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RESUMO 

 

 

 

Este capítulo contém a análise da Faculdade Estácio de Natal à luz das dez dimensões 

fundamentais preconizadas pelo SINAES para a avaliação institucional. Para tanto, adotou uma 

metodologia de análise dos dados em que incorporou ao aspecto quantitativo, identificado nos 

percentuais de aprovação obtidos por meio do formulário eletrônico de pesquisa, relatos captados 

qualitativamente em reuniões com a comunidade acadêmica. A primeira dimensão está marcada 

pelo fim de um ciclo e início de um novo. O término da validade do PDI 2007-2011mostra que o 

mesmo concretizado em seus principais aspectos, principalmente no cumprimento da missão 

institucional, com o reconhecimento com nota 4 dos cursos de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Redes de Computadores e Direito. A política de ensino, se vê beneficiada com os 

cursos de capacitação docente, a existência de um programa de monitoria e de pesquisa, a 

permanência da monografia ao término dos cursos e a implantação do primeiro curso de pós-

graduação na área de Direito, atendendo principalmente seus alunos concluintes. O índice de 

satisfação do aluno com a IES se encontra em 3,76 numa escala de 1 a 5, o que denota boa 

aceitação do corpo discente. A instituição adota coerentemente com os seus objetivos sociais uma 

política de permanência do discente no ambiente educacional, disponibilizando os laboratórios e 

a biblioteca para que os mesmos possam utilizá-los nos três turnos, inclusive aos sábados até o 

meio dia. Ainda, adota 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. A extensão está se reorganizando e o NAP e a 

ouvidoria carecem de suporte técnico, o que foi reconhecido pela gestão da IES, que está 

providenciando novas contratações. Ainda se encontra elevado o número de professores 

especialistas e horistas na IES, mas a gestão já se encontra mobilizada para a revesão do quadro, 

mostrando-se sempre atenta às recomendações dos relatórios da CPA e valorizando a autonomia 

dos fóruns deliberativos e normativos plenamente em vigor: Colegiado de Curso, CONSAD e 

CONSEPE. O ENADE apresentou a necessidade de um trabalho de conscientização dos alunos, 

para que este momento seja considerado com a importância que lhe é devida. A queda de boa 

parte dos índices da IES nas estatísticas de autoavaliação deve servir de alerta para a melhoria 

contínua dos processos a busca de um ambiente humanizado na comunidade acadêmica. 

 

 

 

Palavras-chave: Autoavaliação. Planejamento. Faculdade Estácio de Natal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este Relatório de Autoavaliação realiza uma análise das atividades ocorridas na 

Faculdade Estácio de Natal referentes ao período de 2011, tendo por objetivo principal apreciá-

las sob o parâmetro 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. Comeste relatório, almejou-se subsidiar o processo reflexivo-formativo da 

Faculdade Estácio de Natal, sendo peça fundamental para sua gestão institucional. 

Considera-se este relatório um documento institucional construído de forma conjunta, 

com toda a comunidade acadêmica. Isto porque se baseou nas avaliações realizadas nos períodos 

de 2011.1 e 2011.2 as quais atingiram um satisfatório percentual médio de participação 

espontânea (60% discente e 99% docente). Além disso, ambas as avaliações foram precedidas de 

ações de sensibilização, divulgação e discussão dos resultados em amplas reuniões no auditório 

da IES nas quais os professores e suas turmas assistiam e questionavam a apresentação da CPA, 

ou ainda, em pequenas reuniões com funcionários, com os coordenadores de curso e com 

gestores da IES, cujo resultado foi oficialmente apresentado na Reunião do CONSAD em 02 de 

dezembro de 2011. 

Com a saída do representante da Sociedade Civil e dos colaboradores técnico-

administrativos, por motivos de ordem pessoal, a seqüência de reuniões mensais da CPA foi 

prejudicada no segundo semestre de 2011, mas suas ações continuaram sendo conduzidas por um 

núcleo fiel e combativo de professores. Os quais participaram ativamente também das sugestões 

para construção do novo PDI da IES 2012-2016. Tudo isto demonstra que os desafios do ano de 

2011 serviram para fortalecer a cultura avaliativa da IES, a qual manteve suas boas práticas, 

mostrando que já estão consolidadas. 

O ano de 2011 também foi desafiador para a Faculdade Estácio de Natal, pois foi o ano 

em que foi publicado o IGC 2 da IES, média referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Esta 

notícia preocupou os gestores, os quais, somados ao desafio de manter a sustentabilidade 

financeira, estão determinados a executar ações de melhorias que venham se refletir em um 

melhor desempenho da IES em avaliações posteriores. 

Internamente o índice de satisfação do aluno com a Faculdade Estácio de Natal pode ser 

considerado satisfatório, atingindo uma média de 3,8 (considerando a nota dos dois semestres 
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avaliados). Outros índices também foram animadores como a nota 4 obtida na avaliação de 

reconhecimento dos cursos de Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de 

Computadores. Porém, coube ao curso de Administração o esforço de alocar um maior número 

de mestres e doutores, reestruturar seu NDE e executar seu Plano de Melhoria para melhorar seu 

desempenho na próxima avaliação externa, pois obteve um CPC 2. 

O relatório 2010, devidamente apresentado aos gestores da IES, serviu de base para as 

decisões administrativo-acadêmicas, incluindo o reforço exitoso do setor de extensão e de 

estágio, aumentando o diálogo da Faculdade Estácio de Natal com a comunidade potiguar, um 

dos seus pontos mais frágeis. 

Com nove anos de funcionamento, pois foi fundada em 27/03/2002, por força da 

Portaria nº 803, a Faculdade Estácio de Natal (cujo nome foi autorizado a partir da Portaria nº 

1.925 de 19.11.2010, publicada no Diário Oficial da União de 22.11.2010), apresenta um 

amadurecimento dos seus processos gerenciais e de sua cultura avaliativa.  

Contando com 35 funcionários, 100 professores e aproximadamente 1600 alunos, a 

Faculdade Estácio de Natal possui apenas nove cursos em funcionamento, sendo 05 bacharelados 

(Administração, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Turismo) e 04 

tecnológicos de nível superior (Petróleo e Gás, Gestão de Recursos Humanos, Análise e 

Desenvolvimento de sistemas e Redes de Computadores). É importante ressaltar que o curso de 

Turismo já entrou com o pedido de encerramento junto ao MEC, estando em sua última turma. 
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2  AS DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Este capítulo contém a análise da Faculdade Estácio de Natal à luz das dez dimensões 

fundamentais preconizadas pelo SINAES para a avaliação institucional. Para tanto, adotou uma 

metodologia de análise dos dados em que incorporou ao aspecto quantitativo, identificado nos 

percentuais de aprovação obtidos por meio do formulário eletrônico de pesquisa _ 

indispensável na abordagem de um universo tão grande _ elementos qualitativos auferidos no 

contato direto com o corpo discente, docente e técnico-adminiostrativo, além das reuniões e 

informações inquiridas diretamente aos dirigentes da instituição.  

 

 

2.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PDI, CONSIDERANDO AS METAS E AS AÇÕES 

INSTITUCIONAIS PREVISTAS, A ESTRUTURA E OS PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Tendo por base a análise do Plano de Desenvolvimento Institucional, incluindo o Projeto 

Pedagógico Institucional, realizou-se uma comparação entre suas diretrizes e as ações concretas 

desenvolvidas na IES no período de 2011, ressaltando as evoluções relativas verificadas mediante 

os resultados dos relatórios anteriores. 

Segundo o novo PDI planejado para o período 2012-2016, e ainda em fase de avaliação e 

consolidação, a missão da Faculdade é: “Ser uma instituição educacional verdadeiramente 

superior, pautada nas ações articuladas de ensino, pesquisa e extensão, comprometida em 

fomentar o desenvolvimento local sustentável e voltada para a formação de profissionais de nível 

superior competentes, socialmente responsáveis, com visão humanista, holística e proativa, os 

quais atuem no mundo do trabalho associando a eficiência técnica com ações de melhoria da 

qualidade de vida da sociedade norteriograndense”. 

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 às finalidades apontadas no novo PDI, observam-se: 
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I. Preparar profissionais nas diversas áreas através de cursos superiores de graduação 

devidamente autorizados pelo Ministério da Educação; 

II. Ministrar o ensino superior através de cursos seqüenciais, por campo de saber; de graduação; 

de pós-graduação e de extensão a fim de atender as demandas do mercado de trabalho local e os 

desafios de desenvolvimento local; 

III. Incentivar e desenvolver o trabalho de pesquisa e investigação científica; 

IV. Promover a extensão, aberta à participação da comunidade; 

V. Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo voltados para questões de qualidade de vida e justiça social; 

VI. Promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que constituem o 

patrimônio da humanidade por meio do ensino, publicações ou de outras formas de comunicação; 

VII. Prestar assistência ou consultoria técnica, em sua área de atuação, a entidades públicas e 

privadas, mediante convênios, contratos ou outros instrumentos de natureza obrigacional; 

VIII. Manter intercâmbio de informações e experiências com instituições de ensino e com 

empresas nacionais e estrangeiras; 

IX. Oportunizar espaços para ações sociais e ambientalmente responsáveis que possibilitem uma 

formação humanizada e proativa de seus discentes; 

X. Organizar centro de informações técnicas para a prestação de serviços à comunidade e com 

isso fomentar o desenvolvimento local sustentável; 

XI. Formar recursos humanos aptos para a inserção no mercado de trabalho e para participar do 

desenvolvimento da sociedade norteriograndense,  

XII. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional na comunidade 

acadêmica e atendê-lo por meio de cursos de especialização, aperfeiçoamento, atualização 

promovendo ações para uma formação continuada; 

Observa-se que uma longa trajetória ainda separa este futuro almejado pela IES, frente às 

dificuldades de mercado ora enfrentadas, estando ainda bastante distante dos vinte e nove cursos
1
 

que pretende criar até 2016. 

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

Natal que vigoraram desde 2007 até 2011 foram relativamente implementadas, tendo passado por 

dificuldade frente à escassez de mão-de-obra qualificada no mercado local e a saída de 

importantes professores de seus quadros por motivo de aprovação em concursos públicos.  

Mesmo diante da versão preliminar do novo PDI 2012-2016, pode-se observar que o 

mesmo mantém o alinhamento entre as propostas institucionais e suas bases politico-filosóficas, 

as quais valorizam na sua proposta de ensino-aprendizagem: a missão pública da instituição, a 

gestão autônoma, o fortalecimento da identidade local, o respeito à diversidade e às diferenças, 

garantia dos valores democráticos e humanistas.  

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 de buscar 

empregabilidade de seus discentes. 

Apesar do modesto tamanho a Instituição conta com uma excelente estrutura física, bem 

adaptada as necessidades especiais, limpa e espaçosa. Observa-se que sua estrutura é subutilizada 

no período da manhã e no da tarde, tendo seu maior movimento no turno da noite, quando os 

estudantes saem de seus trabalhos, fato este que expressa bem a função pública exposta no PDI 

da IES, servindo de elo entre a educação superior e o mercado de trabalho, contribuindo, sem 

sombra de dúvidas, com o desenvolvimento econômico local. 

 

 

2.1.1 Articulação entre o PDI e os processos de avaliação institucional (autoavaliação e 

avaliações externas) 

  

No ano de 2011 a Faculdade Estácio de Natal recebeu três comissões de reconhecimento 

de curso: Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores. A mesma 

disponibilizou seus dados institucionais com total transparência, recebeu nota 4 em todos os 

cursos avaliados. A Comissão Própria de Avaliação considerou que tal visita propiciou um 

avanço na organização dos documentos institucionais e atualização dos dados, considerando 

bastante positivo os resultados desses processos. 

Já no tocante ao processo interno de autoavaliação, a CPA da Faculdade Estácio de Natal 

está convicta da grande mobilização coletiva que ocorre na IES para a realização da avaliação 
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institucional, demonstrando o comprometimento de todos os seus gestores, professores e 

funcionários com este processo.  

No novo PDI, ainda em fase de consolidação, vê-se que existe uma formulação explícita e 

clara dos objetivos e finalidades da instituição e que o mesmo se mantém coerente com as 

práticas historicamente realizadas na instituição. Os propósitos formulados no PDI são a base 

para todos os demais documentos da IES, sendo realizado pela CPA, na reunião de fim de ano do 

CONSAD um balanço de seu grau de execução. 

No item Avaliação Institucional do PDI 2012-2016 está explicito que a Faculdade Estácio 

de Natal segue as orientações do SINAES e o resultado da avaliação, realizada semestralmente, 

“é direcionado aos estudantes e público em geral, de modo a ser valioso e a auxiliar na tomada de 

decisões relativas à reformulação e aprimoramento do planejamento do programa do curso e da 

Instituição”.  

Ainda, descreve o PDI: “o processo de auto-avaliação é desenvolvido a partir de três 

dimensões independentes, que se coadunam no momento de análise dos resultados, uma vez que 

são interdependentes e complementares. Tais dimensões abrangem a avaliação do corpo docente 

pelo educando; a satisfação institucional pelo corpo docente e discente e a avaliação do corpo 

docente pelo coordenador de curso. Todo o processo de auto-avaliação institucional é gerenciado 

pela CPA (Comissão Própria de Auto-avaliação), a partir dos parâmetros definidos pela 

CONAES objetivando a sistematização do SINAES, envolvimento toda a comunidade 

acadêmica. Contudo, o desafio da instituição será popularizar o novo PDI junto à ampla parcela 

da comunidade acadêmica”.  

 

 

2.1.2 Considerações sobre a Dimensão 1 

 

 

DIMENSÃO 1 –MISSÃO e PDI 

Potencialidades: 

 Boa avaliação do funcionamento administrativo / acadêmico da Faculdade o que indica o 

cumprimento da missão de ensino de qualidade conforme previsto no PDI 2007-2011; 

 Reconhecimento dos cursos de Direito, Redes de Computadores e Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas com a nota 4, garantindo a manutenção e a futura expansão destes cursos, 

conforme previsto no PDI 2007-2011; 

 Construção participativa do novo PDI 2012-2016 

 Forte atuação da CPA no direcionamento da redação do novo PDI; 
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 Estruturação dos Núcleos Docentes Estruturante, como forma de melhoria contínua dos 

cursos, conforme previsto no PDI 2007-2011 

 

Fragilidades: 

 Espaço físico insuficiente para demanda 

existente. 

 Não conclusão do projeto Faculdade 

Maturidade. 

 Não inclusão de alguns cursos previstos no 

PDI  

 Baixíssima procura pelos cursos virtuais de 

férias; 

 O debate sobre o novo PDI precisa se 

espalhar mais pelo corpo técnico-

administrativo e professores horistas. 

 Falta de conhecimento sobre a situação dos 

egressos, visto a falta de divulgação da 

página do egresso, no site institucional. 

Ações realizadas: 

 Consolidação do Projeto de Iniciação 

Científica. 

 Divulgação da filosofia da Instituição para 

os colaboradores. 

 Funcionamento da pós-graduação de 

Direito Público; 

 Funcionamento do novo curso: gestão de 

Recursos Humanos 

 Reconhecimento com nota 4 dos cursos de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Redes de Computadores e Direito. 

 

 

2.2 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 

 

2.2.1. Coerência das políticas de ensino, pesquisa e extensão com os documentos oficiais 

 

O Novo PDI 2012-2016, em processo de construção, prevê dentre as finalidade da 

instituição: “III. Incentivar e desenvolver o trabalho de pesquisa e investigação científica e 

IV. Promover a extensão, aberta à participação da comunidade”. Também, estabelece Os eixos 

científicos e tecnológicos direcionarão as políticas institucionais nas áreas de ensino de 

graduação e pós-graduação, extensão e iniciação científica, dando-lhes um corpo unitário. São 

eles: Ambiente de Negócios, Segurança e Informação, Recursos Naturais e Meio Ambiente, 

Direito e Cidadania, Engenharias, Ambiente e Design, Processos Industriais. 
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No tocante à política de ensino, é importante frisar que o novo PDI compreende a 

importância do NDE como motor das ações específicas e necessárias para atender as 

necessidades pedagógicas de cada curso. Coerentemente, coloca-se como meta para 2012.1 a 

definição da carga horária e das atividades pertinentes aos NDE’s de cada curso e a confecção do 

calendário de reuniões ordinárias (NDE e Colegiado) para o ano.  

Logo, a política de ensino de cada curso é conduzida pela coordenação e pelo NDE 

trabalhando em conjunto para pensar estrategicamente e promover ações que criem um ambiente 

de aprendizagem constante, incorporado situações práticas que relacionem teoria ao ambiente de 

negócio local, para com isso alcançar sua missão, prevista no PPC revisado anualmente por este 

grupo, segundo as metas expostas no PDI. 

 

 

2.2.2. Políticas institucionais para cursos de graduação: bacharelados e de tecnologias nas 

modalidades presencial e suas formas de operacionalização 

 

A Faculdade Estácio de Natal define suas políticas de ensino a partir dos seus fóruns 

oficiais: Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante e CONSEPE. Cujas reuniões 

obedecem a calendário próprio e são devidamente registradas em ata e respaldadas pelo 

Regimento Geral da Faculdade. Ainda, estimula o processo de escolha de líderes de sala para que 

os mesmos estreitem o relacionamento entre o curso e os alunos, estimulando também sua 

participação nos fóruns institucionais: CONSAD, CONSEP, CPA e Colegiado de Curso.  

Cada curso de Graduação possui coordenador que atende os alunos com data e horário 

agendado previamente, o que evita espera dos estudantes. Além da Secretaria virtual (SIA) há 

uma Secretaria física para atender os requerimentos dos estudantes que não puderam ser 

resolvidos virtualmente. Cada Solicitação é protocolada e recebe um número para que possa ser 

acompanhada sua tramitação. Atualmente a IES tem metas calculadas a partir dos prazos de 

resolução de solicitações, demonstrando clara preocupação com a satisfação de seu aluno. 

A Faculdade, como componente do Grupo Estácio, oferece uma infraestrutura de ensino 

que comporta, além da capacitação pelo Programa PIQ e constantemente avaliados pelos 

discentes, o espaço da Webaula, no qual o aluno visualiza o Plano de Ensino, textos e exercícios 

referentes à disciplina, a Biblioteca virtual que permite que o aluno leia e compre, caso deseje, 

livros atualizados nas mais diversas obras, sendo o primeiro e único acervo eletrônico de livros-
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texto, com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet. Conta com 2147 

títulos das editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Manole, Papirus, 

Pearson e Scipione e disponibiliza ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa como: 

Pesquisa inteligente; Marcadores de páginas; Anotações personalizadas; Impressões de páginas 

avulsas e/ou capítulos avulsos (opcional).  

  

Por fim, a entrega do material didático, item considerado central para gerar condições 

materiais de igualdade no processo de ensino-aprendizagem, pois possibilita que haja um material 

mínimo de consulta para todos. 

Conforme o índice de satisfação dos discentes, os professores permaneceram com médias 

superiores aos cursos, conforme pode-se perceber nas notas a seguir: 

 

Campus Média do Campus Média do Prof. ISA 

FACULDADE CÂMARA CASCUDO 3.33 4.19 3.76 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.79 4.22 4.01 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3.59 4.22 3.91 

ADMINISTRAÇÃO 3.50 4.29 3.90 

TURISMO  3.56 4.15 3.86 

PETRÓLEO E GÁS  3.54 4.12 3.83 

DIREITO 3.44 4.19 3.82 

ANÁLISE E DESENVOLV. DE SISTEMAS 3.39 4.14 3.77 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3.37 4.12 3.75 

REDES DE COMPUTADORES 3.25 4.16 3.71 
Tabela 1: Avaliação dos alunos do curso e dos professores 

Fonte: Avaliação Interna 2011.2 

 

 

        Além da boa avaliação dos cursos, a instituição estimula também o uso do SIA pelos 

alunos 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 no sentido disseminar as 

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

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

permanência do discente no ambiente educacional, disponibilizando os laboratórios e a biblioteca 

para que os mesmos possam utilizá-los nos três turnos, inclusive aos sábados até o meio dia. 

Ainda, adota a política de inclusão de portadores de necessidades especiais, o que possibilita a 
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criação de um ambiente plural e democrático, propício para o desenvolvimento pedagógico de 

toda a comunidade acadêmica. 

 

 

 

2.2.3. 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 começou a se tornar uma cultura da IES. Um importante momento de 

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

realizada em 2011.  

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 

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 2007-2011, podendo 

ser observados no quadro que compunha o edital de Pesquisa: 

 

CURSOS 
(BACHARELAD

O E 
TECNOLOGIA) 

EIXO 
CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO 

LINHA DE PESQUISA VAGAS  
(ALUNO 

BOLSISTA) 

VAGAS P/ 
PROFESSOR 
ORIENTADOR 

Administração e 
Ciências 
Contábeis  

Ambiente de 
Negócios  

- Estratégia e Tecnologias de 
Gestão 
- Gestão Estratégica da 
Informação Contábil     
- Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável                   
- Gestão Econômica    
- Gestão da Produção   
- Gestão Estratégica e do 
Conhecimento          
- Gestão da Qualidade e 
Produtividade  

2 2 
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Direito  Direito e 
Cidadania  

- Estado, Cultura e Sociedade                     
- Direito Constitucional, 
Tributário e Gestão Pública  

2 2 

Petróleo e Gás 
e Engenharia de 
Produção  

Processos 
Industriais e de 
Serviços  

- Gestão Econômica     
- Gestão da Produção  
- Gestão Estratégica e do 
Conhecimento         
- Gestão da Qualidade e 
Produtividade             
- Petróleo e Gás Natural  

2 2 

Redes de 
Computadores  
Análise e 
Desenvolviment
o de Sistemas  

Segurança e 
Informação  

- Segurança em Redes de 
Computadores         
- Desenvolvimento e 
Usabilidade de Sistemas                       
- Gestão Estratégica de 
Tecnologia da Informação  

2 2 

Total  08 08 
Quadro 3: Eixos temáticos da pesquisa 

Fonte: Edital de Iniciação Científica 2011 

 

A Iniciação Científica também está contemplada no novo PDI (2012-2016) da Faculdade 

Estácio de Natal, a qual defende que os objetivos do referido Programa são: 

 Buscar alternativas, no campo da ciência, aos problemas que acometem a economia e a 

sociedade potiguar; 

 Promover a incorporação de estudantes de graduação nos trabalhos de pesquisa 

professores/pesquisadores; 

 Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em pesquisa; 

 Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao aluno 

orientado; 

 Estimular o desenvolvimento do espírito científico e criativo dos alunos, oferecendo 

subsídios para a resolução dos problemas de pesquisa. 

 Estimular a participação dos alunos nos eventos científicos a fim de divulgar a produção 

científica para a sociedade. 

A opção pela construção da pesquisa monográfica ao final do curso também indica a 

intenção de devolver à sociedade potiguar, sob a forma de conhecimento de sua realidade social e 

de mercado, a confiança por ela depositada. Além disso, o edital de pesquisa lançado em meados 

de 2011 captou as seguintes pesquisas em processo de desenvolvimento: 

 

PROFESSOR PROJETO ALUNO 

Virgínia Helena Lins Maia Estudo constitucional sobre o princípio da Danilo Mendonça 
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dignidade e sua aplicação social da Costa 

 

Virgínia Helena Lins Maia Um estudo do direito de nascer na 

Constituição Federal 

Eliane Maria 

Amâncio Lemos de 

Brito 

Iuri Costa dos Santos Motivos que levam os professores da 

Faculdade Estácio de Natal para não 

utilizar as ferramentas de ambiente virtual 

disponíveis 

Jacira Rocha da 

Silva 

 

Izangela Marculino de 

Andrade 

Produção de biodiesel com mistura de 

óleos distintos com menos teor de glicerol 

Taianne Adalgisa 

da Costa 

Evangelista 

Elcio Correia de Souza 

Tavares 

Estudo das propriedades físicas e 

mecânicas de blocos queimados a lenha e a 

gás natural 

Luciano Fagner de 

Medeiros 

 

Virgínia Helena Lins Maia A liberdade econômica constitucional e o 

interesse público - regulamentação Estatal 

Alexandre Marcio 

de Moura Barros 

 
Quadro 02: Pesquisas iniciadas em 2011 

Fonte: Coordenação de Iniciação Científica (2011) 

 

Sobre a revista eletrônica, aspecto da política de pesquisa solicitado desde o relatório 

passado, observam-se dificuldades financeiras para custear a hospedagem e o domínio da mesma 

no ambiente virtual, afirmando o coordenador de pesquisa que “sem financiamento torna-se 

complicado colocar a revista no ar”. 

A CPA avalia que embora avançando em termos de institucionalização e dando 

continuidade e corpo às pesquisas desenvolvidas na Faculdade Estácio de Natal, a política de 

Iniciação Científica enfrenta o dificuldades para sua disseminação frente a falta de interesse, 

tanto dos professores quanto dos alunos. Além disso, falta apoio financeiro (ajuda de custo) para 

que as pesquisas possam ser executadas, e falta de bolsa remunerada, pois a faculdade fornece 

apenas abatimento na parcela, e isso não atrai muito os alunos. 

 

 

2.2.4. Políticas institucionais de extensão e formas de sua operacionalização, com ênfase na 

formação inicial e continuada e à relevância social 

 

 Uma forte 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 
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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.  

 A Semana Global do Empreendedor foi outra ação de extensão na qual se deu 

continuidade em 2011. Nela a IES participou como palestras e mini-cursos abertos à comunidade 

a fim de envolver os alunos e mostrar que ter uma postura empreendedora faz parte do perfil 

desejado para o egresso de todos os cursos da instituição. 

A Renovação e ampliação do convênio com o Tribunal de Justiça, localizado no prédio da 

IES cria mais um espaço de extensão e de oferta de serviço à comunidade local. 

Além disto, a realização de eventos acadêmicos como: Estácio vai à Siciliano (com 

palestras abertas à população sobre temas juridicamente polêmicos), Projeto Crescer (série de 

palestras para capacitação profissional) e a Semana de Energias renováveis, promovida pelo 

curso de Petróleo e Gás a alunos do ensino médio da rede pública, marcou o ano de 2011 como o 

ano da extensão na IES. 

O coroamento destas ações se deu com o projeto 100 anos do Alecrim, bairro no qual se 

localiza a IES e que recebeu homenagens, caminhadas, cursos gratuitos de inclusão digital para a 

terceira idade, curso de inglês, tudo gratuito e aberto à comunidade em parceria com o poder 

público municipal e o Clube de Dirigentes Lojistas da cidade de Natal. 

 

2.2.5 Considerações sobre a dimensão 2 

 

DIMENSÃO 2: ENSINO, PESQUISA eEXTENSÃO 

 

 

Potencialidades: 

 Participação no Fórum Anual dos Docentes, onde ocorre o compartilhamento de 

práticas pedagógicas inovadoras, sendo a professora da Faculdade Estácio de 

Natal premiada pela sua prática “Cem anos do Bairro do Alecrim”, além de mais 

três docentes participantes; 

ENSINO: GRADUAÇÃO / GRADUAÇÃO 

TECNOLÓGICA  
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 Material Didático gratuito. 

 Projeto pedagógico que valoriza a aprendizagem baseada em problemas, 

metodologias ativas de ensino e aprendizagem, aproveitamento de estudos e 

competências desenvolvidas no trabalho e adoção de recursos tecnológicos como a 

WEBAULA e a BIBLIOTECA VIRTUAL 

 Criação do Espaço Estágio e Emprego –E-3, o qual visa estabelecer parcerias com 

empresas para oportunizar ao discente amplo campo de estágio. Entre dezembro 

de 2011 a fevereiro de 2012 foram ofertadas 315 vagas entre  estágios e empregos  

 Estímulo às Atividades complementares por meio das Atividades Estruturadas 

 Programa de Monitoria e Iniciação Científica -  

 Reflexão teórico-prática por meio do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 Boa adesão dos cursos de capacitação docente oferecidoson line. 

 Consolidação e expansão da Semana de Iniciação Científica e dos cursos, com 

palestras interdisciplinares. 

 Boa aceitação dos professores por parte dos alunos, apresentado na avaliação 

institucional. 

Fragilidades: 

 Não formação de turma nos cursos de 

Processos Gerenciais, Marketing e 

Logística, devido a falta de demanda. 

 IGC 2 da IES. 

 Nota 2 no curso de Administração. 

 Baixo número de doutores no quadro 

docente, fato este que retrata da 

realidade de baixa qualificação do 

mercado de trabalho brasileiro. 

 Vacância no Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP) 

 

Ações realizadas: 

 Plano de melhorias para o curso de 

Administração, que gerou mais 

contratações de professores da área e 

efetivo funcionamento do NDE do curso; 

 Debate sobre a revisão do PPC do curso 

de Administração; 

 Organização dos NDE’s dos demais 

cursos. 

 Busca de professores doutores no 

mercado de trabalho local; 

 Divulgação do conceito do MEC para os 

cursos de Direito, Redes e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas nos murais 

da IES e em reuniões com os líderes.  

 Busca de profissionais no mercado local 

com formação na área de psicopedagogia 

para preenchimento da vaga. 

 

 

 

Potencialidades: 

 Bom número de egressos da IES, o que indica um bom potencial de alunos para a 

pós-graduação. 

 Necessidade crescente de qualificação no mercado de trabalho, gerando interesse 

crescente por cursos de pós-graduação; 

ENSINO: PÓS-GRADUAÇÃO 
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 Convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

 Criação de novos eixos temáticos com o novo PDI são eles: ambiente de negócios, 

segurança e informação, recursos naturais e meio ambiente, direito e cidadania, 

engenharias, ambiente e design, processos industriais. 

 Com a aquisição, pelo Grupo Estácio, de duas faculdades na cidade de Natal, 

aumenta o potencial de intercâmbio entre os cursos de pós-graduação, assim como 

aumentam as oportunidades, frente crescimento no número de concluintes; 

Fragilidades: 

 Falta de política de divulgação da 

Pós-Graduação. 

 Ausência de um setor específico 

que trate de divulgar a pós-

graduação. 

Ações realizadas: 

 Criação de uma coordenação 

integrada de pós-graduação, a qual 

atenderá a demanda das três unidades 

do Grupo Estácio na cidade de Natal; 

 Funcionamento da turma de Direito 

Público; 

 

 

 

Potencialidades: 

 Aumento das linhas de pesquisa. 

 Existência de política e práticas institucionais de pesquisa, inclusive com eixos 

temáticos. 

 Pesquisas coerentes com a missão da IES e as necessidades da sociedade potiguar 

Fragilidades: 

 Pouco tempo do discente para se 

dedicar à pesquisa. 

 Falta de clareza sobre os benefícios 

financeiros para os docentes que 

orientam pesquisas. 

 Falta de uma revista científica da IES 

 Falta de custeio da pesquisa por parte 

da IES; 

Ações realizadas:  

 Redução do número de professores 

horistas e ampliação do número de 

Tempo Integral e Parcial; 

 Maior divulgação dos processos seletivos 

para o Programa de Iniciação Científica. 

 As disciplinas “projeto integrador” 

associam as atividades de pesquisa com 

as demais disciplinas do semestre; 

 Busca de apoio financeiro para pagar a 

hospedagem e o domínio da página da 

revista eletrônica; 

 

 

Potencialidades: 

 Continuidade do programa Direito vai à praça;  

 Implantação do programa Direito vai à Siciliano, com palestras na livraria com 

professores da Faculdade Estácio de Natal. 

 Projeto do Centenário do bairro do Alecrim. 

 Forte atuação do Núcleo de Prática Jurídica, atendendo gratuitamente a 

PESQUISA 

EXTENSÃO  
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comunidade que necessita de serviços jurídicos. 

 Reestruturação do Núcleo de Extensão, sob nova coordenação; 

 Envolvimento dos alunos nas comissões que organizam as Semanas dos Cursos, 

inclusive egressos, apresentado trabalhos ou proferindo mini-cursos. 

 Continuidade da Semana de Empreendedorismo, com participação de 

empreendedores da comunidade e oferta de curso aos mesmos.  

Fragilidades: 

 Capacidade de atendimento limitada no 

Núcleo de Prática Jurídica  

 Não funcionamento da Empresa Júnior, 

por falta de interesse de docentes e 

discentes; 

 Desativação do curso de férias pela 

falta de divulgação e baixa procura; 

 Falta de bolsistas para auxiliar nas 

ações de extensão 

 Falta de um calendário da extensão 

Ações realizadas: 

 Contratação de mais advogados para o 

Núcleo de Prática Jurídica; 

 Reforço do Espaço Estágio e Emprego 

como forma de estreitar laços com o 

mercado e propiciar prática profissional 

ao estudante. 

 Projeto “Centenário do bairro do 

Alecrim” como grande retomada dos 

projetos de extensão, 

 Mudança na Coordenação de Extensão e 

estruturação de Plano para o Setor; 

 

 

2.3 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 

 

 

Uma das principais atividades de Responsabilidade Social desenvolvida em 2011 na 

Faculdade Estácio de Natal foi o encontro dos educadores, de tema “A Importância da Família e 

da Escola no Resgate dos Valores Sociais”, realizado em 17 de novembro com 60 professores da 

rede pública e privada de ensino da cidade de Natal. 

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

meio das oportunidades de estudo oferecidas aos seus colaboradores, com bolsa de 50 a 100% de 

desconto para cursarem Graduação ou Pós-graduação.  
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Vê-se também nas suas práticas de inclusão de estudantes portadores de necessidades 

especiais, oferecendo a disciplina de libras para os alunos de todos os cursos e adaptando as 

instalações físicas para recebê-lo com dignidade. 

Percebe-se sua responsabilidade social na preocupação de propiciar condições de 

continuidade das políticas governamentais de inclusão do estudante carente do ensino superior. 

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. 

Em 2011, inseriu-se na responsabilidade ambiental com o recolhimento de lixo separado 

por categoria (papel, metal, vidro e plástico) e desenvolveu ações de assistência e conscientização 

dos alunos, por meio de campanhas de doação de brinquedos para hospitais infantis da cidade e 

de material de higiene pessoal para os idosos. Esta ação se deveu ao fato de 75% doas alunos 

declararem que não participam de nenhum trabalho voluntário. 

Assim, 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. Falta tornar estas ações 

institucionais, parte do calendário, com projetos em períodos fixos. 

 

 

2.3.1. Coerência das ações de responsabilidade social com as políticas constantes dos 

documentos oficiais 

 

De acordo com o novo PDI 2012-2016 (em fase de consolidação) faz parte da missão da 

IES “(...) a formação profissionais de nível superior competentes, socialmente responsáveis, com 

visão humanista, holística e proativa, (...)” 

Ainda, apresenta dentre suas finalidades institucionais “Oportunizar espaços para ações 

sociais e ambientalmente responsáveis que possibilitem uma formação humanizada e proativa de 

seus discentes e Organizar centro de informações técnicas para a prestação de serviços à 

comunidade e com isso fomentar o desenvolvimento local sustentável”. 

Deste modo, pode-se detectar que as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela 

IES estão bem respaldadas na documentação oficial da IES. 
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2.3.2. Relações da IES com a sociedade: setor público, setor privado e mercado de trabalho 

  

Em 2011 a Faculdade Estácio de Natal continuou sua parceria com a Secretaria Nacional 

de Segurança Pública, oferecendo o curso de Pós-graduação em Perícia Criminal (06/11/2010 a 

22/11/2011) para militares e civis da área de Segurança Pública. 

Com o mercado de trabalho da Faculdade Estácio de Natal inaugurou o Espaço Estágio e 

emprego o qual visa aumentar a empregabilidade do aluno e orientar sua carreira, atuando junto 

com empresas, preferencialmente de recrutamento e seleção de pessoal para oferecer vagas de 

estágio remunerado e não remunerado aos discentes da instituição. 

A parceria estratégica com os empresários do bairro do Alecrim envolve tanto descontos 

para os colaboradores destas empresas como cursos, pesquisas e, quando solicitado, palestras 

para apoiar estes empreendimentos. 

 

2.3.3 Considerações sobre a dimensão 3: 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Potencialidades: 

 Convênio com diversas empresas para descontos de seus funcionários; 

 Atuação no PROEDUC, programa que beneficia diversos estudantes com pagamento de 

50% da mensalidade pela prefeitura. 

 Comunicação com os colégios da cidade através do Encontro de Educadores e da Semana 

de Energia Renováveis; 

 Realização de debates públicos sobre temas como “União Homoafetiva” e 

“Descriminalização da Maconha”; 

Fragilidades: 

 Falta de um coordenador que 

responda diretamente sobre as 

ações de Responsabilidade 

Social da IES e as planeje; 

 Dificuldade em mobilizar os 

alunos para a execução um 

calendário de ações 

socioambientais 

 

Ações realizadas: 

 Direcionamento das ações de Responsabilidade Social 

da IES para a coordenação de Extensão; 

 Campanha do Dia das Crianças: entrega de brinquedos 

para o hospital infantil Varela Santiago e Liga Contra 

o Câncer; 

 Campanha “Natal perfumado”: Doação de materiais 

de higiene pessoal para o Instituto Juvino Barreto; 

 Separação do lixo para reciclagem; 

 

 

2.4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
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Em 2011 a Faculdade Estácio de Natal melhorou sua comunicação frente ao ano anterior. 

Internamente organizou fachada e murais e externamente se fez mais presente na mídia com a 

participação ativa no projeto do centenário do bairro o qual faz parte: o Alecrim. Contudo, há 

muito caminho a ser percorrido, sendo este um dos pontos mais delicados da instituição. 

 

2.4.1. 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 apenas para os alunos, sendo um interessante meio para 

ser adotado também com os docentes. 

A 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 solicitada no relatório 

passado, foi atualizada.  

É importante frisar que o SIA é uma poderosa ferramenta de comunicação e está sendo 

bem avaliado, por docentes e discentes, mas demonstrou momentos de queda do sistema por 

sobrecarga, o que gera necessidade de migração futura. Em 2011 a média de aprovação do SIA 

caiu devido a maior lentidão do sistema, mas mesmo assim manteve nos dois semestres o índice 

de 70,9% de aprovação. 
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Figura 01: Eficiência do SIA 

Fonte: Autoavaliação Institucional 2008-20011 

 

Dentre lacunas encontradas na comunicação interna, já solicitada desde relatórios 

passados encontra-se a ausência de um Boletim Informativo impresso e digital, para melhor 

divulgar a Instituição entre os alunos e colaboradores, uma maior sinalização interna nas portas e 

corredores, uma cultura de uso do site e do SMS para comunicação direta. 

No aspecto da comunicação externa, vê-se a necessidade de sinalização do trajeto de 

chegada até da IES e o pouco espaço ocupado na mídia como os principais pontos de 

estrangulamento.  

 

 

2.4.2 Ouvidoria 

 

A ouvidoria segue em compasso de espera. A mesma foi estruturada pela direção geral e 

divulgada pela CPA, mas carece de produção de relatórios devido à sobrecarga de atividades de 

seus gestores. Na prática, funciona mais o “fale conosco” do site, respondido pelo Diretor Geral 

da IES. 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. 

Segundo dados coletados nas reuniões de divulgação dos resultados, a falta de informação 

dos discentes sobre a vida acadêmica, como eventos, projetos e mudanças nas normas da IES 

55% 
63,5% 64,3% 

69,9% 
75,8% 

70,9% 

2008.2 2009.1 2009.2 2010.1 2010.2 2011.1

EVOLUÇÃO DA TAXA DE APROVAÇÃO (2008-2011) 
Eficiência do SIA 
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figuram como ponto central de insatisfação. Apesar de não apresentar estatísticas, esta pesquisa 

qualitativa aponta, por conseguinte, a comunicação interna como o ponto mais delicado da IES, 

fato este que não envolve apenas a plena implantação da ouvidoria, mas também uma 

estruturação de canais eficazes de comunicação com os discentes.  

 

2.4.3 Considerações sobre a dimensão 4: 

 

 

2.5 AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, SEU DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇOES DE TRABALHO 

 

DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Potencialidades: 

 Novas janelas e serviços oferecidos pelo SIA– Sistema de Informações Acadêmicas, como 

oferta de estágio e acesso a recados e fóruns docentes. 

 Criação de grupos de e-mails na IES. 

 Crescimento da presença do nome “Estácio” na mídia local 

 Disponibilização dos documentos oficiais no site da IES – página da CPA (resumo do PDI, 

do PPI e do relatório de autoavaliação), edital de pesquisa e projetos da IES. 

Fragilidades: 

 Demora na atualização do 

site pela falta de cultura da 

IES postar todas as suas 

ações na Central de 

Serviços; 

 Falta de um jornal interno 

da IES; 

 Pouca cobertura dos 

eventos da Faculdade na 

mídia local; 

 A Ouvidoria foi criada, mas 

carece de pessoal para 

desenvolver suas atividades, 

ficando toda a comunicação 

com o “Fale conosco” do 

site.  

 

Ações realizadas: 

 Estímulo por parte dos gestores para o envio de relatos e 

fotografias das ações desenvolvidas para alimentar o site e 

o banco de dados do curso; 

 Criação de uma política de utilização dos murais 

institucionais separados por curso, além de ter espaços 

delimitados para a CPA, para Estágio e Emprego e para a 

pós-graduação. 

 Desejo de criar um jornal virtual para postar como mala-

direta para professores e alunos da IES 

 Entrevistas nos telejornais locais para falar sobre o 

mercado de trabalho em TI; 

 Ativa participação da Faculdade Estácio de Natal o 

centenário do bairro do Alecrim, no qual se insere a IES, 

gerando citações da IES em matérias nos jornais impressos 

da cidade. 



28 
 

 

O Corpo Docente da Faculdade Estácio de Natal (100 pessoas) 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. 

A instituição valoriza a qualificação profissional de seu corpo docente e procura 

incentivar a realização de cursos de pós-graduação, oferecendo bolsas de 50% a 100% para 7 

docentes no ano de 2011. 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 quadro de colaboradores técnico-administrativos (35 pessoas) também 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. 

 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. 

 Já as condições físicas de trabalho melhoraram bastante frente à reestruturação do espaço 

físico da IES, propiciando a criação de um arquivo morto para os documentos da IES, de uma 

sala de descanso para os colaboradores e de uma nova sala de professores bem mais ampla e 

iluminada. 

 

2.5.1 Formação do corpo docente 

 

Em 2011 a IES apresentou um quadro de 102 docentes (nem todos em exercício), dentre 

os quais distinguem-se: 09 doutores, 37 mestres, 53 especialistas e 3 graduados, conforme indica 

lista em anexo. Por conseguinte, vê-se que o número de doutores aumentou (de 7,4% para 8,8%), 
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assim como subiu o de mestres (de 26,8% para 36,3%), inversamente, decresceu o número de 

especialistas (de 56,5% para 52%) e o de graduados (de 9,2% para 2,9%). 

 

Figura 02: Qualificação Docente 

Fonte: Censo institucional 2011 

 

 

 

Este predomínio dos professores especialistas é um fato delicado, o qual que 

comprometeu sobremaneira o IGC da IES. É importante compreender que a mesma perdeu 

muitos mestres e alguns doutores com o impacto da grande quantidade de concursos públicos 

realizados entre 2009 e 2011. Esta também é uma das razões da forte rotatividade de docentes, 

fazendo com que 41,2% do quadro docente tenha sido admitido entre 2010 e 2011. 

Juntamente com o predomínio dos especialistas, vê-se também o massivo índice de 

contratos de trabalho com docentes horistas, o que dificulta a realização de um trabalho 

continuado na IES, conforme se observa no gráfico a seguir: 

 

 

Figura 03: Contratação docente 

Fonte: Censo institucional 2011 

 

8,80% 

36,30% 

52% 

2,90% 

Horistas Parcial Integral

71,6% 

15,7% 12,7% 



30 
 

 

A captação de alunos aquém da capacidade máxima dos cursos é o que justifica os limites 

apresentados pelo custo docente, sendo esta a razão para a grande quantidade de horistas no 

quadro de contratação da IES. Contudo, é importante salientar que este percentual de professores 

horistas era 76,9% no ano passado, indicando que a instituição está buscando melhorar este 

índice, inclusive estimulando a estruturação dos NDE’s dos cursos. 

 

2.5.2 Condições institucionais para os docentes 

 

Em 2011, 07 docentes da Faculdade Estácio de Natal cursaram pós-graduação com bolsa 

de estudo, incluindo dois professores aprovados na seleção nacional do mestrado em 

Administração, com mensalidade e passagem aérea pagos pela Estácio. 

A IES ora analisada adota o Programa de Incentivo à Qualificação Docente, o qual divide-

se em: PIQ Formação e PIQ Mérito. O primeiro é um programa de capacitação continuada com 

vistas ao  aprimoramento acadêmico, no qual muitos professores se inscrevem para cursar, mas 

não há um efetivo acompanhamento de seu quantitativo por parte da IES. O segundo abrange  o 

Concurso Nacional de Produção Científica e Projetos de Extensão e o Docente Destaque. 

O PIQ Remuneração visa valorizar e reconhecer o desempenho dos professores, 

incentivando sua qualidade e produtividade. 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, fato este ocorrido plenamente em 2011. 

 O PIQ Fórum que é um evento nacional que ocorre anualmente na cidade do Rio de 

Janeiro e reúne os docentes de todas as unidades que integram o grupo Estácio para trocas 

experiências didáticas inovadoras. Em 2011 a Faculdade Estácio de Natal participou com 5 

docentes, dentre os quais a professora Juliana Rocha de Azevedo foi premiada em primeiro lugar 

em sua prática com o projeto Centenário do Alecrim, ganhando um tablet. 

De modo geral, pode-se avaliar que o corpo docente está muito satisfeito com a 

instituição, apresentando um nível de 60% de favorabilidade na pesquisa de clima organizacional 

realizada em 2011, além de ter apresentado, salvo no curso de Redes de Computadores, excelente 

níveis de aprovação do coordenador com o qual trabalha, conforme indicou a pesquisa no final do 

segundo semestre, período mais corrido para o docente: 
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                                 Tabela 02: Avaliação dos coordenadores 

pelos docentes. 
                                     Fonte: Autoavaliação, 2011.2 

 

Ainda, conforme indicado na autoavaliação, respondida por 99% dos professores, vê-se 

que a avaliação interna é bastante conhecida pelos docentes, o que mostra o trabalho de 

divulgação da CPA vem surtindo resultado significativo.  

 

   

2.5.3 Condições institucionais para o corpo técnico-administrativo 

 

 A Faculdade Estácio de Natal executa a meritocracia e premia o esforço de seus 

colaboradores, possibilitando seu crescimento profissional. Também, oferece condições de 

desenvolvimento profissional ao corpo técnico-administrativo como programas de treinamento, 

reuniões teletransmitidas conectando o todos os colaboradores do Grupo Estácio de determinado 

setor e bolsas de estudo.  

Em 2011 foram 13 bolsas de graduação e 3 de pós-graduação para os colaboradores 

técnico-administrativos e seus dependentes 

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

ocorre através de seus gestores imediatos, além de ser dado continuidade à reunião semanal que 

ocorre nas segundas-feiras, das 14h00min às 15h00min 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 Cargos e Carreira, tanto o do docente quanto o do colaborador 

técnico-administrativo, ambos se encontram em processo de análise pelo órgão competente, 

Docentes do Curso  Consideram 
Muito Bom 

Direito 73.9 %  

Ciências Contábeis 66.7 %  

Eng. de Produção 66.7 %  

Administração 58.3 %  

ADS  57.1 %  

Petróleo e Gás 42.9 %  

Redes de 
Computadores 

25% 
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Ministério do Trabalho, para que seja efetuada sua homologação. Inicialmente protocolado em 

2010, o mesmo retornou para ajustes técnicos e foi novamente protocolado em maio de 2011, 

onde se encontra desde então. 

 A rotatividade é baixa e a favorabilidade do clima organizacional também está em 60%, 

contudo, pode-se considerar como maior desafio da Faculdade Estácio de Natal ao seu corpo 

técnico-administrativo é trabalhar com excelência em seus processos, todos com metas internas 

de execução, ao mesmo tempo em que passa por um necessário enxugamento da folha de 

pagamento, contado apenas com 35 colaboradores para atender  

 

 

2.5.4 Considerações sobre a dimensão 5: 

DIMENSÃO 5: POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

 

 

Potencialidades: 

 Melhoria na qualificação, com crescimento no percentual de mestres e doutores; 

 Pagamento de um dos melhores salários do mercado local. 

 Interesses dos docentes em participar do PIQ. 

 Bom relacionamento entre docentes e gestores da IES, propiciando uma comunicação franca 

e direta. 

 Aumento dos benefícios sociais, como bolsas de pós-graduação (7) e plano de saúde  

 Plena execução da remuneração variável, baseada no mérito auferido pela avaliação 

institucional 

Fragilidades: 

 Plano de Cargos e Salários ainda não 

homologado pelo MTE. 

 Poucas reuniões com os docentes por 

curso, dificultada pelo grande volume 

de horistas; 

 Falta de acompanhamento e 

divulgação dos docentes que 

participam do PIQ; 

 

 

 

Ações realizadas: 

 Cobrança da IES junto ao Ministério do Trabalho 

para a homologação em espera. 

 Divulgação dos cursos do PIQ e do banco de 

questões; 

 Bolsas de mestrado para dois docentes. 

 Maior valorização do docente, com o aumento de 

sua carga horária para reduzir o volume de horistas; 

 Premiação variável a partir do resultado na 

avaliação institucional 

 

 

 

CORPO DOCENTE 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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Potencialidades: 

 Favorabilidade de 60% na pesquisa de clima organizacional; 

 Corpo técnico  administrativo qualificado _ todos graduados ou graduandos; 

 Diálogo aberto com a Direção Geral e com outras IES do Grupo Estácio na busca de 

aperfeiçoar processos; 

 Pequena e jovem equipe com alta sinergia; 

Fragilidades: 

 Valor salarial baixo. 

 Benefícios sociais ainda insuficientes. 

 Baixo valor do Vale Alimentação. 

 Plano de Cargos e Salários ainda não 

homologado pelo MTE.  

 Não divulga bem os resultados da pesquisa de 

clima organizacional  

 Quadro enxuto, funcionários sobrecarregados 

Ações realizadas: 

 Aumento dos benefícios com a inclusão do 

Plano de Saúde Amil; 

 Incentivo ao desenvolvimento pessoal com a 

oferta de bolsas de graduação e pós-graduação 

 Ambiente físico de trabalho limpo e adaptado 

as necessidades funcionais; 

 Contratação de mais um atendente para a 

central; 

 

 

 

 

2.6 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 

 

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

qual está em processo de construção no período 2012-2016. Tanto no PDI que se encerra, quanto 

no que está em formulação, mantém-se o respeito à autonomia e independência dos colegiados.  

 É importante frisar a participação de três membros representantes da CPA nos colegiados 

de Administração (prof. Sandra), de Direito (prof. Alberto) e no CONSAD e CONSEPE (profª 

Anna Waleska), permitindo um pleno acesso aos dados e a documentação pertinente da IES. 

 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. Ela por si só já representa 

um momento de união e os resultados que proporciona permite conhecer melhor as necessidades 

da IES. A partir deles são gerados pareceres para os gestores e informados oficialmente nas 
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reuniões do CONSAD, juntamente com os dados qualitativos enviados aos coordenadores e 

demais gestores na forma de uma listagem de reivindicações extraídas dos encontros com os 

discentes. 

  

Infelizmente a taxa de aprovação do grau de conhecimento dos resultados da avaliação 

externa caiu 10% no segundo semestre de 2011, indo para 62,8%. Acredita-se que isto se deve a 

divulgação do IGC 2 da IES, bastante explorado pela mídia local, que tenha causado sensação de 

insegurança na comunidade acadêmica. 

As recomendações da CPA têm sido aceitas e implementadas pela gestão da IES, tendo sido 

implantado, dentre os principais pontos: 

 Sala de descanso para funcionários,  

 Ampliação do espaço físico da biblioteca; 

 Criação de um setor de acompanhamento da empregabilidade do aluno; 

 Ampliação e reestruturação da sala das coordenações; 

 Melhoria na central de atendimento; 

 Contratação de mais um funcionário; 

 Estruturação dos NDE’s; 

 Reorganização da Coordenação de Extensão; 

 Redução do número de graduados e especialistas e aumento no número de doutores e 

mestres; 

 Ampliação na quantidade de professores Tempo Parcial e Tempo Integral. 
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2.6.1 Funcionamento, representação e autonomia dos conselhos superiores 

 

 A Faculdade Estácio de Natal oferece autonomia de funcionamento e tem 

consciência do papel regulatório dos seus Colegiados e Conselhos, elaborando manuais, 

revisando regulamentos e deliberando assuntos contingenciais da IES. No entanto, precisa de 

uma política de comunicação destas reuniões e de seus resultados.  

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

convocado. 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. 

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 

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. 

 

 

2.6.2 Considerações sobre a dimensão 6:   
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DIMENSÃO 6: GESTÃO DA IES 

Potencialidades: 

 Fortalecimento dos Núcleos Docentes Estruturantes no planejamento dos cursos; 

 Funcionamento dos Colegiados, CONSAD e CONSEP dentro dos marcos regulatórios; 

 A direção apóia o funcionamento dos conselhos, colegiados e NDE. 

 Autonomia para o funcionamento da CPA 

 Aproximação entre gestor acadêmico e coordenadores, incluindo reuniões semanais, 

fazendo fluir melhor a informação, incluindo a participação da CPA; 

 A gestão está orientada para resultados, expondo-os nos murais das salas dos 

coordenadores. 

Fragilidades: 

 A informação entregue aos alunos e professores da 

instituição carece de clareza e atualização. 

 Baixo quadro de auxiliares administrativos para 

agilizar os processos gerenciais; 

 Excesso de demanda de trabalho para os gestores 

gerando dificuldade de se antecipar aos problemas 

gerenciais; 

 Alguns coordenadores dirigem dois cursos gerando 

dificuldade de se antecipar aos problemas gerenciais; 

 Necessidade de um coordenador adjunto para os 

cursos com maior quantidade de alunos 

 Necessidade de um atendimento individualizado do 

docente com o coordenador acadêmico e/ou do curso, 

para realizarem uma análise de sua avaliação 

institucional e montar um plano de melhoria 

profissional; 

 Falta de visualização dos resultados da IES pelos 

alunos e sociedade potiguar 

Ações realizadas: 

 Formação de colegiados e 

NDE dos cursos. 

 Reunião dos coordenadores 

toda quarta-feira pela 

manhã; 

 Metas claras e resultados 

colocados à vista de todos; 

 Criação do Núcleo Natal, 

que dá suporte e coordena o 

funcionamento das 3 

faculdades Estácio 

existentes na cidade; 

 Revisão do regimento da 

IES, adequando suas 

normas internas às 

exigências do MEC; 

 

 

 

 

  

 7. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE PESQUISA, 

BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

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. 

Um dos pontos mais questionados neste aspecto foi o estacionamento da IES, o respeito 

às vagas especiais, os desníveis no terreno e a falta de sinalização interna que facilite a 

locomoção do portador de necessidades especiais. 

Também, verifica-se que IES necessita urgentemente de um suporte psico-pedagógico 

para acompanhar a permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais e planejar 

ações para o atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais de 

acessibilidade. A infraestrutura tecnológica oferecida aos discentes da Faculdade Estácio de Natal 

_ SIA, webaula, biblioteca virtual 2.0, Secretaria Virtual _ facilita o atendimento principalmente 

daqueles que têm dificuldades de locomoção. 

 

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, 

Laboratório de Redes/Hardware. 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 com 

necessidades especiais, com adaptações e equipamentos necessários para os usuários especiais.  

Muitas ações foram realizadas em 2011 para melhoria do espaço físico da IES, dentre elas 

a mais marcante foi o deslocamento da sala dos professores, das coordenações e da direção para o 

bloco C, organizado melhor a distribuição do espaço interno da IES. 
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Quanto à estrutura geral da instituição, tanto em seu aspecto físico quanto acadêmico, 

verifica-se que esta foi bem avaliada pelos discentes, índices de satisfação (Bom e Muito bom) 

acima de 50% em quase todos os quesitos investigados pelo questionário de autoavaliação, com 

exceção de Atendimento da Secretaria e o Atendimento a requerimentos, porém estes 

apresentaram uma sutil elevação em sua aprovação. 

A seguir, observam-se a evolução dos demais quesitos avaliados ao longo de 2011: 

Avaliação realizada pelos 

Alunos da FCC – 2010 

Muito Bom 

Bom 

Desvio 

1) Conhecimento das avaliações 72,4% 

62,8% 
-5,6% 

2) Funcionamento administrativo 

e acadêmico 

57,6% 

56% 

-1,6% 

3) Eficiência do SIA 70,9% 

70,9% 

0% 

4) Acervo bibliográfico 66,7% 

64,9% 

-1,8 

5) Atendimento da Secretaria 35,2% 

38,1% 

+2,9% 

6) Atendimento a requerimentos 46,2% 

46,9% 

+0,7% 

7) Laboratórios 53,1% 

52,9% 

-0,2% 

8) Equipamentos para aulas  

práticas 

57% 

55,6% 

-1,4% 

9) Disponibilidade de recursos 

audiovisuais 

55,80% 

59,5% 
+3,7% 

10) Condições de limpeza e 

manutenção do campus  

88,9% 

87,9% 

-1% 

    Tabela 4: Avaliação geral da instituição pelos alunos_ Dados de 2011.1  _  Dados de 2011.2 

    Fonte: Avaliação Institucional 2011.1 e 2011.2                                

 

 

Em 2011 os alunos mantiveram a tendência de avaliar a “Limpeza e manutenção” como 

melhor item e “Atendimento da Secretaria” como pior, contudo, estes extremos estão num 

movimento de nivelamento com os demais itens, caindo um pouco o primeiro e subindo um 

pouco o último colocado.  

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 e em 2011. Reconhece-se aí o esforço da direção da IES em prover infraestrutura didática, 

comprando livros e equipamentos de aula.  
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O conhecimento das avaliações, principalmente do Exame de Ordem da OAB, foi o item 

de grande e surpreendente queda, atribuído ao crescente interesse de informações cada vez mais 

detalhadas sobre os índices de desempenho do curso. É bom que haja interesse, mas deve-se 

urgentemente se pensar em alternativas de disseminação da informação, para além dos murais. 

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. 

 

2.7.3. Biblioteca: acervo, serviços e espaço físico 

 

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

disponibilizando em 2011 um volume de 22.626 obras em seu acervo, tendo previsão de novas 

aquisições para 2012. Além disso, semestralmente por indicação do colegiado dos cursos ocorre a 

atualização do acervo, por meio de aquisições de novos títulos ou novas edições. 

Com isto, o espaço físico necessita ser ampliado, já tendo sido esvaziado todo o segundo 

andar para este fim, com reforma prevista para 2012. 

A excelente equipe que tem prestado um serviço de qualidade, atendendo a demanda no 

seu horário de funcionamento, refletindo-se no bom conceito obtido nas avaliações institucionais 

da IES. 

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 

08 novos computadores e depósito para guardar o acervo. Também há disponibilidade de internet 

Wi-Fi como forma de possibilitar o acesso à biblioteca virtual da IES e ainda aliviar a demanda 

sobre os laboratórios de informática. 

 

2.7.4 Considerações sobre a dimensão 7: 

DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Potencialidades: 

 Salas de Aula,Biblioteca e Laboratórios com excelente iluminação, refrigeração, 
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acústica, mobiliário e limpeza. 

 Cinco laboratórios de informática. 

 Máquinas modernas nos laboratórios. 

 Extenso e atualizado acervo bibliográfico, atendendo às demandas dos cursos ofertados. 

 Prédio com ótimas condições de acessibilidade.  

 Limpeza e manutenção do prédio é o item com maior aprovação na avaliação 

institucional 

Fragilidades: 

 Salas de aula em número 

insuficientes para demanda noturna. 

 Quantidade de vagas insuficientes 

no estacionamento. 

 Quantidade de multimídia 

insuficiente para a demanda docente. 

 Velocidade da internet baixa. 

 Falta de internet WiFi em todo o 

prédio 

 Falta de itens de Câmeras de vídeo 

nos corredores e estacionamento; 

 Pouco espaço na praça de 

alimentação nos horários de entrada 

e intervalo; 

Ações realizadas: 

 Esvaziamento do 2º andar para a 

expansão do espaço físico da biblioteca; 

 Aumento do número de laboratórios de 

informática,  

 Reorganização do fluxo e das vagas no 

estacionamento. 

 Implantação da internet Wi-Fi na praça 

de alimentação e no bloco C 

 Colocação de câmeras de vídeo na praça 

de alimentação e no laboratório de 

consulta; 

 

 

2.8 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AOS 

PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1 – Com 

Em 2011 a CPA passou por mudanças em sua composição, trocando três vezes de 

coordenador e tendo saídas em seu corpo de componentes. Somente em setembro retomou seu 

funcionamento, conduzindo o processo da autoavaliação interno e obtendo índices exitosos de 

participação da comunidade acadêmica. 

Análise das avaliações externas e, com base nas mesmas, encaminhamento das sugestões 

de melhorias dos cursos, coleta de dados quantitativos e qualitativos e a coordenação da comissão 

de revisão do PDI foram as principais atribuições da CPA no segundo semestre de 2011, tendo 

sido difícil a realização de suas reuniões ordinárias. Cumpriu parte de seu plano de ação (em 

anexo). 
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Os pareceres da comissão embasaram as decisões gerenciais da IES, que adotaram com a 

CPA um relacionamento de autonomia e respeito. A CPA tem assento em todos os colegiados e 

Conselhos e pretende trabalhar mais ativamente com os líderes de sala em 2012. 

 O veículo de divulgação das avaliações internas e externas foi o mural da CPA, e dos 

cursos, estratégia de comunicação que se mostrou insuficiente e necessita ser reavaliada. Porém 

as reuniões com discentes se mostraram bastante produtivas, resultando nas seguintes 

recomendações: 

Resultado da apresentação da CPA – Avaliação Institucional para os cursos Tecnólogos em 

Redes de Computadores e Analise e Desenvolvimento de Sistemas 

Itens solicitados pelos alunos durante a apresentação dos resultados 

 Melhorar a distribuição da internet nos laboratórios; 

 Melhorar a manutenção dos laboratórios (softwares que não funcionam, maquinas sem 

internet, maquinas que não funcionam); 

 Aumentar o número de técnicos responsáveis pelos laboratórios; 

 Aumento da sala do laboratório de infra-estrutura; 

 Melhorias no estacionamento, como demarcação, iluminação, nivelamento do terreno, 

cameras de segurança; 

 Divulgar quais são os documentos solicitados/emitidos pelo SIA; 

 Deficiencia do SIA em emitir declarações específicas e do IRA; 

 Realizar um trabaho de motivação das atendentes da secretaria, pois as mesmas estão 

sempre “tristes”; 

 Falta de material didático; 

 O material em PDF é bloqueado nos labs da IES, não podendo ser baixado; 

 Item no SIA para agendamento de pagamento: solicita declaração ou contra-cheque, mas 

os autônomos? 

 

Sugestões e feedbacks indicados pelos alunos do curso de Direito durante as reuniões da 

CPA realizadas entre 03 e 11 de outubro do corrente ano: 

 Reclamações reiteradas quanto ao mau atendimento aos alunos pela Secretaria; 

 As turmas do período matutino não têm acesso aos laboratórios, que estão normalmente 

sendo utilizados como salas de aula; 

 Falta de redes wireless de internet; 

 Punições aplicadas pela Biblioteca nos casos em que o sistema está fora do ar e o aluno, 

mesmo querendo, não pode efetuar a entrega / renovação de livros; 

 Velocidade / qualidade dos computadores e da rede dos laboratórios insatisfatórios; 

 Falta de segurança no estacionamento de alunos, sobretudo no período noturno (falta de 

câmeras e iluminação) 

 Defeitos ou ruídos na comunicação entre a IES e o aluno, sobretudo quanto aos 

esclarecimentos iniciais no ato da matrícula; 
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 Sugestão de complementação de um melhor atendimento humano ao atendimento virtual; 

 Funcionamento insatisfatório do SIA para requerimentos; 

 Despreparo dos funcionários que atendem os alunos na Secretaria e na Biblioteca; 

 Falha de comunicação entre as Coordenações e os alunos, sobretudo nos casos em que o 

professor faltar e a aula ter que ser postergada; 

 Poucas opções de lanchonetes na praça de alimentação, número insatisfatório de cadeiras 

e mesas, demora para o preparo dos alimentos pedidos nas horas de grande movimento; 

 Emissão dos boletos bancários com mais antecedência; 

 Despreparo dos funcionários para atender o FIES, dando aos alunos informações erradas / 

incompletas; 

 Problemas com a didática de alguns poucos professores ( os alunos relataram um caso em 

que, em uma sala com 50 discentes, a maior nota da AV1 foi 3); 

 A Unidade de Resposta Audível – CRA – vai para o Rio de Janeiro mecanicamente; 

 Sugestão de mudança de sentido de fluxo entre a entrada e saída do estacionamento dos 

alunos; 

 Acesso difícil à web aula através do SAI; 

 Entrega insatisfatória do material de estudo até a AV1; 

 Aulas presenciais ou EAD sem definição de certeza quanto à realização de algumas 

disciplinas; 

 Isolamento acústico das salas de estudo individual e em grupo da biblioteca; 

 Falta de aviso dos professores aos alunos com relação às atividades de extensão da IES; 

 Alguns professores das disciplinas on-line comentam os fóruns, mas não respondem os e-

mails. 

  

Curso de Engenharia de Produção e Petróleo e Gás _ Reunião com a CPA. 

Principais reclamações dos alunos: 

 Mau funcionamento do SIA em requerimentos como as declarações; 

 O SIA só pega no Explorer; 

 Colocar internet sem fio em toda a faculdade; 

 Incluir no SIA a matriz curricular e as atividades complementares; 

 Flexibilizar o pagamento com pelo menos três datas possíveis; 

 Não parar mais as aulas para levar a turma para o laboratório p/ fazer a avaliação; 

 Realizar disciplinas de férias que promovam o nivelamento em cálculo; 

 Incluir terceirização com empresas de manutenção de infra-estrutura; 

 Incluir no regimento da instituição que atitudes tomar quando um aluno sofrer acidente de 

trabalho; 

 Mais carteiras para obesos e diminuir a altura delas; 

 Sinalização das vagas para portadores de deficiência; 

 Pagamento de boleto na instituição (débito em conta); 
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 Melhorar a infra-estrutura da praça de alimentação, principalmente nos horários de pico 

que não suportam a demanda e os alunos têm que comer de pé; 

 Controle de entrada automático com sinalização do veículo; 

 Impressoras no auto-atendimento (divulgar sua existência) 

 Abrir portão do galpão para entrada do estacionamento; 

 Nivelar o piso do estacionamento e iluminá-lo; 

 Instalar câmeras de segurança em pontos estratégicos da faculdade; 

 Subir as divisórias das salas de estudo em grupo da biblioteca para reduzir o ruído; 

 Colocar uma sinalização luminosa Verde/Vermelha para indicar ao aluno que o 

estacionamento está lotado; 

 Melhorar a comunicação institucional via SMS e web site; 

 Existem certos locais de estágio (como os Tribunais) que solicitas uma declaração com 

termos específicos que não são gerados pelo SIA, tendo que ser feito manualmente. Mas 

estas solicitações são negadas. 

 

Curso de Administração e Recursos Humanos _ Reunião com a CPA. 

Principais reclamações dos alunos: 

 

 Convênio com o curso de Letras-Libras (IFRN) para estágio de intérpretes de apoio aos 

alunos portadores e à disciplina Tópico de Libras; 

 Iluminação do estacionamento; 

 Placas em Braile nas portas das salas e pontos de acesso e baixar as existentes atualmente; 

 Banheiro com chuveiro; 

 Envolver os bons alunos em atividades de palestras e treinamentos para comerciantes do 

Alecrim; 

 Divulgar para todos os cursos (via SMS e site) os eventos da faculdade, principalmente o 

Estácio vai á Siciliano; 

 Ter uma espécie de Projeto crescer também para os alunos de Administração, ou seja, um 

espaço de prática profissional. 

 Deixar os computadores da entrada da biblioteca e os do auto-atendimento restrito 

somente ao que se destinam, limitando o acesso a outras páginas; 

 Atendentes telefônicos da central não têm informações da FCC; 

 Divulgar as ilhas de auto-atendimento e colocar um funcionário fazendo uma triagem 

(pré-atendimento) na porta da central; 

 Fazer marcações das vagas no estacionamento. Nele há uma subida muito alta próxima à 

lanchonete; 

 Sinalizar vagas específicas para motos; 

 Fixar projetores nas salas de aula, pois os professores demoram muito para montar o 

equipamento; 

 Internet muito lenta na faculdade; 

 Salas sem Wireless 
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 Demora no recebimento do material didático; 

 Péssimo atendimento do FIES, retorno muito lento, informações desencontradas com o 

banco; 

 Reciclar os funcionários da central de Atendimento (mau humor/grosseria); 

 Atendente na central para filtrar os motivos do atendimento; 

 Solicitação docente: Receber periodicamente o status de avaliação dos professores, ou 

seja, o percentual de alunos que responderam a avaliação; 

 

 

Curso de Contabilidade _ Reunião com a CPA. 

Principais reclamações dos alunos: 

 Estacionamento sem iluminação e com falhas no calçamento; 

 Falta de livros técnicos da área de Contabilidade na biblioteca; 

 Falta de linhas de ônibus passando pela Faculdade; 

 Lentidão no SIA; 

 Atraso na distribuição do material; 

 O software utilizado pelos alunos de Contábeis no laboratório não está instalado em todas 

as máquinas. 

Dentre estes problemas diagnosticados, o referente ao atraso na distribuição do material 

foi uma solicitação de melhoria encaminhada pela CPA como prioritária, pois comprometeria 

toda a proposta pedagógica do curso. O que se pode notar foi o pronto recebimento por parte da 

gestão, a qual deliberou mudar toda a logística de entrega para o semestre seguinte. 

 

 

2.8.4 Considerações Sobre A Dimensão 8: 

 

DIMENSÃO 8: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

Potencialidades: 

 Participação de 1021 alunos da Faculdade Estácio de Natal. 

 Equipe de colaboradores envolvidos para mobilizar os alunos no período de avaliação. 

 Divulgação dos resultados por meio de murais e reuniões por curso 

 O docente visualisa no S.I.A. os resultados de sua avaliação 

Fragilidades: 

 Baixa confiabilidade do aluno no encaminhamento 

dado as suas respostas na avaliação institucional, pois 

não vê suas solicitações encaminhadas a contento. 

Ações realizadas: 

 Reuniões por curso para 

apresentar os resultados e 

sensibilizar a comunidade para o 

AVALIAÇÃO INTERNA 
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 Ausência de uma política de feedback e de relatórios 

analíticos por curso por excesso de atividades da CPA; 

 Queda no índice geral de satisfação do aluno, de 

3,89% no primeiro semestre para 3.76% no segundo 

semestre de 2011. 

processo de Avaliação 

Institucional. 

 Organização do mural da CPA; 

 Recomposição, com novos 

membros, da CPA. 

 Melhorias na infraestrutura e 

agendamento do atendimento na 

Central de Atendimento e maior 

acompanhamento dos 

requerimentos 

 

 

Potencialidades: 

 Espefificações adequadas relacionando os objetivos do curso e o perfil profissional do seu 

egresso. 

 Matriz curricular atualizada; 

 Docentes com experiência profissional de mercado; 

 Titulação, formação, experiência profissional e regime de trabalho do coordenador adequados 

ao cargo que ocupam; 

 Satisfatório tempo de experiência de magistério superior ou experiência na educação 

profissional 

 Salas de aula amplas, limpas, climatizadas e com acessibilidade. 

 Boas condições dos equipamentos e laboratórios. 

 Acervo bibliográfico satisfatório (com exceção dos periódicos); 

 Valorização do projeto integrador 

Fragilidades: 

 A interdisciplinaridade ainda é exercida de 

modo informal entre os docentes.  

 No PPC não há uma indicação da 

interdisciplinaridade ser uma prática curricular.  

 O colegiado do curso se reúne para deliberar, 

mas sem evidências dessa atividade. 

 O desenvolvimento de pesquisa e inovação 

tecnológica com participação discente é 

insuficiente. 

 Carência de políticas de interação com o setor 

produtivo. 

 Falta de apresentação das atividades 

estruturadas. 

 Baixa titulação do NDE. 

 Periódicos desatualizados  

Ações realizadas: 

 Aquisições de equipamentos para os 

laboratórios. 

 Aquisição de bibliografia 

especializada; 

 Análise e elaboração de plano de 

ação para melhoria do curso tendo 

por base os resultados da avaliação 

externa; 

 As Semanas de curso visam uma 

maior integração com o setor 

produtivo; 

 Elaboração de relatório das 

atividades estruturadas para 2012 

(sugestão da CPA acatada em 

CONSAD) 

AVALIAÇÃO EXTERNA  
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 Poucos gabinetes de trabalho para os docentes.  Política de contratação de mestres e 

doutores; 

 Solicitação de mobília para a sala 

dos professores; 

 

 

 

 

 

Potencialidades: 

 Adesão e interesse por parte dos docentes, os quais estudaram em sala as questões passadas e 

motivavam os alunos que não queriam fazer a prova. 

Fragilidades: 

 Baixa adesão do corpo discente, descontente 

com o curso. 

 Resultado do simulado divulgado depois do 

período das provas do ENADE; 

 Não houve um preparo psicológico dos 

alunos; 

Ações realizadas: 

 Reuniões para informar os alunos 

sobre a importância do exame; 

 Criação do simulado ENADE, com 

prêmio para o melhor colocado no 

Brasil 

 Divulgação dos locais de prova; 

 

 

9. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

 O discente ingressa por vestibular ou, se já for graduado, tem ingresso automático. 

Também, em 2011 foi realizado a aula inaugural apresentando a instituição e suas normas aos 

ingressantes, além de prosseguir com o projeto Gabaritando, como um interessante recurso de 

nivelamento e a compensação dos déficits iniciais dos alunos.  

Outros programas interessantes no campo do Desenvolvimento Acadêmico ocorridos em 

2011 foram os de Iniciação Científica; Atividades Acadêmicas Complementares como as 

semanas dos cursos e a de Empreendedorismo; os Trabalhos de Conclusão de Curso e os Projetos 

de Extensão.  

O novo Setor de Estágios e Empregos, Espaço E-3, promove parcerias com instituições e 

empresas; pois visa aumentar a empregabilidade do aluno e orientar sua carreira atuando junto 

com empresas, preferencialmente de recrutamento e seleção de pessoal. Desde sua inauguração, 

no final de 2011, hoje foram lançadas na faixa de 315 vagas entre  estágios e empregos . tem 

alunos estagiando: 

 27 em Direito 

ENADE 



47 
 

 

 29 em Administração 

 03 em ADS 

 10 em  Contábeis 

 06 em Redes 

 01 em Rh 

 01 em Petróleo e gás 

Há também o Núcleo de práticas jurídica e o Escritório-modelo como campo de estágio 

para os discentes do curso de Direito. 

Outra forma de garantir a entrada e a permanência do estudante para que o mesmo 

conclua seus estudos, a Faculdade Estácio de Natal adota os Programas de Apoio ao 

Financiamento de Estudos (Bolsas de estudos; Convênios com empresas e entidades; 

Financiamento com recursos próprios para os alunos dos cursos; adesão aos programas FIES e 

PROUNI, além das bolsas de 25% para os pesquisadores e monitores ao longo do ano;. 

Os requerimentos solicitados pelos discentes serão solicitados via Secretaria Virtual, os 

quais receberão um número de protocolo para acompanhar o andamento do seu pedido.  Deste 

modo, além do atendimento virtual, a ser estimulado pela IES, há também o atendimento pessoal, 

agendado por telefone  agilizando bastante o processo. 

 

 

2.9.2 Programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos discentes, referentes à 

realização de eventos 

 

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, 
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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 

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.  
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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. 

 

2.9.3 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 

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. 
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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. 

 

 

2.9.4 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.  

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. 

 

2.9.5 Considerações sobre a dimensão 9: 

DIMENSÃO 9: ATENDIMENTO ao ESTUDANTE 

Potencialidades: 

 Maior utilização do sistema SIA – Sistema de Informações Acadêmicas -pelos alunos, no 
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qual ele pode solicitar requerimentos, ver suas notas e freqüências, consultar a biblioteca 

virtual e a da disciplina, resolver exercícios, visualizar anúncios de estágios, etc.. 

 Reestruturação dos processos e do espaço físico da Central de Atendimento; 

 Espaço E3 para estimular a prática do estágio nas empresas 

 Conselho de líderes de turma em funcionamento. Não é um órgão deliberativo, mas 

cumpre o papel estratégico de divulgar junto aos alunos as informações referentes ao 

funcionamento da IES, conta com a presença dos gestores; 

 Funcionamento da IES (incluindo laboratórios e biblioteca) no horário da tarde e aos 

sábados até o meio-dia. 

Fragilidades: 

 Insuficiente número de atendentes; 

 Ausência da secretaria de egressos; 

 Vacância no NAP; 

 Falta de atividades de lazer e esporte 

para o discente; 

 A Secretaria dos alunos é o setor com 

maior rejeição na avaliação 

institucional, seguido pelo 

atendimento a requerimentos; 

 O diretor Geral e o acadêmico 

deveriam também agendar seus 

horários de atendimento aos discentes 

e docentes; 

 A central telefônica demora e é 

impessoal 

 Pouca informação sobre as 

potencialidades do uso do S.I.A. 

 

Ações realizadas: 

 Contratação de pessoal para atendimento. 

 Implantação do autoatendimento na Central para 

todos os alunos, exceto matrículas; 

 Implantação do projeto “Desenvolvendo 

Lideranças”, treinando os líderes de turma; 

 Introdução da psicóloga no NAP. 

 Treinamento FIES, PROUNI e PROEDUC. 

 Agendamento dos atendimentos nas 

coordenações, evitando filas e espera por parte 

dos alunos. 

 Mudança no Layout da central 

 Desmembramento da sala de matrícula e de 

negociação para outro ambiente; 

 Não existem propostas para a falta de atividades 

de lazer; 

 Utilizar as disciplinas de projeto integrador para 

envolver os alunos em atividades práticas de 

comunicação interna. Campanha: O que o seu 

SIA pode fazer por você? 

 

 

2.10 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO SOCIAL 

DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

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. 
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Assim, a Faculdade Estácio de Natal investiu em sua infraestrutura comprando 

equipamentos, livros e reformando o espaço interno para desenvolver um ensino verdadeiramente 

superior como preconiza no seu PDI. Logo, pode-se destacar como principais investimentos: 

INFRA-ESTRUTURA  

 Mudança das coordenações de curso, sala de professores, setores  

administrativo, financeiro e Direção Geral para bloco C; 

 Aumento da velocidade da internet para 4 Mega; 

SEGURANÇA DO PRÉDIO  

 Contratação de nova empresa de monitoramento eletrônico; 

 Contratação de empresa de segurança (Porteiros); 

 Instalação câmera no Laboratório de Consulta (4) e  

na Praça de Alimentação; 

CENTRAL DE ATENDIMENTO  

 Criação de sala matrícula para os alunos ingressantes; 

 Criação das ilhas de auto-atendimento na entrada do prédio; 

 Separação da sala de negociação; 

 Contratação de mais um funcionário; 

  Disponibilização de um funcionário para informações.  

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA:  

 Aquisição de 80 computadores c/ tela de LCD 19’:  

 Criação dos laboratórios 04 e 05, cada um com 16 PC’s; 

 Aquisição da licença do programa AutoCAD; 

BIBLIOTECA: 

 Os computadores antigos foram trocados por novos (8 ao todo) 

 Novos ar-condicionados (2 ao todo) 

 Atualização de periódicos; 

 Aquisição de 1.378 novos títulos; 

 Aprovação para implantação em 2012: de um novo programa 

 de empréstimo de livros por meio de controle biométrico (digital)  

e da ampliação do espaço físico da biblioteca; 

ESPAÇO ESTÁGIO E EMPREGO  

 Visa aumentar a empregabilidade do aluno e orientar sua carreira; 
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 Criação/reforma sala com 68m²; 

 Móveis: TV 42”, DVD, 04 mesas para atendimento ao público,  

04 computadores, cadeiras de espera, 02 ar-condicionados split; 

RECURSOS DIDÁTICOS  

 Aquisição de 8 datashows; 

 Instalação/criação das salas de Audio-video 01, 02 e 05; 

 Aquisição de novas ferramentas para o laboratório de  

hardware e sua conexão com a internet (modem)  

 

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. 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.  

Mesmo tendo como maiores aspectos de custos a folha de pagamento e os investimentos em 

infra-estrutura e como fonte única de recursos as mensalidades _ contando com uma 

inadimplência em torno de 30% e um índice de evasão em torno de 10%, _ pode-se afirmar que 

os investimentos da Estácio de Natal priorizam o aluno e a infraestrtura de ensino, através do 

direcionamento prioritário dos investimentos nos processos acadêmicos. 

Em contrapartida, a coordenação de pesquisa ainda reclama uma política de iniciação 

científica e de monitoria mais atrativa, com bolsas para docentes e discentes realmente 

compensatórias.  

 

 

2.10.4 Considerações sobre a dimensão 10: 

 

DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADEFINANCEIRA 

Potencialidades: 

 Melhor desempenho na captação de alunos; 

 Diminuição dos custos fixos, terceirização e parcerias com as outras faculdades Estácio da 
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cidade de Natal; 

 Diminuição do custo docente, por meio de concentração de carga horária e reengenharia 

das turmas; 

 Carência de mão-de-obra qualificada em Natal, grande mercado para a Faculdade 

Fragilidades: 

 Base de alunos ainda não atingida, pois os 

cursos não operam com a capacidade 

máxima permitida pelo MEC; 

 Localização com pouco transporte coletivo  

 Pós-graduação pouco explorada 

 Pouco relacionamento com o empresariado 

local; 

Ações realizadas: 

 Esforço concentrado para melhorar as 

captações de alunos; 

 Redução do custo docente. 

 Busca de parcerias com as escolas de 

ensino médio; 

 O Espaço Estágio e Emprego pode 

servir também como porta de entrada 

para o diálogo com as empresas; 
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3 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2012 

 
 

Para que a Faculdade Estácio de Natal se mantenha em harmonia com os objetivos 

propostos no novo PDI, que está em processo de finalização, e com as diretrizes do MEC 

para a avaliação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, foi que, tendo por 

base os dados coletados pelo processo de autoavaliação institucional, a Comissão Própria 

de Avaliação sugere o acompanhamento mais intenso dos seguintes quesitos: 

 

DIMENSÃO OBJETIVO NA IES AÇÃO 

1) Missão e o plano de 

desenvolvimento 

institucional 

Fazer os ajustes, protocolar e 

divulgar o Novo PDI 2012-

2016 

Reuniões com professores, 

funcionários e alunos 

2) Política para o ensino, a 

pesquisa, a pós-graduação, 

a extensão e as respectivas 

normas de 

operacionalização, 

incluídos os 

procedimentos para 

estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e 

demais modalidades 

Disseminar a pesquisa 

Motivar alunos para a 

Monitoria; 

 

 

Rever a política de bolsas de 

descontos nas mensalidades dos 

alunos participantes do programa; 

Fornecer ajuda de custo e pró-

labore  ao docente pesquisador 

3) A responsabilidade 

social da instituição, 

considerada especialmente 

no que se refere à sua 

contribuição em relação à 

inclusão social, ao 

desenvolvimento 

econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da 

produção artística e do 

patrimônio cultural 

Institucionalizar as ações 

dispersas de responsabilidade 

social; 

Estimular o aluno a participar 

de ações sociais (pois 75% 

declarou não participar de nada 

como voluntário) 

Criar por parte da coordenação de 

responsabilidade social de um 

calendário anual de eventos; 

Parcerias com as ONG’s para que 

realizem campanhas dentro da IES 

4) A comunicação com a 

sociedade 

Melhorar a infraestrutura da 

Extensão 

Disseminar a cultura do SIA 

entre alunos e professores 

Participar mais dos eventos da 

cidade 

Selecionar bolsistas de extensão; 

Fazer campanha de divulgação 

Fazer calendário conjunto de 

eventos 

Criar o Jornal virtual e o jornal-

mural da IES 

5) As políticas de pessoal, 

de carreiras do corpo 

Homologar o Plano de Cargo e 

Carreira 

Pressionar no MTE; 

Criar metas e colocar no “gestão à 
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docente e corpo técnico-

administrativo, seu 

aperfeiçoamento, 

desenvolvimento 

profissional e suas 

condições de trabalho 

Acompanhar o quantitativo dos 

treinamentos e das 

capacitações docentes 

realizados pelo PIQ 

vista”; 

Incluir no critério da 

Remuneração variável do 

coordenador e do professor; 

 

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. 

Investir na comunicação e 

circulação da informação 

(privativa da gestão central ou 

fluida em todos níveis) 

Criar mais fóruns de gestão 

participativa; Manter as reuniões 

com funcionários e coordenadores 

em dias fixos; aumentar o número 

de professores Tempo Integral e 

Tempo Parcial para que atuem 

nesses espaços deliberativos da 

IES 

7) Infraestrutura física, 

especialmente a de ensino 

e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e 

comunicação 

Desafogar o gargalo dos 

laboratórios de informática de 

noite; 

Melhorar o nível de utilização 

da capacidade da IES, 

reduzindo a ociosidade 

Implantar a internet sem fio em 

todo o prédio; 

Criar projetos para funcionar 

manhã, tarde e sábados; 

8) Planejamento e 

avaliação, especialmente 

em relação aos processos, 

resultados e eficácia da 

auto-avaliação 

institucional 

Buscar mecanismos mais 

eficientes de comunicação com 

os discentes; 

Obter, no mínimo, IGC 3 e 

nota 3 nas renovações e 

reconhecimentos externas dos 

cursos, 

Criar o Boletim eletrônico da 

CPA; 

Atualizar com mais freqüência o 

site  

Participar do “Projeto Boas 

Vindas” com os calouros 

Entrar nas salas ao invés de levar 

para o auditório para maximizar o 

público que assiste a 

apresentação; 

Acompanhar as ações de melhoria 

e implanta o relatório gerencial 

mensal por coordenação 

9) Políticas de 

atendimento aos 

estudantes 

Reorganizar o NAP; 

Estímulo ao esporte; 

Efetivar a Ouvidoria; 

Contratar Psicóloga; 

Fazer parcerias com clubes; 

Contratar ouvidor 

10) Sustentabilidade 

financeira, tendo em vista 

o significado social da 

continuidade dos 

compromissos na oferta da 

educação superior 

Reduzir a inadimplência e 

evasão; 

Produzir coletivamente um 

plano de investimentos a longo 

para a IES; 

 

Realizar o orçamento participativo 

para o ano; 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 O ano de 2011 foi de desafiador tanto para a Faculdade Estácio de Natal quanto para a 

CPA, mas mostrou que a comunidade acadêmica está unida e já apresenta uma incipiente cultura 

avaliativa. Assim, com o apoio de funcionários e a preocupação dos professores, criou-se uma 

campanha que levou a faculdade a cumprir sua meta de 60% de alunos que aderiram 

voluntariamente a fazer avaliação institucional. 

 O ENADE apresentou a necessidade de um trabalho de conscientização dos alunos, para 

que este momento seja avaliado com a importância que lhe é devida. A queda de boa parte dos 

índices da IES deve servir de alerta para a melhoria contínua dos processos a busca de um 

atendimento humanizado, aonde o aluno se sinta acolhido. Para isto o clima organizacional deve 

se manter favorável e as avaliações devem continuar gerando as diretrizes gerenciais como já é 

feito. Certamente este relatório reveste-se numa ferramenta fundamental neste processo de saber 

fazer e saber ser por que passa a jovem organização Faculdade Estácio de Natal. 

 

 

 

Natal, 17 de fevereiro de 2012.  
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APÊNDICE A: PROGRAMAÇÃO CENTENÁRIO DO ALECRIM
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APÊNDICE B: CARTAZ CONVOCANDO PARA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

APÊNDICE C: CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA NOTA DE RECONHECIMENTO DOS 

CURSOS 
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APÊNDICE E: REUNIÃO POR CURSO PARA A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

2011.1 E SENSIBILIZAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO 2010.2 

APÊNDICE D: REUNIÕES COM OS 

CURSOS PARA PESQUISA 

QUALITATIVA E DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOSDA AVALIAÇÃO 

 

 

2011 
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APÊNDICE E: BANNERS QUE DIVULGARAM OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

EM 2011 
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Acesse o seu Campus Virtual
e conheça todas as outras melhorias  que foram feitas pensando em você!

Sabe o que mudou na sua unidade esse ano?
SEGURANÇA DO PRÉDIO

Contratação de nova empresa de monitoramento eletrônico;

Contratação de empresa de segurança (Porteiros);

Instalação câmera no Laboratório de Consulta (4) e

na Praça de Alimentação;

INFRA-ESTRUTURA

Mudança das coordenações de curso, sala de professores, setores

administrativo, financeiro e Direção Geral para bloco C;

Aumento da velocidade da internet para 4 Mega;

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Criação de sala matrícula para os alunos ingressantes;

Criação das ilhas de auto-atendimento na entrada do prédio;

Separação da sala de negociação;

Contratação de mais um funcionário;

 Disponibilização de um funcionário para informações.

 
 

Acesse o seu Campus Virtual
e conheça todas as outras melhorias  que foram feitas pensando em você!

Sabe o que mudou na sua unidade esse ano?
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA: 

Aquisição de 80 computadores c/ tela de LCD 19’: 

Criação dos laboratórios 04 e 05, cada um com 16 PC’s;

Aquisição da licença do programa AutoCAD;

BIBLIOTECA:

Os computadores antigos foram trocados por novos (8 ao todo)

Novos ar-condicionados (2 ao todo)

Atualização de periódicos;

Aquisição de 1.378 novos títulos;

Aprovação para implantação em 2012: de um novo programa

de empréstimo de livros por meio de controle biométrico (digital) 

e da ampliação do espaço físico da biblioteca;
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Acesse o seu Campus Virtual
e conheça todas as outras melhorias  que foram feitas pensando em você!

Sabe o que mudou na sua unidade esse ano?
ESPAÇO ESTÁGIO E EMPREGO

Visa aumentar a empregabilidade do aluno e orientar sua carreira;

Criação/reforma sala com 68m²;

Móveis: TV 42”, DVD, 04 mesas para atendimento ao público,

04 computadores, cadeiras de espera, 02 ar-condicionados split;

RECURSOS DIDÁTICOS

Aquisição de 8 datashows;

Instalação/criação das salas de Audio-video 01, 02 e 05;

Aquisição de novas ferramentas para o laboratório de

hardware e sua conexão com a internet (modem)

ATIVIDADES ACADÊMICAS:
Renovação e ampliação do convênio com o Tribunal de Justiça;
Realização de eventos acadêmicos como: Estácio vai à Siciliano,
Projeto Crescer e parcerias com escolas públicas
Projeto 100 anos do Alecrim;

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F: COMEMORAÇÕES COM A COMUNIDADE DO BAIRRO DO 

ALECRIM  

 

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-kzs7ISnHMWA/Tq2GulU3XZI/AAAAAAAAAeI/zNnSb2XtXTc/s1600/Montagem.png
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APÊNDICE G: PERFIL ACADÊMICO DO DOCENTE 2011 

 
 

Nome Completo Pós-

Graduação 

Situação 

Docente 

Regime 

trabalho 

Docente 

em 

Exercício 

até 

31/12/2011 

Data de 

Admissão 

na IES 

Adriane Pedroso Dias 

Ferreira 

Mestrado Em Exercício Tempo 

Integral 

com DE 

Sim 02/08/2010 

Alaís Karina de Lucena Não possui  Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 08/11/2011 

Alberto Knobbe 

Busquets 

Não possui Em Exercício Tempo 

Integral 

com DE 

Sim 01/08/2007 

Alínio Araújo da Cunha Especialização Em Exercício Horista Sim 01/08/2008 

Álvaro Barros Medeiros 

Lima 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/03/2010 

Alysson Douglas de 

Sousa Lemos 

Especialização Em Exercício Horista Sim 13/08/2009 

Ana Catarina Gurgel de 

Castro Simonetti 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/08/2008 

Ana Lissa Oliveira Rego 

Azevedo 

Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/03/2010 

Ana Maria da Rocha Doutorado Em Exercício Horista Sim 01/08/2007 

Andréa Rodrigues 

Moreira 

Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/09/2010 

Ângela Maria Ribeiro de 

Lima Farias 

Especialização Em Exercício Horista Sim 02/08/2010 

Anísio Marinho Neto  Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/02/2007 

Anna Waleska Nobre 

Cunha de Menezes 

Mestrado Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 01/08/2002 

Antônio Benjamim 

Araújo Neto 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/02/2010 

Arkeley Xênia Souza da 

Silva 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/02/2010 

Bruna Patrícia da Silva 

Braga 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/05/2009 

Carlos José Seabra de 

Melo 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/08/2008 

Catarina Cardoso Sousa 

França 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/02/2011 

Ciaxares Magalhães 

Carvalho 

Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/09/2009 

Clawsio Rogério Cruz 

de Sousa 

Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/08/2011 

Cristiane Clebia Barbosa Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/05/2009 
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Daniel Henrique de 

Sousa Lyra 

Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/08/2007 

Danielle Freitas de Lima 

Oliveira 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/02/2011 

Denise Cristina Momo Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 13/08/2009 

Dickson Pessoa de Lima Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 03/02/2009 

Diva Sueli Silva Taveres Doutorado Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 01/08/2002 

Djamiro Ferreira 

Acipreste Sobrinho 

Especialização Em Exercício Tempo 

Integral 

com DE 

Sim 01/08/2007 

Edson Renovato de 

Oliveira Júnior 

Especialização Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 01/08/2011 

Eduardo Matos Lopes Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/02/2010 

Elcio Correia de Souza 

Tavares  

Doutorado Em Exercício Horista Sim 01/09/2009 

Emanuel Dhayan 

Bezerra de Almeida 

Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Tempo 

Integral 

com DE 

Não 01/08/2008 

Emmanoel Monteiro de 

Sousa Júnior 

Especialização Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 01/09/2010 

Emmanuelli Karina de 

Brito Gondim Moura 

Soares 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/02/2010 

Evandro Minchoni Especialização Em Exercício Horista Sim 01/09/2008 

Felipe Denis Mendonça 

de Oliveira 

Mestrado Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 09/05/2003 

Franklin Silva Mendes Doutorado Em Exercício Horista Sim 02/08/2010 

Frederico França de 

Queiroz 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/02/2008 

Gabriella Gonçalves 

Saldanha 

Especialização Em Exercício Horista Sim 02/08/2010 

George Ventura Morais Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/08/2011 

Helena Telino Monteiro Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 05/02/2009 

Henrique Clementino de 

Souza 

Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/10/2009 

Hugo René Menacho 

Suarez 

Especialização Em Exercício Horista Sim 13/08/2009 

Israel Eduardo de Barros 

Filho 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/03/2010 

Italo França de Queiroz Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 02/02/2009 

Iuri Costa dos Santos Especialização Afastado para 

Exercicio em 

outros órgãos 

Tempo 

Integral 

com DE 

Não 02/09/2009 
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Izangela Marculino de 

Andrade 

Mestrado Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 01/09/2009 

Jaime Luiz Groff Júnior Especialização Em Exercício Horista Sim 01/08/2008 

João Saturnino da Silva 

Neto 

Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/09/2009 

José André Diogo Neto Especialização Em Exercício Horista Sim 02/08/2004 

José Seabra Filho Especialização Em Exercício Horista Sim 01/10/2009 

Juliana Rocha de 

Azevedo 

Mestrado Em Exercício Tempo 

Integral 

com DE 

Sim 01/08/2008 

Juliana Vieira de 

Almeida 

Doutorado Em Exercício Horista Sim 03/02/2009 

Kaio Alencar de 

Azevedo Dantas 

Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/09/2010 

Karen de Medeiros 

Pondofe 

Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 03/02/2009 

Karolina dos Anjos 

Fontes 

Mestrado Afastado para 

Qualificação 

Horista Não 01/10/2010 

Karoline Lins Câmara 

Marinho 

Mestrado Afastado para 

Qualificação 

Horista Não 03/05/2010 

Kelli Cristina Lira de 

França 

Especialização Afastado para 

Qualificação 

Horista Não 01/10/2009 

Lidiane Araújo Aleixo Especialização Em Exercício Horista Sim 01/08/2008 

Luciana Maria de 

Oliveira 

Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/05/2009 

Luis Gustavo Fonseca 

Batalha 

Especialização Em Exercício Horista Sim 03/10/2011 

Luiz Gonzaga Medeiros 

Bezerra 

Doutorado Em Exercício Horista Sim 01/08/2006 

Manoel Pedro de Freitas 

Neto 

Especialização Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 03/05/2010 

Marcela Gonçalves dos 

Santos 

Não possui 

Pós-graduação 

Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/02/2010 

Marcelo Barbosa de 

Oliveira 

Especialização Em Exercício Horista Sim 03/10/2011 

Márcio Fernandes 

Andrade da Silva 

Mestrado Afastado para 

Exercicio em 

outros órgãos 

Tempo 

Parcial 

Não 01/02/2007 

Marco Aurélio de 

Medeiros Jordão 

Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Tempo 

Integral 

com DE 

Não 01/02/2007 

Marcus Vinícius 

Fernandes Andrade da 

Silva 

Mestrado Afastado para 

Qualificação 

Tempo 

Integral 

com DE 

Não 01/02/2010 

Margarida Maria 

Knobbe 

Doutorado Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 02/08/2010 

Maria Juliana Freire de 

Oliveira Leite 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/10/2011 
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Marise Delia Carvalho 

Teixeira 

Mestrado Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 01/08/2002 

Maritza Waleska Arruda Especialização Em Exercício Horista Sim 01/09/2008 

Michelle Marie Caldas 

Cruz dos Santos 

Mestrado Em Exercício Tempo 

Integral 

com DE 

Sim 01/02/2010 

Munique Therense 

Costa de Morais 

Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/02/2010 

Nadson Gutemberg 

Gomes dos Santos 

Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/11/2011 

Nelisse de Freitas Josino 

Vasconcelos 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/02/2008 

Olegário Mariano 

Prestelo Marinho 

Especialização Em Exercício Horista Sim 03/10/2011 

Olinda Maria Gomes 

Lesses 

Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/09/2011 

Pablo Diego Pinheiro de 

Souza 

Mestrado Em Exercício Horista Sim 02/08/2010 

Paulo Ivan Benigno 

Pereira 

Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/02/2010 

Paulo Roberto Pimentel 

Duavy 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/08/2008 

Poliana Carla Lima Dias Não possui 

Pós-graduação 

Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 02/08/2010 

Queila Pahim da Silva Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/08/2007 

Raul Benites Parededa Mestrado Em Exercício Tempo 

Integral 

com DE 

Sim 01/03/2008 

Rebeca Câmara Alves Especialização Em Exercício Horista Sim 03/05/2010 

Rochele da Silva 

Bezerra 

Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/02/2010 

Ronaldo Alencar dos 

Santos 

Mestrado Afastado para 

Qualificação 

Horista Não 01/10/2009 

Sandra Campos da Costa 

Moreira 

Mestrado Em Exercício Tempo 

Integral 

com DE 

Sim 01/08/2002 

Saulo Gomes Batista Especialização Afastado por 

outros motivos 

Tempo 

Parcial 

Não 06/02/2006 

Sheyla Paiva Pedrosa 

Brandão 

Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Tempo 

Parcial 

Não 01/02/2007 

Shirley de Moura Torres Especialização Afastado por 

outros motivos 

Tempo 

Parcial 

Não 07/02/2006 

Soraya Christiane Lima 

de Sousa 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/08/2011 

Suenia Mara Pimentel 

Duavy  

Especialização Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 01/08/2008 

Tadeu Ferreira Oliveira Mestrado Afastado por 

outros motivos 

Tempo 

Parcial 

Não 01/04/2011 

Tatiana Gehlen Marodin Mestrado Em Exercício Horista Sim 02/08/2005 
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Thadeu de Souza 

Brandão 

Doutorado Afastado por 

outros motivos 

Tempo 

Integral 

com DE 

Não 01/08/2002 

Thales Lima Silva Mestrado Em Exercício Tempo 

Parcial 

Sim 01/08/2010 

Ubiratan Correia Silva Mestrado Em Exercício Horista Sim 01/08/2011 

Ursula Bezerra e Silva 

Lira 

Especialização Afastado por 

outros motivos 

Horista Não 01/08/2007 

Vanusa Alves Resende Mestrado Em Exercício Horista Sim 09/05/2003 

Vírginia Helena Lins 

Maia 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/09/2008 

Vladimir da Rocha 

França 

Doutorado Em Exercício Tempo 

Integral 

sem DE 

Sim 13/08/2009 

Wagner Fernandes da 

Costa 

Especialização Em Exercício Horista Sim 01/02/2010 
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                  PLANO DE AÇÃO: COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO              

         Objetivo: Desenvolver a prática e cultura de autoavaliação na Faculdade Câmara Cascudo                                                                             2011 

 O Que Quando Onde Quem 
(parceiro) 

Por Que Como 
 

1 Reestruturar a reunião com os membros da CPA, organizar 
cronograma e promover as substituições necessárias; 

Set. 2011 Sala de 
reuniões da 
FCC 

Gabriela Atualizar a nova 
formação e organizar 
as ações 

Contato com docentes e 
discentes 

 

2 Acompanhar o processo de elaboração do novo PDI e PPI (2012-
2016); 

Out. 
2011 

Sala de 
reuniões da 
FCC 

Gestores da FCC 
e Núcleo 

Contribuir com o 
desenvolvimento 
institucional 

Reunião com a Comissão 
 

3 Implantar o relatório mensal de EPE (Ensino, Pesquisa e 
Extensão) junto às coordenações de curso; 

Out. 
2011 

Sala de 
reuniões da 
FCC 

Regulatório Agilizar a confecção do 
relatório final da CPA 

Formulário eletrônico 
 

4 Socializar os resultados das avaliações internas e externas 
(MEC/INEP) em cada curso, além de divulgar os resultados do ISA 
e do PESA junto aos alunos, professores, funcionários e gestores; 

Nov. 
2011 

Auditório da 
FCC, murais e 
site da FCC 

Gestor 
Acadêmico e 
Coordena-dores 

Feedback  Preparar cartazes e 
reuniões 

 

5 Realizar fóruns de sensibilização junto aos segmentos envolvidos 
na autoavaliação; incluindo reunião com representantes de 
turma e mobilização do acadêmico para participar do ISA. 

Nov. 
2011 

Auditório da 
FCC, murais e 
site da FCC 

Gestor 
Acadêmico e 
Coordena-dores 

Estimular a 
participação  

Reunião por curso no 
auditório 

 

6 Promover o processo de avaliação interna 2011.2, apresentando 
cronograma de execução das avaliações. 

Nov./Dez
. 2011 

Lab. 01 Coordena-dores 
e professores 

Conhecer a opinião dos 
docentes e discentes 
da IES 

Levar turmas ao 
laboratório no horário 
das aulas. 

 

7 Elaborar e encaminhar ao Regulatório, anualmente, 3 (três) 
relatórios parciais e 1 (um) relatório geral das autoavaliações 
aplicadas na instituição. 

A partir 
de 2011 

Sala de 
reuniões da 
FCC 

Comissão 
Própria de 
Avaliação 

Prestar contas à 
comunidade 
acadêmica e cumprir 
os atos regulatórios. 

Comparando os dados 
das autoavaliações com 
as dimensões do SINAES. 

 

8 Participar de pelo menos uma reunião semestral do NDE de cada 
curso. 

A partir 
de set. 
2011 

Sala do NDE NDE  Formalizar as ações da 
CPA 

Participando das 
reuniões e divulgando as 
ações da CPA. 

 

9 Formalizar semestralmente as ações da CPA junto ao Conselho 
Superior da Faculdade 

A partir 
de set. 
2011 

Sala de 
reuniões da 
FCC 

Conselho 
Superior  

Formalizar as ações da 
CPA 

Participando das 
reuniões e divulgando as 
ações da CPA. 

 

10 Atuar junto ao regulatório nas ações que envolvam 
autoavaliação e desenvolvimento dos planos de melhorias da IES 
e dos cursos de Administração e Direito; 

Out./ 
2011 a 
Fev./ 
2012 

Sala de 
reuniões da 
FCC 

Sandra Campos Para conhecer melhor 
o process iao de 
evolução da IES 

Participando das 
reuniões com os cursos e 
das ações de melhorias. 

 

11 Revisar o regulamento da CPA, integrando experiências com as 
outras instituições Estácio Natal. 

Set. 2011 Sala da CPA Sandra Campos Para atualizá-lo as 
exigências do Mec. 

Estudando as portarias 
mais recentes 

 

 
 
 


