 

mesmo se encontra no processo de análise pelo órgão competente, Ministério do Trabalho, para 

que seja efetuada sua homologação. 

 

 

 5.5. FORMAÇÃO DO CORPO DE TUTORES PRESENCIAIS E SUAS CONDIÇÕES 

INSTITUCIONAIS NA MODALIDADE À DISTÂNCIA – EAD 

 

 A Faculdade Estácio de Natal imprime a política do MEC de oferecer 20% do conteúdo 

dos cursos na forma de EAD ou aulas tele transmitidas. Deste modo, atualmente conta com três 

tutores, dos quais dois foram seus ex-alunos e faziam parte do seu corpo técnico-administrativo. 

Com isso, buscou-se oportunizar a formação de novas carreiras e destacar a qualidade da 

formação profissional oferecida pela IES. Conforme o departamento de Recursos Humanos são 

eles: 

  

MATRÍCULA NOME 

11000468 GABRIELLA GONÇALVES SALDANHA 

11000405 HUGO RENE MENACHO SUAREZ 

11000467 IVONE CISE NOGUEIRA DIOGENES 
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Apesar desta política de valorização do quadro interno, vê-se a forte necessidade 

institucional da qualificação dos tutores de EAD. 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 5: 

 

A Faculdade enquanto instituição de Ensino atende aos objetivos individuais de 

crescimento e desenvolvimento profissional de seu corpo docente e técnico-administrativo. A 

mesma tem consciência de que ao reconhecer a importância de seus colaboradores está dando um 

grande passo para alcançar sua missão e objetivos organizacionais.  

Tendo sofrido alguns abalos pela saída de quase a metade de seus mestres, a instituição 

ampliou seu quadro de especialistas e investe fortemente em qualificação. Ameaçada em sua 

sustentabilidade financeira, a IES não pode no momento aumentar o seu quadro técnico-

administrativo, necessidade preemente que está sendo suprida por uma política de estágio de 

alunos auxiliares, os quais em sua maioria vão sendo incorporados ao quadro de funcionários 

como já ocorreu com os demais. 

O maior trunfo da Faculdade Estácio de Natal na garantia da satisfação de seus 

colaboradores é oportunizar qualificação profissional, um bem que todos vão carregar por toda a 

vida. Deste modo, conclui-se que a instituição tem limitações orçamentárias, mas faz o seu 

melhor utilizando os seus recursos institucionais no apoio ao seu pessoal. 

Objetivos Ações realizadas Fragilidades Potencialidades Ações propostas 
Expandir a 
participação dos 
docentes no 
Programa de 
Incentivo à 
Qualificação  

 
Premiação pública 
dos melhores 
professores de cada 
curso, envio de um 
professor por curso 
para participar do 
Fórum no RJ e 
cartazes estimulando 
a participação nos 
cursos on-line 

Pouco 
envolvimento do 
corpo docente no 
programa. 
 
 

É um programa 
para aprimorar os 
conhecimentos 
docentes e incluí-
los na 
remuneração 
variável. 

Campanha 
motivacional para 
estimular o interesse 
dos docentes. 

Formação do 
perfil necessário 
ao corpo docente 
quanto à titulação 
e ao regime de 
trabalho. 

Seleção de novos 
docentes e formação 
do Núcleo Docente 
Estruturante com 
dedicação de 40 hs. 

Alta rotatividade 
dos professores e 
excesso de 
funções 
concentradas em 
poucos docentes 

Cultura de 
meritocracia 
implementada na 
IES 

Ampliação da 
quantidade de 
docentes TI, 
mapeamento e 
redistribuição de 
suas funções. 

Recompensar o Remanejamento Baixo padrão Boa integração Implementação de 
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esforço do corpo 
técnico-
administrativo 

funcional e reuniões 
semanais que 
melhoram a 
comunicação 
institucional e 
Excelente Política de 
bolsas de estudo 

salarial, falta de 
premiações e 
necessidade de 
contratar novos 
funcionários; 
 

entre os 
funcionários 
conhecem bem a 
IES devido ao seu 
pequeno porte 

uma política de RH 
que inclua 
premiações como 
folga e Bônus 
salarial e divulgar 
para alunos e 
docentes a política 
de bolsas de estudo 
existente na IES 

Melhorar a 
comunicação entre 
os docentes da IES 

Criação do Profoco 
 

Falta de verba e 
pouca divulgação. 
Remunerar as 
horas de 
participação no 
evento; 

Oportunidade para 
discutir a realidade 
local; 

Ampliação do 
programa com verba 
em orçamento; 
Incluir no Profoco no 
calendário 
acadêmico; 

Implementar o 
novo Plano de 
Carreira 

Remanejamento do 
quadro funcional 
 

Critérios difusos 
de ascensão 
Mantém o quadro 
muito enxuto 

Oportunidade de 
crescimento 
profissional 

Fazer o mural do 
colaborador e fixar 
as vagas e seus 
critérios 

 

 

6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A 

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS 

PROCESSOS DECISÓRIOS 

 

6.1. COERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO COM AS 

POLÍTICAS FIRMADAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

 A gestão da Faculdade Estácio de Natal norteia suas ações em coerência com o PDI, 

apesar do mesmo já está em fase de revisão, encerrando sua validade em 2011 e da realidade do 

mercado local ter mudado substancialmente. Contudo, no que tange ao compromisso democrático 

e a postura acadêmica da instituição o PDI é a base da gestão, principalmente nas relações que 

dizem respeito à autonomia e independência dos colegiados.  

 Outrossim, é importante frisar a participação de três membros representantes da CPA  nos 

colegiados de Administração, de Direito e do CONSAD, permitindo um pleno acesso aos dados, 

conforme reza as normas do Sistema Nacional de Ensino Superior (SINAES). 
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 A realização e a divulgação da avaliação institucional envolve a participação dos 

discentes e docentes da IES, contribui fortemente para o processo envolvimento da comunidade 

acadêmica no melhoramento contínuo da faculdade e seus processos. 

 Assim, pode-se perceber que a instituição busca cumprir todos os requisitos do MEC, 

decidindo suas ações em fóruns de curso ou no CONSAD, procurando cumprir seu PDI e 

atendendo as expectativas de seus documentos oficiais, cumprindo com sua responsabilidade 

social junto a sociedade natalense. 

 

6.2. FUNCIONAMENTO, REPRESENTAÇÃO E AUTONOMIA DOS CONSELHOS 

SUPERIORES 

  

O CONSAD se reúne ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente caso 

convocado. É composto pelos coordenadores de pesquisa, extensão, monitoria, NAP, 

coordenador de curso, acadêmico, representante do corpo funcional, dos discentes, da sociedade 

civil e coordenado pelo diretor geral da instituição. 

Todos os conselhos atuam com autonomia e consciência do seu papel regulatório, 

elaborando manuais, revisando regulamentos e deliberando assuntos contingenciais da IES. 

 Vê-se que há dificuldade em mobilizar os discentes, que em sua grande maioria trabalha e 

estuda, não disponibilizando de tempo para participar destes colegiados. Ainda, vê-se a 

necessidade que estes colegiados prestem contas de sua atuação junto a comunidade acadêmica, 

conforme faz a CPA. 

 

6.3. FUNCIONAMENTO, REPRESENTAÇÃO E AUTONOMIA DOS COLEGIADOS DE 

CURSO 

 

Cada curso da IES possui o seu colegiado, composto pelo coordenador, professores e 

alunos, os quais se reúnem ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente caso 

convocado. Seus representantes são eleitos por votação secreta e seu mandato é de um ano. É 

importante ressaltar que cada curso possui o seu colegiado, que trabalha de forma atuante para o 

desenvolvimento acadêmico e institucional e conta com a participação discente em seu 
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funcionamento, além dos docentes que pertencem aos Núcleos Docentes Estruturantes de cada 

curso, auxiliando os coordenadores no gerenciamento e funcionamento do curso. 

 Os membros do colegiado são eleitos por voto direto e representam a comunidade 

acadêmica por um ano. Registre-se que os colegiados são atuantes, realizando reuniões mensais 

ou quinzenais, e fornecem respaldos para o desenvolvimento dos cursos com os seus 

coordenadores e membros. Como exemplo, cita-se o Colegiado do curso de Direito, que aprecia 

uma média de vinte a trinta requerimentos por mês, de pedidos de revisão de prova a reclamações 

sobre funcionários / professores, dando aos casos as soluções cabíveis, com celeridade. 

 Compreende-se que o aumento do número de professores TI possibilitará que estes fóruns 

democráticos de decisão sejam fortalecidos, fato que aponta boas perspectivas para este quesito. 

Também a retomada do programa de liderança de turma pode estimular a participação discente 

nos colegiados. 

 

 

6.4 CONSIDERAÇOES SOBRE A DIMENSÃO 6:   

 

A Faculdade Estácio de Natal oferece autonomia de funcionamento para os seus 

Conselhos Superiores e dos Colegiados. No entanto, precisa de uma política de comunicação 

destas reuniões e de seus resultados.  

Objetivos Ações realizadas Ações propostas Fragilidades Potencialidades 
Ampliar a 
participação 
nos colegiados 
superiores 

Pleno 
funcionamento 
dos colegiados 
dos cursos 

Divulgar o que faz 
um colegiado de 
Curso, quem são 
seus representantes 
e os resultados de 
suas reuniões.  
 
Envolver os líderes 
de turma 
participação e 
divulgação das 
reuniões. 

Falta de um 
(jornal; mural 
ou revista 
virtual) que 
constantemente 
informe o 
andamento das 
ações 
institucionais 

A competência e 
participação 
efetiva de todos 
os envolvidos no 
colegiado do 
curso. 
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 7. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, 
BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

7.1. COERÊNCIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E 

DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM 

O ESTABELECIDO EM DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

As instalações físicas da Faculdade Estácio de Natal são totalmente adequadas ao 

desempenho escolar. A Unidade é ampla, com três prédios distribuídos em ambientes acadêmicos 

(salas de aula, bibliotecas, laboratórios, coordenações de curso e secretaria acadêmica) e 

administrativos destinados às direções e aos departamentos Administrativo, Financeiro e Pessoal. 

A Faculdade Estácio de Natal possui laboratórios para os seus cursos, tais como: 03 

laboratórios de informática, laboratório de química, física, Núcleo de Prática Jurídica, Eventos, 

Agência de Turismo, Empresa Junior, Laboratório de Redes/Hardware e Brinquedoteca. A sala 

das coordenações de cursos tem 74,25 m2, com boa ventilação e equipamentos de ar-

condicionado. Cada coordenador tem espaço próprio para desenvolver as atividades acadêmicas, 

incluindo o atendimento aos alunos e professores. Em todos os andares de cada bloco, existe um 

banheiro feminino e um masculino, cujas instalações possuem aproximadamente 12,00 m2. 

Todos os prédios possuem ambientes para alunos deficientes, com as adaptações e equipamentos 

necessários para os usuários especiais. Quanto aos recursos audiovisuais e multimídia, os 

professores contam com: 05 aparelhos de TV; 02 aparelhos de Vídeo Cassete; 05 aparelhos de 

DVD; 18 Data-Show e 09 retroprojetores. 

Quanto às disciplinas teletransmitidas, observa-se que há uma infraestrutura de 

funcionamento avaliada entre regular e boa, sendo bem avaliada a possibilidade de tirar dúvidas, 

mas sendo percebidas criticamente as condições de acesso, fator ligado à comunicação entre a 

central da Estácio e o campus de Natal. Sobre a aula tele transmitida, observam-se os seguintes 

dados na opinião dos discentes: 
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5) Atendimento da Secretaria 28,9% 
40,4% 

30,2% 
29.9 % 

40,9% 
29,7%  

6) Atendimento a requerimentos 42,8% 
46,6% 

32,1% 
34.1 % 

25,1% 
19,3% 

7) Laboratórios 31,2% 
44,2% 

26,3% 
28% 

42,5% 
27,8% 

8) Equipamentos para aulas  
práticas 

41% 
48,8% 

24,9% 
22.8% 

34,1% 
28,4%  

9) Disponibilidade de recursos 
audiovisuais 

48,6% 
51,2% 

25,2% 
26.2% 

26,2% 
22,6%  

10) Condições de limpeza e 
manutenção do campus  

87,6% 
89,6% 

8,6% 
8.6% 

3,8% 
1,8%  

    Tabela 4: Avaliação geral da instituição pelos alunos           Dados de 2010.1         Dados de 2010.2 
    Fonte: Avaliação Institucional 2010.1 e 2010.2                                
 

É importante salientar a qualidade do espaço físico da instituição, principalmente no que 

diz respeito às condições de limpeza e refrigeração dos ambientes. Cabe frisar que a IES não 

ultrapassa um quantitativo de cinqüenta alunos por sala de aula, o que garante um excelente 

ambiente físico de ensino-aprendizagem.  

Quanto ao equipamento audiovisual, mal avaliado em 2009, vê-se que a instituição 

comprou e novos projetores multimídia acarretando uma melhoria deste quesito avaliado em 

2010. Os laboratórios são outro ponto crítico a ser acompanhado pela IES, a qual construiu   

 

7.2. INSTALAÇÕES GERAIS 

 

A FCC possui uma estrutura que atende a sua atual demanda. Considera-se um ponto a ser 

expandindo a área da praça de alimentação, porém a mesma ainda suporta a demanda atual. A 

Central de atendimento recebeu o controle de senhas, visualizadas em um monitor de LCD, a 

biblioteca recebeu seis novos computadores com monitores de LCD, assim como a sala da prática 

jurídica.  

A construção de um auditório com 150 lugares, climatizado, com toda a acústica e 

equipamentos necessários possibilitou a realização dos eventos dos cursos no segundo semestre 

de 2010, agregando atividades a comunidade acadêmica fundamentais na sua formação 

profissional. 
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É importante frisar que a IES é uma organização aberta à comunidade, permitindo o 

acesso ao seu laboratório e biblioteca a ex- alunos e moradores da localidade, além de realizar 

parcerias para concursos públicos no seu espaço físico. Enfim, limpeza, conforto e acessibilidade 

caracterizam o Layout da Faculdade Estácio de Natal, possibilitando a plena execução das metas 

estipuladas em seu PDI. 

 

7.3. BIBLIOTECA: ACERVO, SERVIÇOS E ESPAÇO FÍSICO 

 

Serve como apoio ao corpo docente e discente da Instituição e a comunidade, para 

qualquer tipo de pesquisa, consulta e orientação bibliográfica. O espaço físico total da Biblioteca 

é de 250,00 m2, com sala para recepção e atendimento, salão de leitura com 16 cabines para 

estudo individual, 04 salas de estudo em grupo, sala de vídeo, sala para consulta na Internet com 

06 computadores e depósito para guardar o acervo. Também há disponibilidade de internet Wi-Fi 

para os usuários que possuem notebook, como forma de possibilitar o acesso à biblioteca virtual 

da IES e ainda aliviar a pressão sobre os laboratórios de informática. 

A biblioteca da instituição possui um acervo que atende atualmente a sua demanda, tendo 

sido renovado seu acervo em outubro de 2010, o que gerou a necessidade de uma nova ampliação 

em suas instalações, mesmo já tendo duplicado de tamanho no ano anterior. Semestralmente por 

indicação do colegiado dos cursos ocorre a atualização do acervo, por meio de aquisições de 

novos títulos ou novas edições. 

A biblioteca conta com excelente equipe que tem prestado um serviço de qualidade, 

atendendo a demanda no seu horário de funcionamento, isto se confirma no bom conceito obtido 

nas avaliações institucionais da IES. 

No ano de 2009 a biblioteca sofreu uma grande reforma para ampliação de seu espaço 

físico, passando a ocupar quase todo o primeiro andar do prédio A. 

 

7.4 CONSIDERAÇOES SOBRE A DIMENSÃO 7: 

 

A infra-estrutura física é o ponto alto da Faculdade Estácio de Natal, visto que a mesma 

foi construída já com a finalidade específica de ser uma faculdade, a mesma dispõem de portas 

largas, banheiros especiais, elevador e plataformas elevatórias e rampas. As salas iluminadas e 
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refrigeradas são dispostas em semicírculo para facilitar a proximidade do professor e a 

participação dos alunos nos debates. 

 Chama a atenção o desafio de ampliar o acesso aos laboratórios de informática, 

amenizada pela implantação da rede sem fio em todo o prédio da IES. Contudo, medidas de 

segurança devem ser planejadas para evitar o mau uso do acesso por parte da comunidade 

acadêmica. 

 

Objetivos Ações 
propostas 

Ações realizadas Fragilidades Potencialidades 

 
Melhorar a 
segurança do 
prédio  

 
Câmeras nos 
corredores e 
estacionamento. 

 
Terceirização da 
segurança e cancela de 
entrada e saída de 
veículos. 

 
Distância de postos 
policiais. 

 
Parceria com governo 
do Estado. 

Ampliações do 
espaço físico da 
Biblioteca 

Transformação de 
todo primeiro 
andar do prédio 
“A” em 
Biblioteca. 

Ampliação do acervo; 
 
Implantação da rede 
sem fio; 

Desalojará a sala das 
coordenações, da 
direção e dos 
professores; 
 

Tornar a biblioteca 
campo de estágio para 
os estudantes da IES. 

Ampliar o 
Estacionamento 

Construção de um 
prédio de 
estacionamento. 

Abertura de novas 
vagas e instalação de 
outro portão de saída. 
 
Terceirização do 
serviço de segurança 

Falta de recursos para 
a obra  
 

Terceirizar o 
estacionamento da IES. 

Melhorar a 
qualidade do 
acesso da 
comunidade 
acadêmica ao 
SIA 

Treinamento com 
docentes e 
discentes. 

Nenhuma   Resistência cultural 
dos usuários. 

Comodidade do 
gerenciamento 
acadêmico on-line  

 

 

8. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS 

PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Ao se realizar uma média do ano de 2010, vê-se uma estabilidade nos patamares avaliados 

pelos discentes quanto aos seus cursos. Em geral eles foram indagados acerca de oito quesitos 

principais, são eles: conhecimento do projeto pedagógico do curso; dos Planos de Ensino; 

integração das disciplinas com o curso; realização de atividades complementares; 

esclarecimentos sobre o curso; estágios e oportunidades profissionais; apoio da coordenação e 

nível de exigência do curso. 
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DIMENSÕES CURSO BOM OU MUITO BOM 
 

 
1 - CONHECIMENTO DO 
PROJETO PEDAGÓGICO DO SEU 
CURSO (OBJETIVOS DO CURSO E 
PLANOS DE ENSINO DAS 
DISCIPLINAS) 

ADMINISTRAÇÃO            70,7% Bom e muito Bom 

DIREITO                            53,6% Bom e muito Bom 

C. CONTÁBEIS                 72% Bom e muito Bom 

TURISMO                          84% Bom e muito Bom 

REDES DE COMP.            52,4% Bom e muito Bom 
ANÁL. E DESENV             51,4% Bom e muito Bom 
DE SISTEMAS 
PETRÓLEO E GÁS            96% Bom e muito Bom 

DIMENSÕES CURSO TODOS OU A MAIOR PARTE TÊM 
2 - OS PLANOS DE ENSINO 
CONTÊM TODOS OS SEGUINTES 
ASPECTOS: OBJETIVOS, 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO E 
DE AVALIAÇÃO, CONTEÚDOS E 
BIBLIOGRAFIA DA  
DISCIPLINA 
 

ADMINISTRAÇÃO             77,5% Todos/ maior parte 

DIREITO                            49,7% Todos/ maior parte 

C. CONTÁBEIS                 74% Todos/ maior parte 

TURISMO                          91,1% Todos/ maior parte 

REDES DE COMP.         55,3% Todos/ maior parte 

ANÁL. E DESENV.          65,7% Todos/ maior parte 
DE SISTEMAS 
PETRÓLEO E GÁS         76% Bom e muito Bom 

DIMENSÕES CURSO BOM OU MUITO BOM 
 
 
3 - INTEGRAÇÃO ENTRE OS 
CONTEÚDOS DAS DISCIPLINAS 
DO SEU CURSO.  
 
 

 
ADMINISTRAÇÃO          72,8% Bom e muito Bom 
DIREITO                         56,1% Bom e muito Bom 

C. CONTÁBEIS               72% Bom e muito Bom 

TURISMO                        82,2% Bom e muito Bom 

REDES DE COMP.         49,5% Bom e muito Bom 

ANÁL. E DESENV.          62,9% Bom e muito Bom 
DE SISTEMAS 
PETRÓLEO E GÁS         92% Bom e muito Bom 

 
4 -OPORTUNIDADES 
OFERECIDAS PARA PARTICIPAR 
DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES PROPOSTAS 
PELO CURSO (OFICINAS, 
CURSOS, GRUPOS DE ESTUDO, 
PALESTRAS, VISITAS ETC.). 
 
 

 
ADMINISTRAÇÃO         50,8% Bom e muito Bom 
DIREITO                         20,5% Bom e muito Bom 

C. CONTÁBEIS               72% Bom e muito Bom 

TURISMO                        75% Bom e muito Bom 

REDES DE COMP.         36% Bom e muito Bom 

ANÁL. E DESENV.          37,1% Bom e muito Bom 
DE SISTEMAS 
PETRÓLEO E GÁS         32% Bom e muito Bom 

 
5-ESCLARECIMENTOS SOBRE 
ASPECTOS ACADÊMICOS 

ADMINISTRAÇÃO         50,8% Bom e muito Bom 

DIREITO                         28,8 % Bom e muito Bom 
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RELACIONADOS AO SEU CURSO. 
(CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS, 
EXIGÊNCIA DE PRÉ-
REQUISITOS, ESTÁGIOS, 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO - TCC E OUTROS). 

C. CONTÁBEIS               70% Bom e muito Bom 

TURISMO                        66% Bom e muito Bom 

REDES DE COMP.         36,9% Bom e muito Bom 

ANÁL. E DESENV.          47,2% Bom e muito Bom 
DE SISTEMAS 
PETRÓLEO E GÁS         32% Bom e muito Bom 

6 - ESCLARECIMENTOS SOBRE 
OPORTUNIDADES 
PROFISSIONAIS RELACIONADAS 
À SUA ÁREA DE FORMAÇÃO 
 

ADMINISTRAÇÃO         45% Bom e muito Bom 

DIREITO                         26,9% Bom e muito Bom 

C. CONTÁBEIS               70% Bom e muito Bom 

TURISMO                        67,8% Bom e muito Bom 

REDES DE COMP.         31% Bom e muito Bom 

ANÁL. E DESENV.          42,9% Bom e muito Bom 
DE SISTEMAS 
PETRÓLEO E GÁS         60% Bom e muito Bom 

7 - APOIO PRESTADO AOS 
ALUNOS PELA COORDENAÇÃO 
DO CURSO; 
 

ADMINISTRAÇÃO         65,9% Bom e muito Bom 

DIREITO                         42 % Bom e muito Bom 

C. CONTÁBEIS               74% Bom e muito Bom 

TURISMO                        80,3% Bom e muito Bom 

REDES DE COMP.         41,8% Bom e muito Bom 

ANÁL. E DESENV.         47,1% Bom e muito Bom 
DE SISTEMAS 
PETRÓLEO E GÁS         72% Bom e muito Bom 

DIMENSÕES CURSO SITUAÇÃO PREDOMINANTE 
 
8 - EXIGÊNCIA DE SEU CURSO 
(QUANTO À QUALIDADE DO 
CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS E 
À QUANTIDADE DE TRABALHOS 
E HORAS DE ESTUDO, ENTRE 
OUTROS). 
 

ADMINISTRAÇÃO         49,7% Na medida certa 

DIREITO                         46,3% Deve exigir mais 

C. CONTÁBEIS               62% Na medida certa 

TURISMO                        44,6% Na medida certa 

REDES DE COMP.         53,4% Na medida certa 

ANÁL. E DESENV.          31,4% Na medida certa 
DE SISTEMAS 
PETRÓLEO E GÁS         76% Na medida certa 

Tabela 2: Avaliação dos cursos pelos discentes. 
Fonte: Avaliação Institucional 2010.2 
1 - Conhecimento do Projeto Pedagógico do seu Curso (objetivos do curso e Plano s de  

  A partir das avaliações apresentadas acima, vê-se que o quesito “esclarecimentos sobre 

oportunidades profissionais relacionadas à sua área de formação” é foi o pior avaliado, 
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provavelmente isto se deve à falta de um coordenador de estágio unicamente dedicado a esta 

função de mediação do aluno com o mercado de trabalho. Fato este considerado por esta CPA 

como muito grave, pois compromete parte dos objetivos organizacionais expostos no PDI 2007-

2011. 

 

8.1. COERÊNCIA DO PLANEJAMENTO E DA AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM 

RELAÇÃO AOS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL COM O ESTABELECIDO EM DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

Pode-se afirmar que os processos e resultados da autoavaliação executados pela 

instituição encontram-se desenvolvendo uma cultura de participação da comunidade acadêmica 

da Faculdade Estácio de Natal. 

O processo de avaliação ocorre sempre no final de cada semestre letivo, com a 

colaboração dos discentes e docentes no preenchimento do mesmo. Os resultados são analisados 

e apresentados aos envolvidos, sempre no inicio do semestre subseqüente.  

A avaliação se dá sobre os aspectos estruturais e gerenciais, buscando conhecer a 

satisfação do aluno e do professor quanto à direção da IES, ao coordenador do curso e as 

características institucionais gerais.  

Dentre os itens avaliados, a prática do docente é mensurada a partir dos seguintes 

quesitos: 

 

1 - Apresentação, com clareza, pelo professor do Plano de Ensino da disciplina, disponível no 
Portal do Aluno (objetivos e conteúdos).  
2 - Domínio do conteúdo da disciplina pelo professor.  
3 - Articulação entre teoria e prática através de exemplos concretos durante as aulas.  
4 - Incentivo à participação, discussão e expressão de idéias nas aulas.  
5 - Facilidade de ensinar/orientar a aprendizagem.  
6 - Esclarecimento de dúvidas dos alunos durante as aulas.  
7 - Coerência entre procedimentos de avaliação (provas, testes, trabalhos etc.) os  
     objetivos e os conteúdos descritos no Plano de Ensino.  
8 - Discussão dos resultados das avaliações com os alunos.  
9 - Utilização do material didático da disciplina.  
10 - Incentivo ao uso da Biblioteca virtual na disciplina.  
11 - Contribuição da disciplina para sua formação.  
12 - Relação professor-aluno favorecendo a integração dos alunos da turma.  
13 - Utilização de exemplos na disciplina, integrados à sua área de interesse. 
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O coordenador do curso acompanha os resultados das avaliações de todos os docentes de 

seu curso, o que serve de base para uma reflexão sobre a temática da semana pedagógica da 

instituição. Tais informações avaliativas servem também de base para alocação de novas 

disciplinas aos docentes, assim como servem de índice para a premiação dos melhores avaliados 

do curso. 

Como forma de encorajar uma reflexão com base nos resultados de suas avaliações 

pessoais, a IES disponibiliza no SIA do docente o resultado de suas avaliações, tanto por turma 

como por disciplina. Tal feedback possibilita ao docente a estruturação de um plano de ação que 

vise a melhoria das suas práticas pedagógicas para o semestre subseqüente, a partir de uma auto-

reflexão apoiada por orientações oferecidas pelo Núcleo de Apoio Psico-pedagógico. 

 

 

8.2. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Autoavaliação Institucional é gerenciada pela CPA, a partir dos parâmetros do 

CONAES, para a sistematização do SINAES, havendo uma pesquisa interna respondida alunos, 

professores e coordenadores, através do SIA. A CPA elabora o Relatório Final de Autoavaliação 

e se reúne mensalmente para: elaborar planos de trabalho; planejar e avaliar ações; organizar 

eventos; redefinir diretrizes e atender a solicitações externas e internas.  

Para a divulgação do Processo, a IES vai às salas de aulas, insere pop-ups no site 

institucional, alerta e conscientiza os alunos sobre a importância da avaliação e fixa cartazes nos 

murais, com a colaboração de professores e coordenadores. Para incentivar a adesão, a IES 

disponibiliza laboratórios de informática, por curso e turma. 

No ano de 2010 foram realizadas duas avaliações internas efetivadas com uma média de 

60% dos discente e 98% dos docentes. Para tanto, realiza-se uma atividade de sensibilização da 

comunidade acadêmica dotada de total apoio por parte da direção acadêmica da instituição. Esta 

ação visa comunicar o resultado da avaliação passada, seus principais resultados, além de 

conclamar todos à participação na avaliação que se inicia. Este é um momento de realizar uma 

avaliação qualitativa, visto que se reúne no auditório por curso para a apresentação dos 

resultados, o que acaba por gerar um debate valoroso sobre os índices e suas causas. 
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Estes dados servem de indicador para os planejamentos setoriais e são também discutidos 

entre os docentes nas reuniões pedagógicas de cada semestre. Sobre a auto-avaliação os docentes 

apresentaram as seguintes opiniões: 

 

 
 
   Escala 

Conhecimento do 
processo de Auto-

Avaliação Institucional 

Conhecimento dos 
resultados da avaliação 

externa da sua 
Instituição 

2010.1 2010.2 2010.1 2010.2 
MUITO BOM 31,6%     

 
45.2 % 12.8 %   33.9 %   

BOM 
 

50,4%       48.4 % 52.6 %  44.4 %   

REGULAR   
 

13,5% 4.8 % 30.8 %  15.3 %   

DEFICIENTE   
 

4,5% 1.6 % 3.0 %   6.5 %   

MUITO 
DEFICIENTE 

0% 0% 0.8 %   

 

0% 

              Total: 124 docentes (98%) 
              Fonte: Avaliação Institucional 2010.1 e 2010.2. 
 

Vê-se que o processo de autoavaliação tem um bom nível de conhecimento por parte dos 

docentes. Ao se somar os itens bom e muito bom obtêm-se 82% de aprovação no primeiro 

semestre de 2010 e de 93,6% no segundo. De modo mais modesto, o conhecimento dos 

resultados da avaliação externa da IES apresentou-se com índices consecutivos de aprovação em 

2010 de 65,4% e 78,3%. Em ambos os casos indicam um reconhecimento do papel da avaliação 

institucional como ferramenta de melhoria contínua da instituição. 

Contudo, sente-se a necessidade de, além dos murais utilizados, adotarem-se mecanismos 

mais eficazes de estímulo para o preenchimento das avaliações junto aos discentes, assim como 

faz-se necessário uma reflexão coletiva dos docentes acerca do resultado obtido, já que o mesmo 

é apenas comunicado e não discutido com a necessária profundidade, ficando esta tarefa ao cargo 

da CPA. 

 

8.3. PLANEJAMENTO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 
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O planejamento administrativo da Faculdade Estácio de Natal tem por base a execução 

das diretrizes contidas no PDI da IES e o relatório anual da CPA. Ele é conduzido por seu diretor 

geral, com o apoio de todos os coordenadores e dos órgãos executivos e normativos. O mesmo é 

realizado anualmente, no momento em que se organiza o calendário acadêmico da IES e também 

semestralmente, através da definição das turmas e da programação das atividades 

complementares e extracurriculares a serem executadas.  

A efetividade do planejamento é acompanhada mensalmente pelo diretor acadêmico, 

através dos indicadores de desempenho, os quais apontam o nível de cumprimento das metas 

estabelecidas no planejamento. Este se encontra ancorado no modelo de gestão por resultados, o 

qual acompanha as ações nas áreas administrativas e acadêmicas.  

A CPA também participa desta filosofia de gestão e acompanha diretamente o que foi 

alcançado das ações sugeridas no seu relatório anterior, divulgando as mesmas através de 

cartazes no mural da instituição. São estes resultados das avaliações anteriores que são 

enfatizados nos encontros com discentes e docentes, como forma de estimular sua participação 

nas avaliações futuras. 

A IES conduz com grande competência as ações referentes à autoavaliação, 

sistematicamente a cada semestre os resultados da avaliação qualitativa realizada junto aos 

discentes e docentes são socializados com os professores, coordenadores e direção em reuniões. 

Para casos de colaboradores com baixo índice de avaliação, a IES auxilia no processo de 

aprimoramento de tal profissional, com o devido acompanhamento sob a orientação da Direção 

Acadêmica. Assim, temos subsídios para tomadas de decisões no campo da gestão institucional e 

em prol das melhorias almejadas. 

 

 

8.4 CONSIDERAÇOES SOBRE A DIMENSÃO 8: 

 

Para a Faculdade Estácio de Natal o processo de autoavaliação tem uma dupla função: ele 

serve para balizar o planejamento dos objetivos organizacionais, assim como possibilita uma 

humanização por meio da participação política da comunidade acadêmica. Este é um processo 

autônomo, apoiado pela direção da IES e respeitado pela comunidade, a qual começa a ver os 

resultados de sua participação.  
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Objetivos Ações propostas Ações realizadas Fragilidades Potencialidades 
Montar o PDI 
tendo por base 
os relatórios da 
CPA 

Criar o próximo 
PDI a partir das 
demandas 
apontas pelas 
autoavaliações 
anteriores.  

Implantação do 
sistema de auto-
avaliação 
institucional. 
 
Nomeação da 
coordenação e 
dos membros da 
CPA. 
 

Falta de quadros 
capacitados a 
analisar os dados 
e transformá-los 
em diretrizes de 
ação. 

A forte atuação da 
CPA na IES 

Divulgar o 
relatório da 
ouvidoria da 
IES 

Transformar o 
relatório da 
ouvidoria em 
índices e 
divulgá-los em 
mural 

Implantação da 
ouvidoria no site 
da IES 

Falta de um 
profissional com 
carga horária 
disponível para a 
realização desta 
função 

- 

Implantar a 
autoavaliação 
qualitativa dos 
coordenadores 

Cada 
coordenador 
deverá fazer um 
relatório 
semestral 
contendo todas 
as ações do 
curso e o que 
faltou para obter 
um melhor 
desempenho 
acadêmico 

Criação do farol 
semanal de 
atividades, sob a 
administração da 
direção 
acadêmica 

É unilateral e 
apenas 
quantitativo. 

Perfil jovem, 
aberto e dedicado 
dos 
coordenadores.  

 

 

9. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

9.1. COERÊNCIA DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES COM O 

ESTABELECIDO EM DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

A instituição adota, coerentemente com os seus objetivos sociais, uma política de 

permanência do discente no ambiente educacional durante todo o dia, disponibilizando os 

laboratórios e a biblioteca para que os mesmos possam utilizá-los nos três turnos, inclusive aos 

sábados pela manhã.  
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Adota, ainda, a política de inclusão de portadores de necessidades especiais, o que 

possibilita a criação de um ambiente plural e democrático, propício para o desenvolvimento 

pedagógico de toda a comunidade acadêmica. É importante ressaltar que, conforme levantamento 

realizado em 2008, um parcela de 3,9% dos alunos respondentes declararam-se portadores de 

alguma necessidade especial, seja ela visual, auditiva, mental ou motora. 

Historicamente os dados da avaliação institucional apontam o atendimento realizado pela 

secretaria como o pior avaliado pelos alunos. Contudo, sua aprovação vem aumentando e passou 

de 27% em 2009 para 40,4% em 2010. Ao que indica tanto colaboradores quanto usuários já 

começam a se acostumar com a reestruturação pela qual passou este setor, adquirindo o hábito de 

acessar a Secretaria On-line, a fim de realizar matrícula, incluir ou excluir disciplinas, imprimir 

seu histórico escolar, acompanhar sua pontuação de atividades complementares, visualizar a 

formatação de seu horário, bem como ter acesso aos planos de ensino e material disponibilizado 

pelo professor das matérias em curso. 

 Além disto, os cursos de qualificação e as reuniões de feedback da avaliação institucional 

serviram para o setor reavaliar suas práticas e intensificar seus esforços de atendimento. Sabe-se 

que no início de cada semestre ocorrem picos no movimento da secretaria, assim como existem 

momentos de calmaria. Deste modo, é preciso planejamentos flexíveis para o setor, incluindo o 

remanejamento temporário de colaboradores, a fim de minimizar o desgaste.  

 O balcão de negociação estruturado à parte e o agendamento por fichas numeradas por 

ordem de chegada possibilitaram também uma maior organização do setor, o qual sofre com 

sérios problemas de layout interno e baixo número de colaboradores. 

 Outra via de atendimento do discente ocorre junto à coordenação do curso, que em 2010 

contou com o agendamento por telefone _ modo que facilitou bastante o planejamento do horário 

do coordenador e evitou a formação de filas nos corredores. Há, por fim, o atendimento junto ás 

direções geral e acadêmica, as quais funcionam todos os dias, nos horários de aula e encontram-

se aberta aos alunos. 

 

 

9.2. PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO DOS DISCENTES, 

REFERENTES À REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
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Para desenvolver as potencialidades de cada discente é muito importante que haja um 

nivelamento dos conteúdos preliminares. Como importante mecanismo de nivelamento a IES 

adota o programa Gabaritando, o qual fornece gratuitamente aulas de reforço e provas simuladas 

para os alunos de todos os cursos. Esta iniciativa do Grupo Estácio de promover aulas gratuitas e 

on-line de reforço acadêmico indica sua vocação social, mesmo sendo uma empresa privada. 

Como forma de estimular os estudantes a realizarem este estudo, esta foi considerada uma 

atividade complementar, contando como carga horária extraclasse. Além desta ação, que recai 

principalmente nas disciplinas dos primeiros semestres, a Faculdade Estácio de Natal 

desenvolveu para seu aluno: Semana de Iniciação científica, Programa de Iniciação à Docência, 

Semana Global do Empreendedorismo e as semanas de cada curso, com exceção do curso de 

Direito.  

Os eventos existentes em 2010 ocorreram predominantemente no segundo semestre, com 

o advento da conclusão do auditório da Faculdade, com exceção à Semana de Iniciação 

Científica. Nesta ocasião, além do aluno poder divulgar a produção científica desenvolvida ao 

longo do curso, ele é estimulado a participar do Programa de Iniciação Científica (cujo edital foi 

lançado um mês depois) e do Programa de Iniciação à docência, que realizou um mini-curso 

voltado para os estudantes que se interessam pela carreira docente. Este é um primeiro contato e 

uma ação de sensibilização para a divulgação do programa de Monitoria, cujo processo seletivo 

foi aberto no segundo semestre. 

A semana Global do empreendedorismo trouxe o SEBRAE para apresentar o Programa 

ALI, o qual apóia os empreendedores do bairro do Alecrim, assim como contou com o 

depoimento de um empreendedor local. Ainda, realizou a I Feira do Aluno Empreendedor, na 

qual o aluno pode durante uma semana comercializar seus produtos no ambiente da IES e mostrar 

o seu talento. 

Além desta, destacaram-se também no segundo semestre de 2010 o I Seminário do 

Administrador, a Semana de Turismo, de Redes e Analise de Sistema e de Engenharia de 

Produção. Todas com palestrantes externos, contando com a inscrição doa alunos e de estudantes 

de outras IES.Os alimentos arrecadados pelas inscrições foram doados no Natal Solidário da 

Faculdade Estácio de Natal.  

O tema do I Seminário do Administrador foi “tendências para o mercado de trabalho, o 

qual aproveitou para convidar o Conselho Regional de Administração para explanar sobre o 



55 

 

mercado local e as competências e Habilidades do administrador. Já a temática abordada pelo  I 

SEPE – Semana de Engenharia de Produção da Estácio – RN foi “O Papel da Engenharia de 

Produção no RN para a Inovação e Desenvolvimento Sustentável”; já o tema da VI SEMTUR– 

Semana de Turismo da Faculdade Câmara Cascudo_ foi “Turismo no Brasil: Tendências e 

Desafios Contemporâneos” e, por fim o tema da I JAT_ Jornada de Atualização Tecnológica_ 

foi: “Tendências e Desafios na Área de TI”. 

Além destes eventos, a Empresa Júnior de Administração e Marketing e o Núcleo de 

Pratica Jurídica _ que oferece conjuntamente serviços jurídicos e psicológicos (diferencial dentre 

os demais núcleos existentes no mercado local)_ melhoram a articulação do ensino e da pesquisa 

com as necessidades da comunidade.  

A IES implantou Projeto de Liderança em todos os cursos, no qual são eleitos líderes e 

vice-líderes em cada turma, que irão trabalhar diretamente com os coordenadores em prol de 

motivar, estimular, incentivar o estudo, a pesquisa e a participação dos alunos em eventos do seu 

curso e dos demais, sediados na Instituição, tornando-se facilitadores do diálogo entre a IES e o 

corpo discente. Tal ação oportuniza o desenvolvimento de competências e habilidades ao 

discente, bem como propicia momentos de reflexão sobre as diversas vivências de representação 

e liderança do cotidiano acadêmico. O projeto obedecerá a seguinte programação: 1º. Eleição dos 

representantes de turma; 2º Reunião da coordenação de curso com os representantes de turma; 3º 

workshop de liderança; 4º Reunião da coordenação de curso com os representantes de turma; 5º 

Entrega do relatório final de atividades. 

Deve seguir neste caminho de constante estimulação dos alunos para promover sua 

formação continuada e mantê-los atualizados com o mercado de trabalho. Ainda há um longo 

percurso a percorrer, principalmente quanto ao encaminhamento dos egressos e da ação proativa 

do núcleo de estágio da instituição. 

 

9.3. CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

A Faculdade Estácio de Natal atende a seus discentes tanto de forma presencial, por meio 

da coordenação e direções acadêmica e geral, quanto por meio da Secretaria Virtual, a qual 

possibilita o encaminhamento de diversas solicitações de documentos. O contado com o corpo de 

gestores é bastante facilitado pela pouca burocracia, pelos horários de atendimento e pela prática 
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do agendamento anteriormente citada. Com isso, percebe-se a boa vontade de todos os 

colaboradores em atender as demandas dos alunos, refletindo uma forte cultura de serviço, 

facilitada pelo pequeno porte da IES. 

A organização do Núcleo docente estruturante dos cursos facilita também o atendimento 

dos docentes, assim como a estruturação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico possibilita que 

haja um atendimento individualizado do aluno/familiar ou professor que solicite esta orientação.  

Além da Central de Atendimento ao Aluno, do Núcleo Financeiro e o setor comercial estão 

preparados para lidar com PROUNI, FIES, PROEDUC e outros programas do gênero.  

A Pós-Graduação conta com uma Secretaria separada, com secretária e infra-estrutura 

física aptos para atender os alunos. 

Os alunos ainda podem dispor dos serviços da Consultoria Júnior; do Núcleo de Prática 

Jurídica; Agência de Turismo Modelo; Laboratórios de informática; do Centro de Convivência e 

da Biblioteca, equipados com rede Wi-Fi. 

 Desta forma, consideram-se boas as condições institucionais de atendimento, destacando-

se apenas o aspecto do reduzido quadro técnico-administrativo, o qual precisa ser urgentemente 

ampliado para agilizar os processos internos que no momento sobrecarregam os colaboradores. 

 

9.4. ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO E CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Quanto ao acompanhamento do egresso, viu-se que não foi implantada nenhuma política 

de acompanhamento do egresso, carecendo da criação desta secretaria a qual organize encontros 

e espaços de convívio continuado.  

Com a organização da pós-graduação há uma absorção de uma boa parte dos discentes 

concluintes, sendo esta uma forma de oferecer a oportunidade de continuação dos estudos para os 

discentes que desejem permanecer no convívio institucional, com o oferecimento, a título de 

incentivo, de bolsas de estudo de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade para os ex-

alunos da instituição.  

Além disto, ocorre a premiação do aluno laureado com bolsa de cinqüenta ou cem por 

cento em qualquer curso de pós-graduação da faculdade, forma inicial de premiar o esforço e 

agregar qualidade à formação do egresso.  
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Além disto, há também o Fórum Científico destinado aos egressos na programação da 

Semana de Turismo, Administração, Contabilidade, Direito Analise e Desenvolvimento de 

Sistemas e Redes de Computadores;utilizando a  Mala direta com envio de informações sobre a 

FCC e a área do turismo no Brasil e no Mundo, bem como, notícias sobre os principais eventos, 

pesquisas oportunidades de emprego do setor. 

 Sente-se a falta de uma secretaria do egresso e de um espaço para ele no site da 

instituição. 

 

 

9.5 CONSIDERAÇOES SOBRE A DIMENSÃO 9: 

 

Diante dos desafios de sustentabilidade econômica, considera-se que os objetivos 

elencados no planejamento institucional foram satisfatoriamente desenvolvidos pela faculdade, 

ressaltando-se que a mesma se encontra em pleno processo do amadurecimento de sua missão. 

 

Objetivos  Ações propostas Ações realizadas Fragilidades Potencialidades 
 Otimizar a 
utilização do SIA 
pelo aluno  

Realizar aula 
inaugural 
explicando o uso 
do sistema 
acadêmico 

Disponibilização 
do laboratório de 
informática 
durante todo o dia 
para consultas 

Reduzido 
quadro 
funcional para o 
atendimento 

Excelente 
avaliação do SIA 
por parte de 
discentes e 
docentes 

Ampliar o 
Programa de 
Monitoria  

Aumentar o 
percentual de 
desconto da 
mensalidade do 
monitor 

Criação do 
Programa de 
Iniciação à 
docência, que no 
ano de 2010 
arregimentou 
cinco alunos 
monitores 

Pouco tempo 
dos alunos para 
se dedicarem as 
atividades 
acadêmicas 

Interesse na 
carreira acadêmica 
em uma parcela do 
alunado. 

Ampliar o 
programa de 
nivelamento  

Promover aulas 
presenciais de 
matemática aos 
sábados 

Implantação do 
programa 
Gabaritando 

Exclui os alunos 
que não 
interagem bem 
com a 
informática 

Excelente material 
e exercícios de 
revisão 
apresentados pelo 
Programa 
Gabaritando  

Estruturar a 
coordenação do 
Egresso  

Destinar a 
coordenação do 
Núcleo de Apoio 
Psico-pedagógico 

Criação do Núcleo 
de Apoio Psico-
pedagógico e do 
questionário do 

Coordenação do 
NAP acumula 
funções com 
sala de aula, 

Pequeno porte da 
instituição 
favorece ao 
conhecimento 
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a gestão do 
relacionamento 
com os egressos 

egresso, para 
conhecer seu perfil 
e opiniões 

eliminando o 
tempo para 
realizar ações 
com egressos 

mais próximo 
entre coordenação 
e alunos 

Proporcionar 
momentos de 
lazer e integração 
da comunidade 
acadêmica 

Criar uma 
coordenação de 
lazer e esportes 
para a IES 

               
Realização da 
feira do aluno 
empreendedor 

Falta de 
coordenadores 
na IES e de 
espaço físico 
para a prática de 
esporte. 

Localização 
geográfica 
próxima a clubes e 
parques 

 

10. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO 

SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

10.1. COERÊNCIA DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA APRESENTADA PELA IES 

COM O ESTABELECIDO EM DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

O cenário atual de alta competitividade no ensino superior privado tem tornado o desafio de 

sustentabilidade financeira cada vez maior para as IES. A demonstração do resultado da 

Instituição de 2007 a 2011 evidencia uma busca continua pelo equilíbrio econômico, que garante 

a prestação dos serviços e a remuneração, sempre em dia, dos seus colaboradores, tendo como 

maiores aspectos de custos a folha de pagamento e os investimentos em infra-estrutura. Assim, 

pode-se afirmar que os investimentos da Estácio de Natal priorizam o aluno e a qualidade do 

ensino, através do direcionamento prioritário dos investimentos nos processos acadêmicos  

O orçamento é a ferramenta adotada pela gestão para controlar a utilização dos recursos 

financeiros. Além desta ferramenta de previsão de gastos, a IES busca a melhoria contínua de 

seus processos a fim de otimizar seus custos, por meio de um modelo de gestão baseado no 

acompanhamento sistêmico dos indicadores de resultado e desempenho. Tal realinhamento 

contínuo ocorre com base nos planos de ação para a correção de rumos e adequação à estratégia.  

Em função da sustentabilidade financeira da IES é que a mesma só pode ampliar sua equipe 

de docentes e colaboradores técnico-administrativos caso tenha um proporcional aumento em sua 

receita, visto ambos estão vinculados. Outro aspecto gerenciado de perto são os indicadores de 

evasão, os quais mensuram a eficácia das ações de retenção dos alunos. 
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A composição da receita é basicamente resultante da relação entre os preços das 

mensalidades e o quantitativo de matrículas da graduação e pós-graduação. Para garantir a 

efetividade da receita, o processo de precificação é alinhado à capacidade de pagamento do 

público-alvo para os cursos ofertados, levando-se em conta as formas de financiamentos públicas 

e privadas disponíveis como FIES, PROEDUC e Crédito Universitário.  

Em 2010 foram investidos recursos na ampliação da Biblioteca que teve sua capacidade e 

acervo duplicado, na instalação de mais um laboratório de informática, na ampliação da 

disponibilidade de projetos e notebooks para uso em sala de aula. Além disto, promoveu a 

expansão da infraestrutura com novas salas de aula, um novo auditório e ampliação do 

estacionamento.  

 

10.2. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO E POLÍTICAS DE 

CAPTAÇÃO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

Tendo como fonte única de recursos as mensalidades, a IES busca ampliar sua captação 

de recursos por meio da participação nos programas públicos de financiamento dos cursos 

superior. Além disto, possui parceria com diversas empresas locais para proporcionar que as 

mesmas qualifiquem seus profissionais com descontos de 20 a 25% na mensalidade.  

Pode-se citar que alguns investimentos foram realizados, tais como: implantação de novos 

cursos; redução de despesas gerais, com política de gastos mínimos e conscientização para 

minimizar o desperdício de material de expediente, assim como manter um quadro conciso porém 

eficaz de funcionários, com uma distribuição de competências compatível com as habilidades de 

cada colaborador e proporcional às necessidades da instituição; novas estruturas físicas para 

melhor acomodar os corpos docente e discente, assim como a alteração do sistema de informação 

da IES.  

 

10.3. POLÍTICAS DIRECIONADAS À APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMAS 

DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A prioridade orçamentária em 2010 foi dada à infraestrtura de ensino. Deste modo, a 

coordenação de pesquisa ainda reclama uma política mais atrativa de bolsas para docentes e 
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discentes. Ainda, a CPA reforça a importância de desvincular as coordenações de extensão da de 

eventos, a fim de possibilitar que o coordenador dedique mais tempo para planejar e coordenar as 

ações de extensão da IES. 

10.4 CONSIDERAÇOES SOBRE A DIMENSÃO 10: 

 

Mesmo com uma captação de recursos bastante modesta, é relevante o fato de que a 

Instituição vem ampliando seus investimentos na melhoria do ensino sem comprometer a 

sustentabilidade financeira e os objetivos expostos no PDI. 

Objetivos Ações 
propostas 

Ações realizadas Fragilidades Potencialidades 

Ampliar 
investimentos nos 
recursos humanos 

Contratar novos 
técnicos 
administrativos 
e docentes 

Melhorias na infra-
estrutura: salas, 
convivência, 
laboratórios e 
biblioteca. 

Baixa 
captação de 
alunos 

Qualidade dos 
serviços 
prestados.  

Agilizar a 
comunicação 
entre o setor 
financeiro da IES 
e o aluno  

Utilizar o 
sistema 
acadêmico para 
postar 
mensagens do 
setor financeiro 

Implantação do 
sistema 
Acadêmico/Financeiro

Adaptação ao 
novo sistema. 

Eliminação das 
inconsistências 
entre acadêmico 
e financeiro, 
mais agilidade 
no processo. 
 
Relatórios 
gerenciais 
consistentes e 
operacionais. 

Divulgar o novo 
sistema de gestão 
da IES 

Utilizar os 
murais da sala 
dos professores 
para divulgar 
resultados e 
metas 

Implantação do 
sistema de RH - ADP 

Adaptação ao 
novo sistema. 

Clareza quanto 
às informações 
funcionais  

Tornar o 
orçamento mais 
participativo 

Realizar 
reunião para 
planejar o 
orçamento com 
todos os 
colaboradores 

Implantação do SAP – 
software de gestão 
empresarial 

Redução de 
custos 

Controle efetivo 
na aquisição de 
materiais e 
equipamentos, 
além de clareza 
no controle 
orçamentário e 
contábil. 
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III- PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2011 
 

Os objetivos de 2010 que ainda não foram concluídos são maioria, mas considera-se que 

a IES possui vontade política de realizá-los, mas se vê impedida pela necessidade de racionalizar 

seus recursos. O quadro a seguir indica sua situação em 2010: 

 

OBJETIVOS AÇÕES PREVISTAS EM 2009 SITUAÇÃO EM 
2010 

Missão e Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional - PDI  

Lançamento da Revista Acadêmica  
 
Conclusão das Obras do Bloco B, com 18 salas de 
aula/laboratórios e do Auditório  
 
Consolidação do Programa de Iniciação Científica 
 
Revisão do PDI vigente à luz da realidade 
institucional.  
 

Não 
 
Sim 
 
 
Sim 
 
 
Não 

Políticas para: Ensino, 
Pesquisa, Extensão e 
Pós-Graduação  

Implantação do Núcleo de Estágio Curricular  
 
Implantação do Núcleo de egressos  
 
Criação de um calendário de eventos para a 
comunidade  
 
Captação de alunos para os cursos de pós-
graduação. 
 

Não 
 
 
Não 
 
Não 
 
 
Sim 

Responsabilidade Social  Realização de cursos e palestras evolvendo a 
educação inclusiva de pessoas portadoras de 
necessidades especiais para o corpo docente, 
discente e técnico-administrativo da IES.  
 

Não 

Comunicação com a 
Sociedade  

Profissionalização da ouvidoria e estímulo de seu 
uso pela comunidade acadêmica  
 

Não 

Políticas de Pessoal e 
Carreira  

Estimular a participação dos docentes e corpo 
técnico dos cursos oferecidos pelo PIQ.  
 
Divulgar dos resultados da pesquisa de clima.  

Sim 
 
 
Não

Organização e Gestão 
da Instituição  

Criação de um meio de comunicação (jornal; 
mural ou revista virtual) que constantemente 
informe o andamento das ações institucionais;  
 
Estimular a participação da comunidade 
acadêmica nos fóruns colegiados.  
 

Não 
 
 
 
 
Sim 
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Infraestrutura Física  Implantar placas de sinalização no interior da 
faculdade;  
 
Melhorar a segurança do estacionamento;  
 
Melhorar a oferta do laboratório de informática 
aos alunos  
 

Não 
 
 
Sim  
 
 
Sim 

Planejamento e 
Avaliação  

Fomentar as atividades complementares (oficinas, 
cursos, grupos de estudo, palestras, visitas etc.).  
 
Esclarecer os aspectos acadêmicos relacionados 
ao curso.  
 
Esclarecimentos sobre oportunidades profissionais 
relacionadas à sua área de formação. 
  

Sim 
 
 
Não 
 
 
Não 
 

Política de Atendimento 
ao Aluno  

Ampliar o quadro funcional técnico-
administrativo;  
 
Desenvolver o “dia do acolhimento” com os 
calouros,  
 
Criar uma coordenação para acompanhar os 
concluintes  
 

Não 
 
 
Não 
 
 
Não 
 

Sustentabilidade 
Financeira  

Consolidação de convênios para garantir o 
funcionamento dos cursos de pós-graduação;  
 
Revisão da política de bolsas de estudo  

Sim 
 
 
Não 

 
Ressalta-se ainda a criação solicitada da CIPA e da Ouvidoria, assim como a ampliação 

do estacionamento foram aspectos atendidos de relatórios passados importantes para a vida 

institucional. 

Diante desta situação acima demonstrada a CPA recomenda que os objetivos não 

executados devam ser a prioridade para a gestão de 2011, acrescentando-se a coordenação de 

estágio deve ser exercida por um coordenador exclusivo, assim como solicita-se que o NAP tenha 

dedicação exclusiva, voltando-se para o egresso e ações de lazer. Ainda, solicita-se que o núcleo 

de eventos seja desmembrado, alocando-se outro coordenador para a coordenação de extensão de 

responsabilidade social. 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

A divulgação deste relatório para a comunidade acadêmica se dará da seguinte forma: 

para os docentes será feita uma comunicação na semana pedagógica de 2011.1, para os alunos os 

dados serão comunicados na semana de integração discente e para os colaboradores técnico-

administrativos será feito por meio da reunião semanal, a qual já faz parte de sua rotina 

organizacional.  

Ao longo da confecção deste relatório todas as informações solicitadas foram 

disponibilizadas com presteza pela gestão da IES, sendo o mesmo redigido após um processo 

investigativo no qual se ouviu os coordenadores, estudantes e funcionários e, por fim, a CPA 

realizou as reuniões mensais que lhes são de costume para discutir as prioridades e os resultados 

da avaliação interna. 

A CPA considera este processo ideal para a confecção do relatório, devendo-se manter as 

reuniões setoriais e acrescentar, em caráter de urgência, o relatório da ouvidoria em suas 

considerações sobre a gestão institucional. 

 

 

Natal, 20 de janeiro de 2011.  
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I. Quanto ao perfil do egresso da Faculdade Estácio de Natal 
1. Qual o seu sexo ?  
(   ) Masculino (   ) Feminino  
2. Qual a sua idade ? 
(   ) Até 20 anos (   ) 21 à 30 anos (   ) 31 à 40 anos (   ) 41 à 50 anos (   ) Mais de 50 
anos 
3. Qual a sua renda mensal (em salários mínimos) ? 
(   ) Até 1 salário (   ) 2 à 4 salários   (   ) 5 à 7 salários   (   ) 8 à 10 salários (   ) Acima de 10 salários 
4. Qual a sua experiência de trabalho profissional ? 
(   ) 0                       (   ) Até 1 ano (   ) 1 à 2 anos (   ) 3 à 5 anos (   ) Mais de 5 anos 
5. Como você se sente em relação a participar de eventos na FCC após a formatura ? 
(   ) Muito Motivado  (   ) Motivado  (   ) Desmotivado   (   ) Muito Desmotivado 
 
II. Quanto à percepção da qualidade do ensino da Faculdade Estácio de Natal  
6. Você sente que a FCC se preocupa em oferecer um ensino de qualidade ? 
(   ) Sempre (   ) Quase sempre (   ) Às vezes (   ) Nem sempre    (   ) Nunca 
7. Como você se sente em relação à formação acadêmica oferecida pela FCC ? 
(   ) Muito Satisfeito  (   ) Satisfeito  (   ) Insatisfeito   (   ) Muito Insatisfeito 
8. Você recomenda os cursos da FCC para outras pessoas ? 
(   ) Sempre (   ) Quase sempre (   ) Às vezes (   ) Nem sempre    (   ) Nunca 
9. Em comparação com os seus concorrentes, a FCC oferece um ensino considerado: 
(   ) Muito Superior  (   ) Superior (   ) Igual                  (   ) Inferior (   ) Muito Inferior 
10. Como você classifica a sua experiência como aluno da FCC ? 
(   ) Ótimo (   ) Bom  (   ) Regular (   ) Ruim  (   ) Péssimo 
11. Como você se sente em relação a realizar um curso de pós-graduação na FCC ? 
(   ) Muito Motivado  (   ) Motivado  (   ) Desmotivado   (   ) Muito Desmotivado 
 
III. Quanto à empregabilidade do egresso da Faculdade Estácio de Natal 
12. O mercado de trabalho reconhece positivamente o curso realizado na FCC ? 
 (   ) Sempre (   ) Quase sempre (   ) Às vezes (   ) Nem sempre      (   ) Nunca 
13. Você demonstra domínio em competências e habilidades necessárias na área do curso realizado ? 
 (   ) Sempre (   ) Quase sempre (   ) Às vezes (   ) Nem sempre      (   ) Nunca 
14. Você acredita que vai atuar profissionalmente na área do curso realizado em: 
 (   ) Não vai atuar (   ) Até 1 ano (   ) 1 à 2 anos (   ) 3 à 4 anos          (   ) Mais de 4 anos 
15. Como você avalia as suas chances de sucesso na área do curso realizado ? 
 (   ) Ótimas (   ) Boas  (   ) Regulares (   ) Ruins   (   ) Péssimas 
 
 
 

APÊNDICE E: PERFIL ACADÊMICO DO DOCENTE 
 
 

MATRÍCULA NOME TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

11000473 ADRIANE PEDROSO DIAS FERREIRA MESTRE HORISTA 

11000465 ALAIS KARINA DE LUCENA GRADUADO HORISTA 

11000270 ALBERTO KNOBBE BUSQUETS GRADUADO TI 

11000395 ALINE FRANCISCA DE OLIVEIRA GRADUADO TP 30 HS 

11000340 ALINIO ARAÚJO DA CUNHA ESPECIALISTA HORISTA 

11000455 ALVARO BARROS MEDEIROS LIMA ESPECIALISTA HORISTA 
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11000406 ALYSSON DOUGLAS DE SOUSA LEMOS ESPECIALISTA HORISTA 

11000358 ANA CATARINA GURGEL DE CASTRO ESPECIALISTA HORISTA 

11000479 ANA KETSIA BARRETO DE MEDEIROS PINHEIRO ESPECIALISTA HORISTA 

11000450 ANA LISSA OLIVEIRA REGO AZEVEDO ESPECIALISTA HORISTA 

11000273 ANA MARIA DA ROCHA DOUTOR HORISTA 

11000480 ANDREA RODRIGUES MOREIRA ESPECIALISTA HORISTA 

11000466 ANGELA MARIA RIBEIRO DE LIMA ESPECIALISTA HORISTA 

11000228 ANISIO MARINHO NETO MESTRE HORISTA 

11000430 ANNA CHRISTINA PISCO ROCHA DA SILVA ESPECIALISTA HORISTA 

11000002 ANNA WALESKA N. C. DE MENEZES MESTRE TI 

11000428 ANTONIO BENJAMIM ARAUJO NETO ESPECIALISTA HORISTA 

11000444 ANTONIO VAZ PEREIRA DO REGO NETO ESPECIALISTA HORISTA 

11000435 ARKELEY XENIA SOUZA DA SILVA ESPECIALISTA HORISTA 

11000402 BRUNA PATRICIA DA SILVA BRAGA ESPECIALISTA HORISTA 

11000429 CARLOS HENRIQUE PEREZ MEDEIROS ESPECIALISTA HORISTA 

11000355 CARLOS JOSÉ SEABRA DE MELO ESPECIALISTA HORISTA 

11000414 CIAXARES MAGALHÃES CARVALHO MESTRE HORISTA 

11000403 CRISTIANE CLEBIA BARBOSA ESPECIALISTA HORISTA 

11000283 DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA ESPECIALISTA HORISTA 

11000407 DENISE CRISTINA MOMO ESPECIALISTA HORISTA 

11000383 DICKSON PESSOA DE LIMA ESPECIALISTA TP 20 HS 

11000426 DIEGO HENRIQUE LIMA DANTAS LIRA ESPECIALISTA TI 

11000008 DIVA SUELI SILVA TAVARES DOUTOR TP 30 HS 

11000271 DJAMIRO FERREIRA ACIPRESTE SOBRINHO ESPECIALISTA TI 

11000441 EDUARDO MATOS LOPES ESPECIALISTA HORISTA 

11000412 ELCIO CORREIA DE SOUZA TAVARES DOUTOR HORISTA 

11000349 EMANUEL DHAYAN BEZERRA MESTRE TI 

11000478 EMMANOEL MONTEIRO DE SOUSA JUNIOR ESPECIALISTA HORISTA 

11000446 
EMMANUELLI KARINA DE BRITO GONDIM MOURA 
SOARES ESPECIALISTA HORISTA 

11000371 EVANDRO MINCHONI ESPECIALISTA TI 

11000056 FELIPE DENIS M. DE OLIVEIRA MESTRE TP 30 HS 

11000471 FRANKLIN SILVA MENDES DOUTOR HORISTA 

11000310 FREDERICO FRANÇA DE QUEIRÓZ ESPECIALISTA HORISTA 

11000468 GABRIELLA GONÇALVES SALDANHA ESPECIALISTA HORISTA 

11000209 GUILHERME JOSÉ DA COSTA CARVALHO ESPECIALISTA HORISTA 

11000386 HELENA TELINO MONTEIRO ESPECIALISTA HORISTA 

11000420 HENRIQUE CLEMENTINO DE SOUZA MESTRE HORISTA 

11000279 HERBERT PEREIRA BEZERRA ESPECIALISTA HORISTA 

11000405 HUGO RENE MENACHO SUAREZ ESPECIALISTA HORISTA 

11000454 ISRAEL EDUARDO DE BARROS FILHO ESPECIALISTA HORISTA 

11000390 ITALO FRANÇA DE QUEIROZ ESPECIALISTA HORISTA 
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11000411 IURI COSTA DOS SANTOS ESPECIALISTA TI 

11000467 IVONE CISE NOGUEIRA DIOGENES GRADUADO HORISTA 

11000413 IZANGELA MARCULINO DE ANDRADE MESTRE HORISTA 

11000470 JAILSON MARTINS DE MACEDO GRADUADO HORISTA 

11000346 JAIME LUIZ GROFF JÚNIOR ESPECIALISTA HORISTA 

11000409 JOÃO SATURNINO DA SILVA NETO MESTRE HORISTA 

11000109 JOSÉ ANDRÉ DIOGO NETO ESPECIALISTA HORISTA 

11000417 JOSÉ SEABRA FILHO ESPECIALISTA HORISTA 

11000311 JULIANA ROCHA DE AZEVEDO MESTRE TI 

11000384 JULIANA VIEIRA DE ALMEIDA DOUTOR HORISTA 

11000481 KAIO ALENCAR AZEVEDO MESTRE HORISTA 

11000381 KAREN DE MEDEIROS PONDOFE ESPECIALISTA HORISTA 

11000483 KAROLINA DOS ANJOS FONTES MESTRE HORISTA 

11000461 KAROLINE LINS CAMARA MARINHO MESTRE HORISTA 

11000415 KELLI CRISTINA LIRA DE FRANÇA ESPECIALISTA HORISTA 

11000350 LIDIANE ARAUJO ALEIXO ESPECIALISTA HORISTA 

11000401 LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA MESTRE HORISTA 

11000268 LUIZ CARLOS SANTOS JÚNIOR ESPECIALISTA HORISTA 

11000212 LUIZ GONZAGA MEDEIROS BEZERRA DOUTOR HORISTA 

11000462 MANOEL PEDRO DE FREITAS NETO ESPECIALISTA HORISTA 

11000438 MARCELA GONCALVES DOS SANTOS MESTRE HORISTA 

11000120 MARCELO DA SILVA TAVEIRA MESTRE TI 

11000339 MARCELO DE SANTANA PORTE MESTRE TI 

11000321 MARCELO RICARDO SANTOS DA SILVA GRADUADO HORISTA 

11000434 MARCIA ROSSANA OLIVEIRA PINTO ESPECIALISTA HORISTA 

11000396 MÁRCIO FERNANDES ANDRADE DA SILVA MESTRE TP 20 HS 

11000295 MARCIO MELO DA SILVA GRADUADO HORISTA 

11000236 MARCO AURÉLIO DE MEDEIROS JORDÃO MESTRE TI 

11000439 MARCUS VINICIUS FERNANDES ANDRADE DA SILVA MESTRE TI 

11000477 MARGARIDA MARIA KNOBBE DOUTOR HORISTA 

11000027 MARISE DÉLIA CARVALHO TEIXEIRA MESTRE HORISTA 

11000370 MARITZA WALESKA ARRUDA ESPECIALISTA HORISTA 

11000440 MICHELLE MARIE CALDAS CRUZ SANTOS MESTRE TI 

11000443 MUNIQUE THERENSE COSTA DE MORAIS ESPECIALISTA HORISTA 

11000314 NELISSE DE FREITAS JOSINO ESPECIALISTA HORISTA 

11000469 PABLO DIEGO PINHEIRO DE SOUZA MESTRE HORISTA 

11000397 PATRÍCIA DE ALBUQUERQUE MAIA ESPECIALISTA HORISTA 

11000437 PAULO IVAN BENIGNO PEREIRA ESPECIALISTA HORISTA 

11000362 PAULO ROBERTO PIMENTEL DUAVY ESPECIALISTA HORISTA 

11000472 POLIANA CARLA LIMA DIAS GRADUADO HORISTA 

11000347 PRICYLLA WANNA LOPES ESPECIALISTA TP 20 HS 
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11000285 QUEILA PAHIM DA SILVA GRADUADO HORISTA 

11000319 RAUL BENITES PARADEDA MESTRE TI 

11000459 REBECA CAMARA ALVES ESPECIALISTA HORISTA 

11000352 RICARDO ANTÔNIO DE PAIVA LUZ ESPECIALISTA HORISTA 

11000427 ROCHELE DA SILVA BEZERRA ESPECIALISTA HORISTA 

11000418 RONALDO ALENCAR DOS SANTOS ESPECIALISTA HORISTA 

11000188 ROONEY FIGUEIREDO PINTO GRADUADO HORISTA 

11000035 SANDRA CAMPOS DA COSTA MOREIRA MESTRE TI 

11000176 SAULO GOMES BATISTA ESPECIALISTA TP 30 HS 

11000232 SHEILA PAIVA PEDROSA BRANDÃO MESTRE TI 

11000177 SHIRLEY DE MOURA TORRES ESPECIALISTA HORISTA 

11000351 SUENIA MARA PIMENTEL DUAVY ESPECIALISTA HORISTA 

11000132 TATIANA GEHLEN MARODIN ESPECIALISTA HORISTA 

11000036 THADEU DE SOUZA BRANDÃO MESTRE TI 

11000476 THALES LIMA SILVA MESTRE HORISTA 

11000280 ÚRSULA BEZERRA E SILVA ESPECIALISTA HORISTA 

11000057 VANUSA ALVES RESENDE MESTRE HORISTA 

11000372 VIRGINIA HELENA LINS MAIA  ESPECIALISTA HORISTA 

11000408 VLADIMIR DA ROCHA FRANÇA DOUTOR TI 

11000442 WAGNER FERNANDES COSTA ESPECIALISTA HORISTA 
 

 

 
APÊNDICE F: BENEFÍCIOS OFERECIDOS PARA TODOS OS COLABORADORES 

 

 

  Bolsas de Estudos – Graduação, Graduação Tecnológica e Pós-Graduação*.  

 Programa de Concessão de bolsa para cursos de Mestrado e Doutorado.  

 Plano de Saúde – Unimed Natal**.  

 Plano Odontológico – Odonto System**.  

  Vale-Transporte***. 

*Percentual da bolsa condicionada a carga horária. Limite de duas bolsas por colaborador. Válido 

para filhos até 24 anos, cônjuge, companheiro (a) e enteados.  

**Pagamento exclusivo do colaborador – 100% do valor. 

*** É descontado o valor de 6% do salário do docente.  
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Portal Ex‐Alunos

No site: http://www.fcamaracascudo.com.br, favor incluir um novo item no menu “atendimento”, denominado 
“Portal Ex-Alunos”. Esse item deve apontar para: http://www.estacio.br/site/exalunos/?cod_instituicao=947

 

 

 

 

 

 

 

 

 


