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RESUMO 

 
O presente Relatório objetivou expor os processos acadêmicos de 2012, as ações realizadas, 
as potencialidades e as fragilidades avaliadas pela CPA, na Faculdade Estácio de Natal, bem 
como as propostas de avaliação continuada para 2013. Para composição deste texto, 
considerou-se como elemento norteador as 10 dimensões SINAES. A análise foi iniciada pelo 
Projeto Político Institucional (PPI) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
período de 2012-2016, constatando-se que existe articulação entre estes dois documentos. 
Outro importante instrumento de dados para a análise foi a Avaliação Institucional Interna de 
2012, a qual apresentou o Índice de Satisfação do Aluno - ISA, com média 3,69 para o 
campus, 3,96 para o curso melhor avaliado - CST Tecnologia em Petróleo e Gás e, 3,58 para o 
curso de menor média – CST em Redes de Computadores. Os itens com melhor 
favorabilidade no campus foram: condições de limpeza, infraestrutura e a eficiência do 
Sistema de Informações Acadêmicas (SIA). O item com menor favorabilidade ainda 
permanece sendo o atendimento da secretaria de alunos, embora a melhoria deste percentual 
já seja verificado em relação a anos anteriores. Com relação ao estímulo à produção científica, 
a IES tem ofertado, aos discentes, bolsas de pesquisa e de pós-graduação. No âmbito da 
Extensão, percebeu-se uma boa dinâmica na realização de projetos em todos os cursos com 
relevante alcance social. A CPA avaliou tais pontos como potencialidades, entretanto as 
fragilidades ainda estão no campo da comunicação interna e externa. A respeito da 
organização e gestão da IES, a Direção Geral, conta com o apoio de todos os Conselhos que 
se encontram em plena atividade (CONSEPE, CONSAD, Colegiados de Cursos, NDEs e 
CPA), além das coordenações de todos os cursos. No ano de 2012, a Faculdade fez um 
trabalho focado no seu quadro docente para atender às exigências da legislação vigente, 
otimizando sua base de professores mestres e doutores, bem como realizando a reorganização 
dos professores de tempo parcial e integral e no reforço ao trabalho acadêmico de sala de aula, 
como forma de aprimorar o ensino ofertado e melhorar as notas das avalições externas. O 
Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos docentes, implantado no ano de 2012, começa a ser 
cumprido, e a política de capacitação dos docentes e funcionários tem oferecido bolsas de 
estudo de 100% em cursos de graduação e pós-graduação e o Programa de Incentivo à 
Qualidade Docente (PIQ), cursos online para os docentes e pessoal técnico-administrativo. 
Em 2012, ainda foi possível registrar o início da entrega dos Tablets, com o material didático 
incluso aos alunos do Curso de Direito e Engenharia de Produção. Em meio a esta inovação 
surgiram novas demandas quanto ao acesso à Rede Wi-fi, constatou-se que a IES necessita 
adaptar-se às novas necessidades de infraestrutura para a rede e acesso à Internet, devendo se 
estender satisfatoriamente, no formato wi-fi, a todos os ambientes dos prédios, atualmente já 
disponível em 75% da IES. A construção deste Documento visa à melhoria e otimização dos 
processos, sendo um importante instrumento de planejamento da gestão acadêmico-
administrativa. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

O presente documento se constitui no Relatório de Autoavaliação da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) da Faculdade Estácio de Natal, ano base 2012. Sua construção coletiva 

permite uma análise dos processos internos, com a finalidade de otimizar as boas práticas, 

corrigir desvios e contribuir com a gestão da IES. O Relatório tem a finalidade de prestar 

contas à sociedade da atuação da IES no que se refere aos processos de interesse acadêmico. 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação é o órgão deliberativo responsável pela 

disseminação da cultura avaliativa na IES, através de processos de avaliação interna e de 

acompanhamento e análise das avaliações externas, possui Regulamento próprio e atuação 

autônoma em relação aos Conselhos. Sua composição assegura a participação de 

representantes dos segmentos da comunidade acadêmica – corpo docente, corpo discente e 

corpo técnico-administrativo - e da sociedade civil organizada, demonstrando a participação 

democrática desses segmentos nas decisões.  

O processo de avaliação interna do ano de 2012 sistematiza e presta as informações 

sobre a satisfação do aluno com o serviço prestado, do resultado da atuação do PPI durante o 

ano de 2012. Para tanto, este Relatório Anual de Autoavaliação, analisa as ações 

implementadas por todos os setores da IES, de acordo com as 10 dimensões estabelecidas 

pelo SINAES. Para A composição de um documento como este, se fez necessário o estudo 

dos documentos institucionais, a sensibilização para adesão à avaliação institucional 

semestral, o processo de autoavaliação, o estudo dos resultados das avaliações externas e a 

reavaliação. Desta forma, o processo avaliativo é contínuo e visa promover a excelência do 

processo de ensino-aprendizagem em nível acadêmico. 

Este Relatório traz, portanto, a resultante de um processo de debate, análise e 

interpretação dos dados obtidos através de seminários internos, reuniões de colegiado, 

aplicação de questionários.  

 
Apresentação da IES 
  

No ano de 2012 a antiga Faculdade Câmara Cascudo, instituição que deu origem à 

Faculdade Estácio de Natal, estaria completando 10 anos de existência, tendo iniciado suas 

atividades em 27/03/2002, por força da Portaria nº 803, que autorizou seu funcionamento. 

Integrada ao Grupo Estácio de Ensino Superior, em novembro de 2010, por meio da Portaria 
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n.º 1.925, publicada no DOU em 22 de novembro de 2010, a Faculdade Câmara Cascudo 

passou a ser chamada Faculdade Estácio de Natal – ESTÁCIO NATAL, e deu 

prosseguimento, com oportunidades de crescimento, ao trabalho de formação superior da 

população potiguar. 

Os Cursos de Administração Geral, com 150 alunos nos turnos diurno e noturno, e 

Administração com Habilitação em Marketing, foram os primeiros cursos a funcionar, 

autorizados através da Portaria nº 804, Dou de 27/03/02, com 150 alunos nos turnos diurno e 

noturno. Os Cursos de Turismo e Hotelaria, com 100 alunos cada, nos turnos diurno e 

noturno, obtiveram a autorização para funcionamento pelas Portarias nºs 805 e 806, D.O.U. de 

27/03/02, respectivamente. O Curso de Direito foi autorizado três anos depois, através da 

Portaria 2.635, D.O.U. 27/07/05, contribuindo para a democratização de acesso à formação 

superior e conseqüentemente ao conhecimento, à prática, à qualificação para o mercado de 

trabalho, considerando-se o perfil, as peculiaridades e a cultura da Região. Com a 

legitimidade e fazendo-se direito do dever, de acordo com a Portaria nº. 2402 de 09/11/2001,  

obteve-se o aumento de número de vagas em até 50% para os Cursos de Administração Geral, 

Marketing e Turismo, autorizados com conceito “B”. 

Com apenas seis anos, a antiga Faculdade Câmara Cascudo obteve excelentes 

resultados. Na avaliação do ENADE 2006, o Curso de Administração obteve o melhor 

desempenho entre as Instituições de Ensino Superior privadas de Natal; neste mesmo ano 

acolhe o primeiro Juizado Virtual do Norte-Nordeste e o segundo do Brasil, conferindo maior 

celeridade à tramitação dos processos; e o Curso de Turismo teve a grade curricular 

atualizada, tornando-se o primeiro Curso de Turismo Bilíngüe do Estado e um dos pioneiros 

no Brasil. 

Os Cursos de Graduação Tecnológia de Redes de Computadores e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, autorizados através das Portarias 503, D.O.U. 12/09/07 e 600 

13/12/2007, respectivamente, foram os dois primeiros cursos de área tecnológica da 

Faculdade, contribuindo para uma formação profissional alinhada com as necessidades do 

mercado e o grande potencial do setor. Além destes, o Curso de Ciências Contábeis foi 

autorizado pela Portaria 241, de 18/03/2008, publicado no D.O.U. de 20/03/2008. 

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 1º de outubro de 2008, em 

cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e alterações posteriores, foi aprovada a 

Proposta da Administração para a aquisição da Mantenedora União Nacional de Educação e 

Cultura Ltda. – UNEC, passando a mesma a fazer parte do Grupo Estácio Participações.  
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Em 2009, a Faculdade Câmara Cascudo recebe autorização para oferecer os seguintes 

cursos: Marketing, por meio da Portaria n.º 131; Gestão de Recursos Humanos, por meio da 

Portaria n.º 132; Logística, por meio da Portaria n.º 133; Processos Gerenciais, por meio da 

Portaria n.º 134; e Petróleo e Gás, por meio da Portaria n.º 135, todas publicadas no D.O.U. de 

7 de maio de 2009; e, ainda, Engenharia da Produção, por meio da Portaria n.º 70, publicada 

no D.O.U., de 20 de maio de 2009. 

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

na sociedade potiguar, pode-se afirmar que o ano de 2010 marcou o fechamento de um 

processo de maturidade da marca Estácio junto à antiga Faculdade Câmara Cascudo. 

Passando a denominar-se Faculdade Estácio de Natal, e aumentando o número de cursos, de 

quatro cursos âncoras (Administração, Marketing, Turismo e Hotelaria) para treze cursos 

autorizados pelo MEC. A IES fechou o ano de 2012 com uma base sólida de alunos, 

distribuídos em 09 cursos em pleno funcionamento – Administração, Ciências Contábeis, 

CST em Gestão de Recursos Humanos, Direito, Engenharia de Produção, CST em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, CST em Redes de Computadores e CST em Petróleo e Gás – 

82 Professores e 25 Funcionários. Além disso, tem fortalecido seu Núcleo de Prática Jurídica 

Dr. Jarlles Costa, laboratório do curso de Direito, para uma importante prestação de serviços à 

sociedade potiguar. 

Contudo, os cursos de Graduação Tecnológica em Marketing, Processos Gerenciais e 

Logística não abriram turmas por fraca procura de alunos, além do curso de Bacharelado em 

Hotelaria ter fechado pelo mesmo motivo. Atualmente, outro curso encontra-se em fase de 

finalização de turmas, o curso de Turismo, devido à paradoxal falta de interesse nesta 

formação pelos candidatos a nível superior, numa cidade de economia voltada ao turismo. 

Deste modo, pode-se dizer que a busca por sustentabilidade financeira é um desafio que vem 

sendo resolvido gradualmente por esta IES. 

 Neste mesmo ano de 2010, a Faculdade Estácio de Natal recebeu a visita de avaliação 

externa do MEC, sendo a mesma avaliada com conceito geral 3 (três). Este conceito está 

coerente com outro momento do ciclo SINAES que é a autoavaliação institucional, na qual a 

IES esteve com média 3,8 e 3,74, de acordo com as avaliações institucionais de 2011 e 2012. 

Entretanto, nos anos de 2011 e 2012 a Faculdade sofreu dois abalos em seu processo de 

avaliação externa, o IGC – Índice Geral de Curso, resultante das médias do quadro docente, 

nota do ENADE e Isumos – por estes dois anos consecutivos a nota foi 2. O IGC baixo do ano 

de 2011 foi resultado de uma nota insatisfatória quanto a média do quadro docente gerada 

ainda em 2010, que, embora preenchido com professores pós-graduados lato sensu, 
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apresentava-se saturado de docentes, maior que sua necessidade. Isto levou à redução da nota 

gerada pelo cálculo. Um trabalho voltado à reorganização do quadro docente levou a 

Faculdade a bons resultados, tanto nas visitas de Reconhecimento dos cursos in loco, como na 

média deste quesito para o cálculo do IGC durante os anos de 2011 e 2012. O segundo IGC 2 

foi referente ao desempenho dos alunos do curso de CST em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, no exame do ENADE também no ano de 2011. Diante de tal situação, a IES 

protocolou junto ao MEC um Termo de Compromisso e um Plano de Melhorias voltado, em 

específico, ao curso de CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Os trabalhos em 

busca da melhoria do IGC têm se intensificado, no cuidado com o corpo docente e com a 

qualidade no ensino e atenção ao aluno, através do trabalho das coordenações de curso e 

Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP). No ano de 2012, os alunos dos cursos de Direito, 

Ciências Contábeis, Administração e CST em Gestão de Recursos Humanos desta vez 

participaram do ENADE e as expectativas são boas.  
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1. REALIZAÇÕES:  

 

Dimensão 1 - PDI 

 
A Dimensão 1 inicia o trabalho de exposição da avaliação de desempenho da IES por 

dois documentos básicos de orientação da direção geral e acadêmica: o PDI, que apresenta os 

caminhos a serem trilhados pela Instituição nos próximos quatro anos, e o PPI que define o 

perfil pedagógico e a filosofia da Instituição. Embora recente, o PDI 2012-2016 foi 

estruturado tendo como norte o PPI e o PDI do período anterior. O Documento levou em seu 

texto a marca da construção coletiva, onde as direções, geral e acadêmica, docentes, técnicos 

administrativos e os órgãos colegiados participaram desta formulação. Entretanto, o 

conhecimento do seu teor ainda merece um trabalho maior de divulgação para a comunidade 

acadêmica. A CPA constatou que existe sintonia entre tais documentos visto que o PDI deve 

ser formulado à luz do PPI. No primeiro ano de vigência do novo PDI, a IES recebeu a visita 

de três comissões do MEC, duas de Reconhecimento de curso (Petróleo e Gás e Ciências 

Contábeis) e uma de Renovação de Reconhecimento (Administração), estando ainda à espera 

da chegada da comissão de Reconhecimento do curso de CST em Gestão de Recursos 

Humanos (remarcada para início de 2013). As notas foram satisfatórias, visto que dois cursos 

receberam nota 3 e um curso recebeu nota 4, já oficializadas através de Portaria ministerial, 

conforme mostra o quadro 1. Esta é a 4ª nota 4 que a IES recebe no período de 2011-2012, 

sendo sendo esta referente ao curso de CST em Petróleo e Gás. Os cursos da área tecnológica 

têm mostrado uma representativa atuação, já que os três que foram avaliados (CST em Redes 

de Computadores, CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e CST em Petróleo e 

Gás) com nota 4. Entretanto, a divulgação do IGC (Índice Geral de Curso) de 2012, com a 

nota 2 preocupou os gestores. A nota foi resultado do insatisfatório desempenho dos alunos de 

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, uma surpresa, tendo em vista o trabalho 

cuidadoso realizado com os alunos que iam prestar exame do ENADE 2011. A nota, 

entretanto também foi um alerta para que o trabalho seja ainda mais intensificado, e, de 

acordo com o PDI, uma das metas institucionais é a melhoria do IGC e foco na avalições 

externas. 
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O PDI apresenta em seu teor a continuidade de sua proposta de expansão, tendo em 

vista o crescimento na busca por profissionais qualificados para atender à demanda de 

transformações do mercado, resultante dos avanços tecnológicos e da internacionalização da 

economia. Neste sentido, a Faculdade Estácio de Natal se prepara para abrir mais 03 cursos 

superiores, que estão em sintonia com sua vocação tecnológica: CST em Gestão da 

Tecnologia de Informação, Gestão Ambiental e Gestão da Qualidade, e mais 4 cursos de 

Bacharelado - Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. 

Destes cursos propostos no PDI, três já receberam autorização do MEC para 

funcionamento.   

 Aprovado no CONSAD, o PDI trouxe como objetivos institucionais: 

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 sequenciais, por campo de saber; de 

Graduação; de Pós-Graduação e de Extensão, a fim de atender às 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,  
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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. 

 

 

Dentre os objetivos institucionais traçados para o período de 2012-2016, a IES centra-

se no foco ao aluno, preparando profissionais nas áreas de negócios, ciências jurídicas e 

Tecnologia, em consonância coma demanda do mercado potiguar, devidamente autorizados 

pelo Ministério da Educação, em cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu.  

Com relação à Pesquisa e à Extensão, a IES procura fortalecer-se ao estimular a 

atuação do alunado nos eventos da Iniciação Científica, como as semanas científicas anuais e 

a Extensão que cada curso promove. Além disso, a Faculdade, buscando participar dos 

programas extra-institucionais, promoveu sua inscrição no Programa Ciência sem Fronteiras, 

passando a ter, portanto, espaço aberto aos alunos das áreas da Tecnologia para intercâmbio 

científico em outros países. 

Tendo em vista, que o PDI inicia suas atividades em 2012, grande parte dos objetivos 

propostos no documento começam a ser delineados e passam a compor a rotina da IES nos 

anos subsequentes como se propõe. 
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Dimensão 1: PDI/ Aditamento 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Melhorar o IGC 2012 apresentado pelo 
MEC à Faculdade 

Protocolo de Compromisso e 
Plano de Melhorias para o 
curso de CST em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 
que impactou no IGC 

Resultado 2 no IGC 
referente ao Enade 2011 
da Ies 

Trabalho focado e 
participação da gestão da 
IES e dos cursos em prol 
do objetivo comum. 

O acompanhamento do Plano 
de Melhorias está acontecendo 
em 2013. 
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Manter os cursos já em funcionamento 
e expadir para oferta de novos cursos, a 
fim de atender à demanda do Estado de 
profissionais para a Indústria do 
Petróleo, expansão do Mercado 
Imobiliário, Indústria da Construção 
Civil, Parques de Energia Eólica e 
ampliação do Comércio e Serviços no 
Estado. 

Manutenção dos cursos da 
área de negócios 
(Administração, Ciências 
Contábeis, CST em Gestão de 
Recursos Humanos), 
Tecnológica (CST em Redes 
de Computadores e CST em 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas) Engenharias 
(Engenharia de Produção) e 
Processos Industriais (CST em 
Petróleo e Gás) e criação da 
proposta de abertura de novos 
cursos da área tecnológica 
(CST em Gestão da 
Tecnologia de Informação, 
Gestão Ambiental, Gestão da 
Qualidade) e mais três cursos 
de Bacharelado (Engenharia 
Civil, Arquitetura, Engenharia 
Elétrica, Engenharia 
Mecânica), com autorização 
de 03  cursos, pelo MEC, para 
funcionamento. 

Nenhuma fragilidade 
detectada. 

A procura no mercado 
pelos cursos em destaque 
e localização da IES em 
área comercial, não tendo 
concorrência ali com 
nenhuma outra IES. 
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Renovar o Reconhecimento do Curso 
de Administração 

Atualização do Projeto 
Pedagógico do Curso. 
 
Protocolo do projeto junto ao 
MEC. 
 
Visita in loco dos avaliadores 
em junho de 2012. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

O curso teve sua 
Renovação de 
Reconhecimento com 
nota 3. 
 
Ensino de qualidade. 
 
Estrutura compatível às 
necessidades dos cursos 
oferecidos. 
 
Docentes com nível de 
Titulação segundo os 
parâmetros do MEC. 

 

Reconhecer os cursos de 
CST em Petróleo e Gás, Ciências 
Contábeis e CST em Gestão de 
Recursos Humanos.  

Elaboração dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 
 
Protocolo dos projetos junto 
ao MEC 
 
Visita in loco para dois cursos. 

O Curso de CST em 
Gestão de Recursos 
Humanos teve sua visita 
marcada e desmarcada 
quatro vezes pelo próprio 
MEC, gerando desgaste 
pela expectativa não 
realizada. 

CST em Petróleo e Gás 
recebeu nota 4 e Ciências 
Contábeis nota 3. 
 
Ensino de qualidade. 
 
Estrutura compatível às 
necessidades dos 
cursos oferecidos. 
 
Docentes com nível de 
Titulação segundo os 
parâmetros do MEC. 

 

Apoiar os cursos que prestam o 
ENADE em 2012 – CST em Gestão de 
Recursos Humanos, Administração, 
Direito e Ciências Contábeis.  

Planejamento de oficinas com 
o coordenador de Curso e 
alunos 

Falta da consciência 
correta dos alunos com 
relação ao devido valor 
que o ENADE atribui ao 
seu curso e a sua 
formação 

Apoio Institucional; 
 
Comprometimento das 
Coordenações de Curso e 
dos professores.  
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Apoiar as práticas institucionais, 
fazendo-se cumprir o PPI no que tange 
ao ensino, à formação docente, 
e às inovações didático –pedagógicas. 
 

Elaboração da semana de 
Capacitação docente 
semestral; 
 
Organização dos trabalhos do 
NDE voltados à estrutura 
curricular dos cursos e 
preparação para visitas de 
reconhecimento; 
 
Realização das semanas dos 
cursos e eventos afins; 
 
Introdução do Tablet como 
equipamento de apoio 
pedagógico. 

Logística de entrega dos 
materiais didáticos, pois 
os mesmos chegam após 
o início das aulas. 

Encontro de Formação 
Docente proporcionando 
o encontro de professores 
de todas as áreas da IES 
com a finalidade de 
orientar e 
discutir as melhores 
práticas 
pedagógicas para o 
semestre; 
Apoio e participação dos 
alunos e professores nos 
eventos locais de seus 
cursos. 

 

Dar continuidade ao estímulo à 
produção acadêmica em nível docente e 
discente, de acordo com o plano de 
organização da Extensão e Pesquisa 
expostos no PDI.  
 

Oferta de cursos através do 
Programa de Incentivo à 
Qualidade Docente; 
 
Participação de 04 docentes da 
IES no Fórum – PIQ FORUM 
-  ocorrido em agosto de 2012 
no Rio de Janeiro; 
 
Estímulo à produção científica 
acadêmica, através da 
possibilidade de execução do 
TCC em Administração no 
formato de artigo; 
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

O envolvimento das áreas 
em todas as atividades 
propostas e a participação 
no Fórum no Rio de 
Janeiro foi evento 
propulsor para a 
criatividade docente; 
 
Percepção do desejo de 
participação docente nas 
atividades elaboradas do 
seu curso. 
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Dimensão 2 – PDI – ENSINO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. 

 

Nesta dimensão, a CPA elaborou uma apresentação, em conjunto com as coordenações 

de curso e gestão acadêmica, da concepção de currículo e organização didático-pedagógica  

de acordo com os fins da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área. A partir 

dos encontros de discussão e relato dos coordenadores de curso sobre as informações 

específicas dos cursos, foi possível a compilação dos resultados alcançados.  

O trabalho pedagógico das coordenações dos cursos se deu, no ano de 2012 em várias 

vertentes: no atendimento individualizado para soluções de questões particulares dos alunos, 

no formato agendado já implatado; gestão do seu curso no que tange as diretrizes curriculares 

com a participação de cada Núcleo Docente Estruturante (NDE); preparação para o ENADE, 

no cuidado direcionado a inscrição dos alunos, acaompanhamento do desenvolvimento destes 

através da aplicação de simulados e acompanhamento do corpo docente, no que tange o 

processo pedagógico.  

Os currículos dos cursos são concebidos a partir dos objetivos institucionais, 

observando-se o que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a legislação 

vigente, as exigências do mercado, e a literatura na área específica de formação, bem como 

nos valores diferenciais que a instituição visa para seus egressos.  

Com relação aos conteúdos, contemplados nos PPCs de cada curso, estes integram-se 

de forma a garantir dinâmica horizontal e vertical no diálogo das matrizes curriculares, que 

por sua vez, respondem à dinâmica social. A atualização permanente destes currículos faz 

parte do trabalho das coordenações de curso e de seus NDEs, cujas reuniões são realizadas 

mensalmente que preconizam o aprimoramento da ação educativa, a fim de identificar 

dificuldades, situações-problema e paradoxos apontados na formação acadêmica.  

É importante frisar que a IES mantém a preocupação de realizar o acompanhamento da 

prática e discussões pedagógicas, neste processo, convocando o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e a Comissão Própria de Avaliação, para junto às reuniões pedagógicas de 

curso, NDEs, Colegiados e outras, possa firmar uma parceria de contribuição e 

acompanhamento do seu crescimento educacional.  

 No ano de 2012, as ações voltadas ao nivelamento acadêmico ganharam destaque, um  

exemplo disso foi o Projeto Segunda Opinião, concebido no curso de Administração e 

disseminado para os demais cursos. O Projeto Transdisciplinar visa ao nivelamento 

acadêmico por meio de encontros quinzenais de estudo orientado por um professor 
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palestrante, com a finalidade de relacionar as transformações da sociedade com o ambiente 

acadêmico nas mais diversas áreas do conhecimento, além de oportunizar a realização de 

atividade complementar gratuita e opcional ao atribuir com pontuação de 10h/a ao final de 5 

encontros. 

A atividade contribui na construção de um sujeito crítico ao oferecer aos alunos mais 

uma possibilidade de espaço de discussão, preparando-o para posicionar-se de forma coerente 

e atualizada em avaliações externas como ENADE, OAB, Exames de Proeficiência, entre 

outros. 

A CPA constatou a participação efetiva dos cursos em obedecer e cumprir com as 

políticas institucionais relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, com elaboração de vários 

projetos. A política de ensino presencial e à distância para a graduação e a pós-graduação são 

eficientes, entretanto, com relação às disciplinas ofertadas no modelo à distância, ainda há 

uma resistência por parte do alunado, que não se encontra, em sua maioria, habilitado à 

prática da disciplina e estudo por organização particular. Neste sentido, o NAP prevê um 

trabalho voltado à orientação dos discentes a respeito do ensino à distância, trabalho este já 

realizado com os coordenadores de curso. 

A CPA destaca as ações da Gerência Acadêmica no sentido de incentivar a 

participação dos docentes e discentes nos projetos de pesquisa e também de extensão através 

da divulgação das bolsas de pesquisa; trabalho este voltado a disseminar uma cultura 

investigativa, a qual ainda é ineficiente em boa parte dos alunos de graduação e até pós-

graduação. Com relação aos projetos de Extensão, os discentes recebem o incentivo para 

participação em programas de extensão para cumprimento da carga horária obrigatória em 

Atividades Complementares que também é um programa institucional e contempla todos os 

cursos de graduação e formação tecnológica da Faculdade Estácio de Natal. O ISA – Índice 

de Satisfação dos Alunos (de 0 a 5) - de 2012  apresentou a seguinte realidade: 

CURSOS PROF. CURSO ISA 

Petróleo e Gás 4,26 3,65 3,96 

Gestão de Recursos Humanos 4,23 3,67 3,95 

Administração 4,04 3,5 3,77 

Direito 4,1 3,42 3,76 

Ciências Contábeis 4 3,41 3,71 

ADS 4,03 3,35 3,69 

Turismo 4,37 2,98 3,68 
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Engenharia de Produção 3,94 3,27 3,61 

Redes 3,97 3,18 3,58 

 

 Os cursos obedecem às Diretrizes Curriculares Nacionais, com currículos seguindo os 

princípios da flexibilização, interdisciplinaridade e contextualização. No caso do curso de 

Administração, que passou por Renovação de Reconhecimento em junho de 2012, este obteve 

conceito 3. A Empresa Júnior, laboratório vivo do curso, efetivou várias ações, como cursos, 

palestras e consultorias para empresas locais, além de algumas ações, como visitas técnicas à 

empresas e a realização de pesquisas de Iniciação Científica, em algumas disciplinas. Sem 

base de pesquisa ainda formalizada, as atividades de pesquisa concentraram-se nas disciplinas 

de Estágio Supervisionado II e Monografia com a produção de vários TCCs no formato de 

artigo científico e, mediante as correções pela banca examinadora, indicados à publicação em 

alguns casos. O curso trabalhou sempre com docentes aderentes a sua disciplina, com 

qualificação e média de satisfação do aluno de 4,27. 

O curso de CST em Gestão de Recursos Humanos, obedecendo às Diretrizes 

Curriculares Nacionais, está organizado para oferecer ao aluno referenciais teórico-práticos 

que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes, promovendo o 

seu pleno desenvolvimento como pessoa no exercício da cidadania e na qualificação para o 

trabalho. O Curso foi autorizado para funcionamento em 2009 com conceito 3 e aguarda visita 

de Reconhecimento marcada para o dia 25 de fevereiro de 2013. A média de satisfação dos 

alunos com seus docentes é de 4,36. As atividades de Extensão tiveram destaque, com a 

realização de 2 ciclos de qualificação profissional para a área de RH – realizado por alunos do 

3º período e a da I Semana de Gestão de Pessoas: Qualidade para o Mercado de Trabalho. 

No curso de Direito, ao longo de 2012, foram desenvolvidas diversas atividades de 

extensão e de aprimoramento acadêmico na Faculdade Estácio de Natal. O curso prestou 

relevantes serviços à população potiguar através do Núcleo de Prática Jurídica Dr. Jarlles 

Costa e da participação no Projeto Casa da Justiça e da Cidadania, expostos no quadro 2. 

Já o curso de Ciências Contábeis inicou o ano com a visita do MEC para fins de 

Reconhecimento, tendo como resultado deste processo a atribuição, pelo MEC, da nota 3 e 

Portaria já publicada. Durante o ano, houve um trabalho intensificado para sensibilização dos 

discentes com relação ao ENADE/2012, atráves de palestras e aulas. O curso teve ainda 

importante participação no Laboratório da Empresa Júnior. 

Os cursos da área tecnológica contribuiram de forma bem significativa nas atividades 

em geral propostas (Iniciação Científica, Extensão, Nivelamento e Atividades 
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Complementares). De acordo com a pesquisa institucional realizada através da avaliação 

semestral, foi possível perceber que os alunos da área tecnológica apontam a necessidade de 

um número maior de atividades de extensão, quão grande seu desejo de participação. O Curso 

de CST em Petróleo e Gás, também reconhecido pelo MEC no ano de 2012 com nota 4, 

desenvolveu várias atividades nos campos da pesquisa e extensão, atividades de nivelamento, 

e visitas de campo. Neste ano de 2012, aconteceu a I Semana de Petróleo, na qual, os 

professores mostraram-se completamente motivados e engajados nas atividades. O curso de 

Engenharia de Produção, um dos mais recentes da Faculdade Estácio de Natal, obteve um 

avanço considerável, desde a procura pelos candidatos a prestar o vestibular à participação 

voluptuosa dos alunos nas atividades propostas. Porém, a infraestrura nos laboratórios 

específicos do curso e de informática ainda necessita de mais atenção nesses próximos anos. 

O Curso obteve um avanço satisfatório na organização didático-pedagógica, e já se prepara 

para protocolar pedido de visita de Reconhecimento.  

Nos cursos da área de Tecnologia de Informação, CST em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas e Redes de Computadores tiveram inicio as atividades de pesquisa, extensão e 

empresa junior. Essa iniciativa gerou alguns trabalhos publicados em eventos de nível 

nacional e internacional, permitindo que o curso possibilite inserir essas atividades na rotina 

acadêmica de discentes e docentes. 

Finalmente, é importante registrar o último evento acadêmico de caráter 

multidisciplinar, ocorrido no ano de 2012, a I Semana do Livro e das Bibliotecas das 

Faculdades Estácio Natal. O evento trouxe a oportunidade, para alunos, professores, 

funcionários e comunidade de vivenciar um espaço educativo, aberto, de intercâmbio cultural 

e de conhecimento promovido pelo livro e pela leitura. O evento foi aberto à comunidade, sua 

participação totalmente gratuita, sendo necessária apenas a realização da inscrição na 

biblioteca da instituição.   

Nesta ocasião, foram oferecidas palestras, aconteceram premiações, lançadas 

campanhas de arrecadação de livros e convidadas escolas a participar do evento, com 

contação de histórias e recitais de poesia. O evento ocorreu no período de 29/10/2012 a  

01/11/2012. 

 

Pós-Graduação 

A Faculdade Estácio de Natal, através do estudo de mercado, tem buscado o desenho 

do cenário de desenvolvimento do Estado, com a intenção de oferecer aos profissionais das 

áreas de negócios, Direito e Tecnologia, bem como aos seus egressos, uma continuidade de 
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seus estudos, por meio dos cursos de pós-graduação Lato Sensu. Para tanto, a IES no ano de 

2012, reestruturou sua pós-graduação com uma coordenação de pós-graduação e 

coordenadores de áreas específicas, os quais se empenham na organização didático-

pedagógica de seus cursos, bem como da renovação do portfólio dos cursos e o crescimento 

da oferta e do alunado. 

É importante frisar que a IES trabalhou a pós-graduação no sentido de oportunizar ao 

seu egresso uma formação cada vez mais integral, tendo a preocupação de oferecer cursos que 

desenvolvam continuadamente formação em sua área, atualização e valorização do currículo 

no mercado. No ano de 2012, foram oferecidos apenas dois cursos: Especialização em Gestão 

de TI e Especialização em Direito Público.  
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Dimensão 2: ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, NIVELAMENTO ACADÊMICO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Reorganizar a Empresa Júnior. 
 

Palestras, consultorias e visitas 
técnicas, além de organização de 
eventos através da Empresa Júnior.  
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

A empresa conta com a 
orientação de dois professores da 
Instituição com carga-horária 
para atividades da Empresa 
Júnior; 
9 alunos na direção e mais de 300 
alunos contemplados com os 
cursos. 

 

Promover o nivelamento dos alunos de 
graduação. 

Realização do Nivelamento em 
Português, Química, Física e 
Matemática.  
 
 
 
Projeto Papirus (estímulo à leitura). 
 
 
 
 
 
Curso de Revisão de Direito 
Constitucional. 

Necessidade em 
melhorar horário da 
oferta, pois tem 
atingindo poucos 
alunos. 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Alunos de todos os cursos 
participaram. 
 
 
 
 
Estímulo do hábito de leitura de 
textos universais, tendo o Direito 
como tema transversal com 07 
alunos do curso de Direito. 
 
 
Enriquecimento e consolidação 
de conteúdo jurídico relevante. 

 

Promover ações para o ENADE. Realização de aulões para revisão do 
conteúdo para o ENADE. 

Falta de aderência de 
um número maior de 
alunos. 
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Realizar eventos para aprimoramento 
acadêmico. 

Realização do I e II Ciclo de 
Qualificação Profissional para a Área 
de Recursos Humanos. 
 
 
 
Realização da I Semana de Gestão de 
Pessoas: qualidade para o mercado de 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização do III Congresso Estácio 
de Direito Contemporâneo. 
 
Realização da Oficina "Liberdade 
Religiosa" no Curso de Direito. 
 
Realização da Palestra de interesse 
jurídico,¨Comissão da Verdade¨,  
durante a I Semana das Bibliotecas 
das Faculdades Estácio em Natal. 

Necessidade de 
melhoria da 
comunicação externa 
para divulgação deste 
tipo de atividade. 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 

Partcipação total de 52 alunos 
envolvidos com o planejamento e 
execução dos ciclos e 700 
beneficiados da comunidade. 
 
 
Possibilidade de participação do 
alunado: no planejamento e 
execução da atividade: 12 alunos 
do curso de Gestão em Recursos 
Humanos e 95 participantes do 
evento, entre alunos e membros 
da comunidade. 
 
 
 
Participação de 84 alunos do 
curso de Direito. 
 
 
Participação de 100 alunos do 
curso de Direito. 
 
 
Participação de 120 alunos do 
curso de Direito. 
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Realização das palestras: ¨Desafios 
do exercício da magistratura" e 
"Processo Eletrônico". 
 
 
Curso de Introdução ao 
Gerenciamento de Projetos com 
Scrum promovido pela Empresa 
Júnior para os cursos de TI 
 
 
Curso de Programação para Android 
 
 
 
Realização da I Semana do Livro e 
das Bibliotecas Estácio Natal 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada 
 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada 
 
 
Dificuldades no que 
tange a infraestrutura 
de produção de um 
evento de grande 
porte 

Participação de 143 alunos do 
curso de Direito 
 
 
 
Participação de 30 alunos no 
curso para o gerenciamento de 
projetos com a ferramenta Scum 
 
 
 
Participação de 20 alunos do 
curso de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 
 
Participação de 765 alunos da 
IES dos variados cursos 
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Recepcionar os alunos novatos, 
levando-os a conhecer o curso e as 
possibilidades de atuação e acompanhar 
os egressos no mercado, em seus 
primeiros passos na atuação 
profissional. 

Realização de aulas inaugurais a cada 
início de semestre, no curso de 
Direito 
 
Ação para os egressos do curso de 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas a fim de mostrar para os 
alunos do curso como/onde e 
experiencia de mercado dos alunos 
egressos em destaque. 
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada  
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Média de 300 alunos 
participantes. 
 
 
10 alunos participantes 
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Estimular a produção acadêmica, 
científica e cultural de docentes e 
discentes 

Realização da palestra e lançamento 
dos livros "A Caveira de Hamlet" (de 
autoria docente) e "Cantigas de 
Roda" (de autoria discente) – ambos 
do curso de Direito. 
 
Desenvolvimento da pesquisa de 
Iniciação Científica: Estudo das 
propriedades físicas e mecânicas de 
blocos queimados à lenha e a gás 
natural no curso de CST em Petróleo 
e Gás; 
 
Apresentação de trabalho no XX 
Congresso Brasileiro de Ciência e 
Engenharia de Materiais  
 
Desenvolvimento da pesquisa: 
Qualidade e Desenvolvimento de 
Produtos no Universo da Engenharia 
de Produção  
 
Desenvolvimento das pesquisas no 
curso de Análise e desenvolvimento 
de Sistemas: “AI Quest: Um jogo em 
HTML5 
para aprendizado de algoritmos” 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 
 
 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

120 participantes 
 
 
 
 
 
 
02 alunos participantes. 
 
 
 
 
 
01 docente participante. 
 
 
 
Participação de 07 alunos 
na Iniciação Científica. 
 
 
 
Participação de 2 alunos. 
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 “O lúdico na educação de 
transito: Memória de condutores” 
 
Publicação de docentes do curso de 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas: 
 
AI Quest: Um jogo em HTML5 para 
aprendizado de algoritmos Na revista 
EPOCA. 
  
Recuperação da Infraestrutura de TI 
do Laboratório de Informática em 
Escola Estadual do RN: Um Relato 
de Experiêmcia no X Congresso 
Internacional de Tecnologia na 
Educação. 
 
Melhor Idade Digital: um relato de 
experiência no X Congresso 
Internacional de Tecnologia na 
Educação. 
 
Projeto Integrador uma Articulação 
entre a Teoria e Prática na Area de 
Tecnologia de Informação: 
fundamentação teórica  X Congresso 
Internacional de Tecnologia na 
Educação. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

  

 Avaliando as habilidades dos 
usuários em computação nos cursos 
tecnólogos em Redes de 
Computadores e Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas na 
Revista CCEI. 
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Promover Laboratórios Práticos 
Atividades de Extensão para 
aprimoramento atividades da prática 
profissional e atendimento à 
comunidade 

Participação dos alunos do curso de 
Deireito na Casa da Justiça e da 
Cidadania 
 
 
 
 
Atuação do Núcleo de Prática 
Jurídica Dr. Jarlles Costa com 1.563 
atendimentos jurídicos gratuitos à 
sociedade, 526 processos reais ativos, 
207 processos reais encerrados, 361 
audiências realizadas. 
 
 
Início do projeto: Implantação do 
sistema de gestão ambiental ‘agenda 
verde’ em instituições de ensino no 
Bairro do Alecrim 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 
 
 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada 
 
 
 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Desenvolvimento da 
habilidade profissional 
mediante atendimento a 
demandas sociais de 16 
alunos do curso de Direito 
 
 
 
Participação de 488 alunos 
estagiários, vivencianto a 
prática jurídica. 
 
 
 
 
Participação de 25 alunos 
dos cursos de CST em 
Petróleo e Gás e 
Engenharia de Produção 
 

 

Promover atividades de 
reconhecimento dos espaços 
profissionais e da prática na empresa 
pública e privada 

Realização no curso de Direito de 3 
visitas assistidas (TJRN, JFRN, TRE 
e TRT) 
 
Visita no polo tecnológico de Recife 
(CESAR, Procenge para o curso de 
CST em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Participação de 150 alunos 
no total 
 
 
 
Participação de 30 alunos 

 

Reestruturar Pós-graduação Definição de uma coordenação geral 
da pós graduação e de coordenações 
específicas por área 
 
Oferta de dois cursos: Gestão de TI e 
Especialização em Direito Público 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Planejamento dos 
trabalhos pars 2013 

Os frutos do 
trabalho de 
reestruturação da 
pós-graduação só 
poderão ser 
avaliados ao final 
de 2013. 
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Dimensão 3:  RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 
 A Faculdade Estácio de Natal reconhece a Responsabilidade Social como fator de 

seriedade, primordial na prática docente e discente rumo à efetivação da qualidade do ensino. 

Inserida no Bairro do Alecrim, a Faculdade, desde 2011, firmou um compromisso com seu 

entorno, quando participou do grande projeto “Centenário do Bairro do Alecrim”. Desde 

então, a IES trabalha para a formulação de um programa permanente de serviços àquela 

localidade. Desta forma, já tiveram início atividades de apoio e orientação à comunidade no 

intercâmbio com outras instituições, com a plena consciência de que a cooperação 

interinstitucional possibilitará a absorção de novas iniciativas frente ao Ensino, à Pesquisa e à 

Extensão e, consequentemente à Resposabilidade Social. 

A Faculdade Estácio de Natal dispensa especial atenção para a formação de recursos 

humanos efetivamente qualificados, visando contribuir com o pleno desenvolvimento da 

região, levantando esforços para difundir o espírito empreendedor, estimulando uma postura 

ética e de responsabilidade social em seus cursos.  

Os Projetos de Extensão possuem a afinidade direta com a responsabilidade social, já 

que levam o aluno a prestar serviços e colaborar com a comunidade. Assim multiplicam-se as 

oportunidades para os alunos de graduação de realizarem atividades práticas nas diversas 

áreas: Direito, Administração, Recursos Humanos, Engenharia de Produção, entre outras. 

Desta forma, no ano de 2012, as atividades de Extensão caracterizaram a prática da 

responsabilidade social, além do que ações isoladas também compuseram o rol de atividades, 

como as campanhas: “Faça uma criança sorrir” e  “Compartilhe palavras, doe um livro”, as 

quais obtiveram grandes doações em brinquedos e livros, doados nas instituições filantrópicas  

e numa escola do bairro do Alecrim, e ainda doação de arrecadação e doação de alimentos ao 

GAAC – Grupo de Apoio à criança com câncer. 

O curso de Direito apresentou uma preocupação constante com a responsabilidade 

social, uma constatação disto foi a participação dos alunos do curso no Projeto Público “Casa 

da Justiça e da Cidadania”, no qual os alunos puderam vivenciar o desenvolvimento da 

habilidade profissional mediante atendimento a demandas sociais no exercício da Advocacia 

Voluntária, atendendo a população de baixa renda do Distrito Judiciário da Zona Norte em 

conciliações e mediações. Além desta ação, podemos registrar a participação dos alunos deste 

curso no Programa “Caern, na comunidade”, onde, a partir de um convênio de cooperação 

institucional com a Companhia de esgotos do Estado objetivou-se operacionalizar 

atendimento à população acerca das demandas jurídicas. 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Realizar eventos para colaborar nas 
ações de responsabilidade social 
 

Realização da Palestra 
beneficente “Finanças 
Pessoais, o limite do equilíbrio 
do ser”, organizada pela 
Empres Júnior para a 
Campanha “Faça uma criança 
feliz” 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Participação de 200 
alunos dos cursos de 
Administração e Ciências 
Contábeis em sua 
maioria. Doação de 200 
brinquedos para a 
campanha. 

 

Oferecer atendimento jurídico gratuito. Atuação do Núcleo de Prática 
Jurídica Dr. Jarlles Costa com 
1.563 atendimentos jurídicos 
gratuitos à sociedade, 526 
processos reais ativos, 207 
processos reais encerrados, 
361 audiências realizadas. 
 
Participação no Programa 
Casa da Justiça e da Cidadania 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 
 
 
 
 
 
 
Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Prestação de serviços 
àqueles que necessitam 
de assistência jurídica e 
não possuem condições 
financeiras de tê-la. 
 
 
 
Prestação de serviços 
jurídicos à população 
menos favorecida da 
Zona Norte da cidade em 
mediações e conciliações. 
Participação de 16 alunos 
do curso de Direito.  
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Sensibilizar e estimular os alunos e 
funcionários da IES a participar das 
campanhas solidárias. 
 

Realização das campanhas: 
“Faça uma criança sorrir” e  
“Compartilhe palavras, doe 
um livro”, 
 
 

Nenhuma fragilidade 
encontrada. 

Os alunos apoiaram 
totalmente as duas 
campanhas.  
Foram arreacadados 240 
livros e revertidos 480 
em doações para uma 
escola municipal do 
bairro do Alecrim. 
 
Foram arrecadados 538 
brinquedos e doados em 
duas instituições 
filantrópicas. 
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Dimensão 4 - COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PRATICADA NA IES 
 
 

Nesta dimensão, é possível contemplar as ações da IES quanto à comunicação, no caso 

interna e externa (sociedade). Dentre os objetivos da comunicação, tem-se a divulgação das 

ações e pesquisas da Instituição e temas relevantes à comunidade e integração dos cursos da 

Instituição. 

A Comunicação Interna na Faculdade Estácio de Natal, tem como veículo de mais 

fácil e rápido acesso de alunos e professores os murais espalhados em pontos estratégicos por 

toda IES. Enretanto existem outros veículos de comunicação interna para docentes e 

funcionários, como e-mail, ligações e SMS via celular. O SIA Institucional constitui-se no 

principal meio pelo qual o aluno tem acesso às informações de caráter acadêmico e financeiro 

em geral. Além disso, através do SIA, é possível aos alunos baixar arquivos, enviar sugestões, 

consultar o acervo da biblioteca, realizar requerimentos. 

A Comunicação entre setores é realizada por meio de telefones e seus ramais e do 

software Skype, que é um sistema de VoIP ou Chat que auxilia tanto na transmissão de 

informações quanto nas solicitações de serviços, materiais, divulgação, agendamento de 

auditórios e salas de aula e murais em todos os setores; 

           No ato da matrícula o aluno cria um e-mail institucional por meio do qual recebe 

comunicações sobre ofertas de estágio e emprego, eventos ou prazo de devolução de livros da 

Biblioteca ou qualquer outra informação relevante. Entretanto, vale ressaltar que a ferramenta 

mais abrangente nesta relação ainda se consttui no ambiente virtual disponibilizado a alunos e 

docentes - o Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) - no qual o aluno obtem todas as 

informações acadêmicas, financeiras das quais necessita, além de ter a possibilidade de 

avaliar e agendar atendimentos. Importante também ressaltar a existência do site 

http://intranet.estacio.br,  pelo qual o colaborador tem acesso aos sistemas informatizados da 

Faculdade bem como pode solicitar a abertura de chamados para serviços e solicitações em 

geral. 

No ano de 2012, observou-se a rápida disseminação no uso de redes sociais como 

canais de comunicação externa (Facebook, Twitter, página da Faculdade). A comunicação 

interna ganhou importante impulso com a criação da rede Conecta – rede social interna para 

os colaboradores Estácio. Outra ferramenta facilitadora para o trabalho da gestão pedagógica 

em todos os níveis foi a Intranet. Se forem analisados os elementos disponíveis à 

comunicação, a Faculdade conta com ótimas ferramentas de Tecnologia de Informação, que 

http://intranet.estacio.br/
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se coadunam com as necessidades de um mundo comunicativo. Entretanto vislumbra-se que a 

adesão a todas elas ainda é lenta na maioria dos colaboradores, o que compromete. 

 Importante lembrar a importância da Ouvidoria nas questões de comunicação interna e 

externa, entretanto, a IES apresentou fragilidade, com relação a esta questão, haja vista que 

encontrou dificuldade em selecionar um representante para ocupar o cargo deixado pelo 

antigo ouvidor, desta feita, a ouvidoria ficou inativa no último semestre de 2012, o que 

acarreta problemas de comunicação entre os alunos e a gestão da IES, pois este tipo de 

demanda torna-se mais uma, para a direção atendê-la.  
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Dimensão 4: Comunicação 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Dinamizar a comunicação interna  Criação da Rede Corporativa 
Conecta 

Nem todos os 
colaboradores buscaram 
o acesso à rede 
corporativa. 
 
Baixa adesão dos 
docentes. 

Intercâmbio de 
informações relevantes à 
prática acadêmica pela 
possibilidade de 
interlocução com outros 
docentes de outras IES do 
grupo para troca de 
experiência. 

 

Melhorar a comunicação com a 
comunidade 

Criação de novos canais de 
atendimento ao aluno pelo 
Facebook e Twitter; 
 
Contratação de um 
profissional de comunicação 
para atuar nas redes sociais na 
divulgação e monitoria da 
imagem Estácio. 

Nenhuma fragilidade 
identificada. 

Fácil acesso à 
informação. 

 

Disponibilizar PDI, PPI e PPCs para 
acesso de alunos e professores---- 

Disponibilização dos 
documentos oficiais da IES, 
como PDI, PPI e PPCs na 
biblioteca e sala dos 
professores, segundo a 
Portaria 40. 
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Dimensão 5 - POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E 
CORPO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO 
 
 

Políticas de pessoal referente ao corpo docente 

 

A Faculdade contou com um quantitativo de 82 professores no seu quadro docente,  

em 2012. Estes docentes possuem formação acadêmica e aderência compatíveis com as 

disciplinas que ministraram. A Instituição valoriza a qualificação profissional de seu corpo 

docente, priorizando a contratação de professores com mestrado e procurando incentivar os 

que possuem especialização a buscarem a qualificação profissional em cursos de Pós-

graduação Stricto Sensu. Anualmente são abertos editais para bolsas de pesquisa e apoio à 

pós-graduação. No ano de 2012, 03 docentes foram contemplados com bolsas de apoio à pós-

graduação. 

Os dados apresentados nos quadros 13 e 14 demonstram a qualificação dos docentes 

da Instituição, no que diz respeito à Titulação e Regime de Trabalho. 

 
TITULAÇÃO QUANTIDADE % 

Especialista 40 48,7 

Mestre 31 37,8 

Doutor 11 13,4 

TOTAL 82 100 
 

REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE % 

Horista 45 54,8 

Tempo Parcial 28 34,1 

Tempo Integral 9 10,9 

TOTAL 82 100 
 

A respeito do processo de capacitação e formação continuada em serviço, a 

Faculdade conta com o PIQ – Programa de Incentivo à Qualidade Docente, disponibilizado a 

todo quadro de professores, nas seguintes modalidades: 
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• PIQ Formação Continuada – voltada ao aprimoramento acadêmico do professor, 

cursado em módulos em que são discutidos temas ligados às práticas pedagógicas. 

• PIQ Mérito – premiação do “Concurso Nacional de Produção Científica, e Projetos de 

Extensão e Ensaio” e do “Programa de Bolsas stricto sensu”. 

• PIQ Remuneração – disseminação da cultura da meritocracia, identificando e 

reconhecendo os professores que mais se destacam nas suas atividades. O sistema de 

remuneração variável é aplicado a docentes e coordenadores de curso da Estácio, de 

acordo com sua avaliação interna. 

• PIQ Fórum – “Fórum Anual de Docentes”, evento com professores convidados de 

várias unidades que integram o grupo Estácio pelo Brasil. Tem como objetivo o 

desenvolvimento, a capacitação, a integração e o reconhecimento dos docentes que se 

destacam por suas práticas pedagógicas.  

 

 No ano de 2012, dentro da política “Gente ensinando Gente”, a Faculdade Estácio de 

Natal investiu no desenvolvimento dos seus docentes, com treinamentos on line e presenciais, 

além de oportunidades de bolsa de estudos de Graduação e Pós-graduação, bem como para 

funcionários e seus familiares de primeiro grau (esposo, esposa, filhos).  

Além disso, como continuidade da política de pessoal, foi implementado, em 2012, o 

Plano de Carreira Docente, que estabelece a política da Faculdade em relação aos seus 

docentes quanto à admissão, remuneração, capacitação, reclassificação e progressão, 

horizontal e vertical.  

 Diante de tais iniciativas percebe-se que o corpo docente continua motivado, tendo em 

vista o Relatório de Autoavaliação de 2011, que já apresentava tal realidade. Motivados, os 

professores mantém uma melhor relação com os discentes em sala e fora dela. Neste sentido, 

o Índice de Satisfação dos Alunos em 2012, quanto aos docentes, foi o seguinte: 

 

Curso Índice de Satisfação dos alunos 
quanto aos docentes do seu 
curso 

Administração 4,04 

Ciências Contábeis 4,00 

Direito 4,10 

Engenharia de Produção 3,94 

Turismo 4,37 
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CST em Gestão de Recursos Humanos 4,23 

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 4,03 

CST em Redes de Computadores  3,97 

CST em Petróleo e Gás 4,26 

 

   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.  

 

Corpo Técnico Administrativo 

 

A Faculdade Estácio de Natal possuia um corpo técnico-administrativo formado por 

27 componentes no ano de 2012, número ainda insuficiente, tendo em vista a demanda de 

crescimento, com o aumento no número de discentes e de cursos, previstos no PDI 2012-

2016. Atualmente, o quantitativo supre, no limite, as necessidades específicas dos cursos, seja 

na gestão acadêmica, no suporte técnico em laboratórios e também no atendimento a alunos. 

Há a necessidade, indicada na pesquisa institucional de um funcionário laboratorista, para 

atender às demandas dos laboratórios.  
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Dimensão 5 - Políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Implementar Plano de Carreira 
docente 

Implementação do Plano de 
Carreira docente 

Falta de conhecimento 
dos docentes de todo 
seu teor. 

Existência de um 
documento que 
assegura o docente 
quanto a seus direitos e 
orienta sua progressão 
profissional na 
empresa. 

 

Divulgar processo seletivo do 
pessoal técnico-administrativo e 
docente, bem como da oferta de 
capacitações, através de editais 

Utilização de editais de 
circulação interna e externa 
para contratação de pessoal 
técnico administrativo e 
docente e cursos de 
capacitação. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Transparência pelos 
mecanismos claros e 
conhecidos para a 
seleção, contratação, 
aperfeiçoamento e 
avaliação do corpo 
docente e técnico-
administrativo. 

 

Otimizar o quadro docente com 
professores mestres e doutores, e 
com experiência didático-
pedagógica 

Abertura de editais e 
contratação de professores 
com experiência no ensino 
superior e com formação 
Stricto Sensu 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Contratação de 22 
docentes 

 

Melhorar a qualidade de vida no 
trabalho dos funcionários técnicos 
administrativos 

Parceria técnica com o 
curso de Fisioterapia da 
Estácio Fatern no programa 
de Ginástica Laboral 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Participação dos 
funcionários 
semanalmente nas 
aulas de ginástica 
laboral. 
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Dimensão 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 A Gestão da Faculdade norteia suas ações tendo em mãos o planejamento futuro 

proposto pelo PDI, pelo PPI em conformidade com a filosofia da instituição e pelos relatórios 

gerados pela CPA. Os colegiados, conselhos e comissões possuem autonomia com relação aos 

seu funcionamento, o que proporciona uma gestão marcada pelo caráter democrático. 

 A realização e a divulgação da avaliação institucional envolve a participação dos 

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

comunidade acadêmica no melhoramento contínuo da faculdade. Durante o ano de 2012, 

algumas sugestões geradas a partir da avaliação institucional parcial, no mês de junho, foram 

acatadas pela gestão como processo de busca pela melhoria contínua, como: 

• Implantação do atendimento agendado; 

• Realização de treinamentos direcionados ao atendimento em secretaria – via WEB (em 

processo) e presencial com apoio do curso de Gestão em RH. 

• Agendamento para o atendimento da direção e das coordenações; 

• Eliminação dos requerimentos em atraso; 

 

A gestão da IES, além de contar com o apoio da CPA, trabalha norteada pelos 

documentos institucionais PDI e PPI. Neste sentido, o plano de metas, exposto no PDI (2012-

2016) orienta as ações da IES com a finalidade de atender a melhoria qualitativa de seus 

processos de acordo com as 10 dimensões do SINAES.  
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Investir na comunicação e circulação da 
informação 

Realização de reuniões com 
docentes para divulgação do 
Plano de cargos e salários 
Realização de reuniões com 
periodicidade mensal com 
discentes para disseminação 
das informações. 

Falta de conhecimento 
dos docentes de todo seu 
teor. 

Existência de um 
documento que assegura 
o docente quanto a seus 
direitos e orienta sua 
progressão profissional 
na empresa. 

 

Melhorar atendimento ao aluno. Implantação dos atendimentos 
agendados em todas as 
instâncias (Secretaria, 
coordenações e Direção Geral) 

Parte dos alunos ainda se 
vê inabilitado de utilizar 
o SIA para realizar seus 
agendamentos de 
atendimento, desta forma, 
procuram atendimento 
imediato, gerando 
aglomerados nas 
coordenações e 
secretaria. 

A modalidade de 
atendimento agendado 
assegura o aluno, na 
forma de registro, da 
presença do representante 
da instancia que procura 
a fim de resolver seus 
problemas. Além disso, 
torna-se possível 
quantificar e avaliar os 
atenmentos e seus 
responsáveis. 
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Dimensão 7:  INFRAESTRUTURA GERAL, LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS, 

BIBLIOTECA, ACESSIBILIDADE 

 

A Faculdade Estácio de Natal oferece à comunidade acadêmica espaços físicos 

adequados para o número de usuários e desenvolvimento das atividades de ensino e à 

integração de todos os órgãos que compõem a sua estrutura educacional, visto que os prédios 

da IES foram concebidos para esta finalidade específica de instituição de ensino. Os alunos e 

professores têm avaliado bem, respectivamente, a limpeza e a manutenção da estrutura física 

da IES. Entretanto, conforme já apontado no relatório de 2011, o desafio de ampliar os 

laboratórios e as salas de aula, continua tendo em vista o crescimento do número de cursos e 

de alunos. A Faculdade tem como política relacionada aos laboratórios da área de informática 

a adoção de medidas que viabilizem a racionalização dos horários de aulas e do uso dos 

espaços físicos disponíveis, bem como oferecer as melhores condições das instalações físicas 

e dos laboratórios existentes com o apoio dos equipamentos necessários. 

O Curso de Petróleo e Gás tem apontado a necessidade de manutenção e compra de 

suprimentos para o laboratório de química, já que a demanda aumentada, o que havia já não é 

mais suficiente. É necessária ainda a construção de novos laboratórios de informática. 

Entretanto, é bom ressaltar que estas demandas já estão contempladas no PDI com vigência 

2012-2016. 

A Faculdade Estácio de Natal dispõe de 43 salas de aula, 06 Laboratórios de 

Informática, 05 salas de áudio e vídeo, sala de orientações, sala de reuniões, Biblioteca 

Central informatizada, com livre acesso à internet, sala de vídeo, gabinetes individuais de 

estudo e salas para estudo em grupo. Oferece ainda uma praça de alimentação com, uma 

reprografia, 21 banheiros (sendo 09 adaptados), elevador e plataforma elevatória, auditório 

com 200 lugares e estacionamento rotativo.  

A Biblioteca, embora estruturada segundo os padrões de segurança e acessibilidade, 

atualmente necessita de uma reforma para atender o fluxo de entrada de livros e visitantes. Os 

espaços precisam se expandidos, tanto de pesquisa, quanto de guarda do acervo. Com relação 

à avaliação dos alunos no que tange o campus, em sua estrutura física e funcional, foi 

observado: 
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Tendo como eixo norteador dos investimentos, a questão da sustentabildade 

financeira, a IES procura implementar ações de grande porte, como as questões de 

infraestrutura de acordo com o planejamento financeiro anual, e ainda questões que envolvem 

contratação de pessoal. A necessidade mais urgente hoje está na contratação de um 

laboratorista que trabalhe nos laboratórios de Física e Química, além da ampliação dos 

laboratórios de informática, bem como, de mais um funcionário para o CPD da instituição, 

que atue diretamente na infraestrutura de TI. 

O desenvolvimento das propostas pedagógica dos cursos demanda a realização de 

diferentes serviços administrativos disponibilizados pelo corpo de funcionários da Faculdade 

Estácio de Natal, tal como os funcionários da Biblioteca e de apoio, assim como Laboratórios 

de Informática para realização de atividades relacionadas às disciplinas especificas do curso 

que possuam conteúdo prático.  

A Faculdade Estácio de Natal disponibiliza infraestrutura para os cursos, tais como 

salas de aula em condições adequadas para o ensino o que inclui conforto ambiental e lotação 

regulamentada, auditório para realização de eventos especiais do curso com dimensões 

adequadas e suporte áudio-visual, salas com ambientes específicos para atividades de ensino, 

computadores e multimídia, laboratórios de informática, além de outros elementos acessórios 

não menos importantes quanto as preocupações com a acessibilidade, limpeza e segurança das 

instalações. 

PONTOS BEM AVALIADOS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

Condições de limpeza e manutenção do campus  Qualidade do atendimento da Secretaria de Alunos 
e NAP 

Eficiência do Sistema de Informação Acadêmica (SIA) 
(acesso às notas, faltas etc.)  

 Atendimento a requerimentos (solicitação de 
isenção de disciplina, revisão de prova etc.) 

Disponibilidade de recursos audiovisuais (TV/Vídeo, 
datashow, retroprojetor, DVD, etc.)  

Disponibilidade de laboratórios para atender às 
necessidades dos cursos 

Acervo bibliográfico disponível para atender às 
necessidades das disciplinas 

Disponibilidade dos equipamentos para aulas 
práticas em número suficiente para o número de 

estudantes 

Conhecimento dos resultados da avaliação externa de 
sua Instituição (Conceitos do MEC/ ENADE e da 

OAB, no caso do Curso de Direito) 

Qualidade do funcionamento administrativo / 
acadêmico do Campus (Direção Geral e Acadêmica) 
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Acerca da acessibilidade, a Faculdade Estácio de Natal, baseando-se no Decreto 

5.298/2004 que trata do tema, possui elevador para pessoas portadoras de necessidade 

especiais momentânea ou permanente, rampas de acesso, 9 banheiros adaptados para 

cadeirantes e iluminação de emergência. Além disso, possui o programa Dos Vox na 

biblioteca, para permitir o acesso a pessoas ncom deficiência visual ao material disponível no 

meio virtual. 
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Dimensão 7: Infraestutura física 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Otimizar a utilização dos 
laboratórios no turno da noite. 

Intensificação e rigor no 
planejamento do uso dos 
laboratórios, a fim de que 
seja útil a todos os cursos 
que deles necessitem. 

Aumento da base de 
alunos enecessidade de 
outros laboratórios e 
espaços de convivência 

Laboratórios 
concebidos 
rigorosamente sob as 
normas técnicas de 
segurança e qualidade 
dos produtos.  

 

Instalar mais pontos de Internet Wi-
fi 

Instalação de pontos para 
transmissão de rede sem fio 
no bloco B e Cascudinho. 

Os pontos instalados 
ainda não atendem 
satisfatoriamente ao 
acesso à Internet no 
Bloco B.  

Implantaçlão de rede 
sem fio em pelo menos 
75% dos ambientes da 
IES. 
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Dimensão 8 – AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

 

A Comissão Própria de Avaliação, no ano de 2012, passou por uma significativa 

reestruturação de membros, primeiramente com a troca do membro docente, desta posição 

para coordenador da CPA, além da saída do representante docente e funcionário da Institução 

e formatura do membro do corpo discente. Novos integrantes então passaram a ser a nova 

composição da CPA autorizada através da portaria 001/2013. Mensalmente a CPA se reune 

para deliberações acerca do processo avaliativo. Os resultados da avaliação de cada semestre 

são amplamente divulgados, através do site institucional, seminários com lideranças de turmas 

e cartazes e banners no mural permanente da CPA para alunos. Os resultados referentes a 

docentes e gerência acadêmica são apresentados e discutidos em reuniões de planejamento 

com vistas à melhoria contínua. 

O ano de 2012 para a IES foi desafiador, principalmente, quando lhe foi atribuído IGC 

2 (dois). A nota foi resultado do desempenho insatisfatório dos alunos do Curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas no ENADE 2011. A repercussão deste desempenho foi grande, 

puxando outros índices de composição da nota, de forma negativa. Tal nota não era esperada, 

tendo em vista que fora feito no ano anterior todo um trabalho de conscientização e atenção 

aos alunos que prestariam o Exame.  

As medidas saneadoras para tal questão envolveram a assinatura de termo de 

compromisso da instituição junto ao MEC, bem como protocolo de Plano de Melhorias para o 

curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A coordenação do referido curso, em 

conjunto com a comissão de acompanhamento, apresentou os resultados referentes à 

Dimensão 2, postados em 31 de janeiro de 2013 no sistema E-mec , haja vista o cumprimento 

do 1º prazo do protocolo: 

 

 Manteve a coordenação atual, que possui experiência em magistério superior de 06 

anos e na gestão acadêmica de 02 anos e seis meses, com regime de trabalho em 

tempo integral. 

 Manteve o Núcleo Docente Estruturante o qual se encontra organizado desde 

01/03/2011, composto conforme as diretrizes do CONAES. 

 Alocou dois professores doutores no curso. Uma está responsável pela disciplina de 

Propriedade Intelectual, Direito e Ética e outro na disciplina de Redes de 

Computadores. 

 Manteve o regime de trabalho dos professores já alocados no curso. 
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 Realizando uma análise da desenvoltura destes alunos do referido Curso, constatou-se, 

através da avaliação institucional, que as respostas destes alunos divergem do questionário 

socioeconômico realizado no ENADE, mostrando choque de posicionamentos. Tal 

acontecimento serviu de experiência para se perceber que, o cuidado com a motivação e 

resposabilidade do aluno na execução da prova são pimordiais. O estudo da situação dos 

cursos perante as avaliações externas e a análise dos resultados das avaliações internas gera 

um diagnóstico da desenvoltura dos cursos e da satisfação do aluno para com eles.   

A IES, mantendo sua atenção à dimensão Responsabilidade Social, realiza o 

levantamento sociocultural de seus alunos. Este levantamento, realizado por questionário on-

line, é aplicado a cada dois anos, por ocasião do Processo de Avaliação Institucional. O 

Questionário Sociocultural traça o perfil do alunado e fornece subsídios para definição de 

novos projetos e de políticas educacionais inclusivas. Com relação as avaliações externas, 

excetuando a publicação da nota do IGC 2, as demais avaliações foram satisfatórias. Nas 

visitas de reconhecimentos dos cursos de Ciências Contábeis e CST em petróleo e Gás as 

notas foram 3 e 4, respectivamente. Já o curso de Administração na visita para renovação de 

reonhecimento, realizada pelo MEC, alcançou nota 3. 

Abaixo, é apresentado o Índice de Satisfação do Aluno - ISA em relação ao curso.  

 

CURSOS ISA Prof. ISA Curso 
ISA 
geral 

Petróleo e Gás 4,26 3,65 3,96 
Gestão de Recursos Humanos 4,23 3,67 3,95 
Administração 4,04 3,5 3,77 
Direito 4,1 3,42 3,76 
Ciências Contábeis 4 3,41 3,71 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 4,03 3,35 3,69 
Turismo 4,37 2,98 3,68 
Engenharia de Produção 3,94 3,27 3,61 
Redes 3,97 3,18 3,58 
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Dimensão 8 – Avaliações internas e externas 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

 
Buscar mecanismos mais eficientes de 
comunicação com os discentes e 
docentes 

Divulgação dos resultados da 
avaliação semestral em sala de 
aula, em reuniões com NDE e 
direção da IES 
 
Criação de painel informativo 
com os resultados alcançados 
mediante avaliação 
institucional. 

Impossibilidade, em 
relação ao tempo, de 
visitar todas as salas de 
aula. 

  

 
 
 
 
Melhorar o IGC do curso de CST em 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas  

Estudo da composição do IGC 
e realização de reuniões de 
orientação junto aos 
coordenadores a fim de que 
aprendam a administrar os 
índices de seus cursos junto ao 
MEC. 
 
Estudo e adequação do quadro 
docente, segundo as 
exigências do MEC. 

 
 
 
 
A própria nota do IGC 2 

União do grupo 
(coordenação, 
regulatório e gestão) em 
prol da melhoria deste 
IGC na intensificação e 
no rigor do trabalho 
acadêmico.  

 

 
 
Alcançar bons resultados com os cursos 
que fizeram ENADE em 2012 – 
Ciências Contábeis, Administração, 
Direito e CST em Gestão de Recursos 
Humanos 

Reuniões com alunos inscritos 
para o Enade com a finalidade 
de esclarecer as dúvidas sobre 
a avaliação, bem como para 
reforçar sobre a importância 
dela para o aluno e para a IES 
 
Abertura do Projeto Segunda 
Opinião para discussão de 
temas de conhecimentos gerais 
focados para o Enade 
 
Oferta de aulas de revisão dos 
conteúdos 

Nenhuma fragilidade 
encontrada  
 
 
 
 
 

Número de inscritos 
pequeno, frente a 
quantidade de alunos que 
prestaram o exame 
 

Pequena participação dos 
alunos 
 

Apoio do Regulatório no 
fornecimento de 
materiais de divulgação. 
 
 
 
 
Palestras de grande 
qualidade, ministradas 
por professores da IES 
no Projeto. 
 
Contribuição dos 
professores com o 
momento. 

 



 51 

 

Dimensão 8 – Avaliações internas e externas 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Melhorar o IGC 2012 apresentado pelo 
MEC à Faculdade 

Protocolo de Compromisso e 
Plano de Melhorias para o 
curso de CST em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 
que impactou no IGC 

Resultado 2 no IGC 
referente ao Enade 2011 
da Ies 

Trabalho focado e 
participação da gestão da 
IES e dos cursos em prol 
do objetivo comum. 

O acompanhamento do Plano 
de Melhorias está acontecendo 
em 2013. 

Atualizar as autorizações dos cursos em 
funcionamento.  

Atuação no processo de 
recebimento de três comissões 
de avaliação in loco do MEC, 
para os cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis e CST em Petróleo 
e Gás 

As avaliações apontaram 
como frágil a área de 
pesquisa nos cursos da 
IES. 

Curso de Administração 
com renovação de 
reconhecimento com 
nota 3; 
Cursos de Ciências 
Contábeis, com nota 3 e 
CST em Petróleo e Gás 
com nota 4 
 

 

Realizar planejamento das ações anuais Criação do plano de metas 
anuais (PA) 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Criação de documento 
norteador das práticas 
instucionais baseado no 
PDI e nos resultados das 
avaliações internas e 
externas. 

 

Atuar no processo de solicitação de 
autorização de novos cursos 

Solicitação de autorização 
para o funcionamento dos 
cursos de Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia 
Elétrica em consonância com 
o PDI. 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

 Processos em trâmite 
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Dimensão 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES. 
 

No campo das políticas de atendimento ao estudante e ao egresso, a Faculdade conta 

com a atuação direta da secretaria acadêmica, coordenações de curso e Núcleo de Apoio 

Pedagógico (NAP).  

O NAP se constitui num órgão de atendimento a todos os envolvidos na prática 

pedagógica: professores e alunos. No caso destes últimos, o NAP exerce apoio acadêmico e 

orientação para os estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais. É 

interessante perceber que a faculdade em conformidade com as políticas de inclusão social, 

tem em seu corpo discente, portadores de necessidades especiais (deficientes físicos e 

portadores de transtornos, dificuldades e distúrbios da aprendizagem. 

No que se refere aos recursos humanos para atender e acolher o educando, a Faculdade 

Estácio de Natal se compõe de uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais 

especialistas em atendimento ao público, nas Centrais de Atendimento e em finanças, no Setor 

Financeiro, coordenações de curso, de programas extensionistas e de projetos de pesquisa, 

assistentes de curso, bibliotecários, auxiliares e pedagogo. Essa equipe se empenha em 

disponibilizar programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico do educando, observando e 

buscando atender as suas necessidades e expectativas, considerando a coerência com o 

contexto social ao qual o aluno está inserido e as exigências do mundo do trabalho 

contemporâneo.  

Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno 

projetos com distintas finalidades: apoio pedagógico, apoio psicopedagógico, inserção no 

mercado de trabalho e acompanhamento ao egresso. O programa de nivelamento tem 

contribuído efetivamente suprindo lacunas de aprendizagem oriundas dos ensinos 

fundamental e médio, no que se refere ao desenvolvimento de habilidades básicas de 

raciocínio lógico e de interpretação de textos, através de revisões de conteúdos básicos para os 

alunos ingressantes. 

  A secretaria tem como principal atividade o atendimento ao aluno, que abrange todos 

os processos documentais, desde a entrada até a saída dos alunos, ingressantes como também 

dos egressantes. Tais como: processo de vestibular, matrícula acadêmica, controle de 

documentação, colação de grau, emissão de diplomas entre outras atividades. Os processos de 

atendimento aos alunos são realizados por meio das Centrais de Atendimento, disponíveis na 

Faculdade, bem como do setor Financeiro/Tesouraria, das Coordenações de Curso, do 



 53 

Sistema Integrado de Bibliotecas, da Coordenação Geral de Estágio, da Coordenação de 

Avaliação Institucional, da Coordenação Pedagógica e do NAP. 

Para o desenvolvimento dessas atividades específicas, a Faculdade Estácio de Natal 

conta hoje com colaboradores desempenhando funções que vão desde o processo seletivo do 

vestibular, até o acompanhamento dos alunos novatos, veteranos e concluintes, ao longo de 

todo o seu percurso acadêmico.  

Neste aspecto de atendimento ao aluno, percebe-se uma realidade contínua que tem 

atravessado os semestres letivos, a baixa satisfação dos alunos com relação ao atendimento da 

secretaria. Muito embora o nível de insatisfação tenha caído, ele ainda é considerado sinal de 

alerta para a instituição. Entretanto, cabe registrar iniciativas como, a criação da prática do 

Treinamento em 30 minutos, no qual os funcionários recebem treinamento via web ou 

presencial com vistas à melhoria do atendimento. 

Com a finalidade de buscar a otimização dos processos e resultados, a IES implantou 

em 2012 o Programa de Excelência em Gestão (PEG), realizando a primeira avaliação 

diagnóstica, realizada no mês de agosto. Um dos pilares deste programa contempla o 

atendimento/apoio ao discente, através do acompanhamento e verificação da eficiência e 

satisfação, quanto as ações já implantadas, como no caso do atendimento agendado. Neste 

sentido a secretaria da IES é avaliada e exigida pelo acompanhamento dos requerimentos 

abertos e finalizados. O PEG ainda verifica a disseminação de informações prestadas pela 

secretaria e setor financeiro, quanto a financiamentos, estágios, oportunidades de emprego 

para os alunos da instituição e egressos. 

 Coerente com a política institucional de atenção ao corpo discente, a IES adota 

programas de financiamento FIES e PRAVALER; bem como programas de concessão de 

bolsas PROUNI e PROEDUC. 

Quanto ao egresso, registramos que existe uma preocupação da instituição em manter 

contato com o aluno após a conclusão do seu curso de graduação, orientando-o na prática 

profissional e na aquisição de novos conhecimentos, visando manter a integração entre os 

egressos e os alunos regularmente matriculados, promovendo um canal constante de 

comunicação. Assim, os ex-alunos têm oportunidade de participar de cursos oferecidos pela 

Faculdade, como de extensão, pós-graduação e outras atividades acadêmicas. 

A fim de favorecer a inserção do egresso e dando continuidade à política praticada 

para o encaminhamento a estágios, oferece-se aos ex-alunos orientação para as vagas de 

trabalho oferecidas pelas instituições conveniadas. O acompanhamento do egresso é 
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realizado, através do E3 – Espaço Estágio Emprego que tem como função fornecer subsídios 

em relação aos recursos disponíveis do mundo do trabalho. 
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Dimensão 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Reorganizar o NAP Com a chegada de uma 
pedagoga no segundo semesre 
de 2012, as atividades foram 
retomadas, intensificando a 
assistência aos cursos que 
prestarão o Enade.  

Saída da coordenadora do 
NAP – afastamento da 
instituição. 

Reestruturação de um 
espaço voltado à prática 
pedagógica  

 

Buscar otimização dos processos e 
melhoria do atendimento 

Implantação do Programa de 
Excelência em Gestão 

Na primeira avaliação 
diagnóstica o 
atendimento foi ponto de 
fragilidade, szendo ainda 
insatisfatório seus 
resultados. 

Relatório diagnóstico 
bem pontual 

 

Reorganizar o processo de atendimento 
ao aluno. 
 
 

Oferta de Programas de 
Nivelamento: Matemática, 
Português e Física 

Nenhuma fragilidade 
encontrada 

Melhoria do 
acompanhamento dos 
alunos nas disciplinas do 
curso. 

 

Oferecer espaço ao aluno para 
promoção da inserção no mercado de 
trabalho 

Ampliação da oferta de 
estágios e empregos através da 
atuação do Espaço E3 Estágio 
Emprego. 
 

Articulação com as 
empresas ainda tímida, 
podendo ser ampliada 

Divulgação de vagas de 
estágio e emprego em 
murais e via virtual para 
os alunos. 
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Dimensão 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO E 
POLÍTICAS DE CAPTAÇÃO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS. 
 

Ainda que apresente uma modesta captação de recursos, ganha destaque a 

preocupação da IES no atendimento e melhoria das Políticas Pedagógicas comprometidas 

com a sustentabilidade financeira. Para melhorar a qualidade educativa e firmar sua relevância 

social, o maior desafio da Faculdade Estácio de Natal é, sem dúvida, superar a concorrência 

com as outras IES, o que exige profissionalizar a gestão, otimizar os recursos, fidelizar os 

alunos, agregar valor aos serviços oferecidos e ampliar o portifólio de receitas.  

Na Faculdade a captação vem crescendo, porém evasão inda é considerada alta, assim 

como a inadimplência, por volta de 30%, sendo necessária para sua sustentabilidade 

financeira plena a redução desses índices. Está claro que o desafio institucional tem sido 

grande, na perspectiva de manter a qualidade do ensino, de consolidar seu Projeto Político 

Pedagógico, mesmo com suas metas quantitativas atingidas parcialmente.   

Vários investimentos foram feitos, na preparação de laboratórios como o Laboratório 

de Química, bem como no acervo da biblioteca, em atividades de Iniciação Científica e 

Extensão, na capacitação do corpo docente. Neste aspecto, registra-se o encaminhamento de 

cinco docentes ao Forum Anual Docente Estácio, ocorrido em agosto de 2012, tendo estes, 

todas as suas despesas pagas pela instituição, e ainda a oferta de três bolsas de mestrado no 

valor de R$ 1.000,00/mensais em 24 parcelas, com a finalidade de oferecer aos docentes a 

possibilidade de atualização e avanço na carreira educacional. A respeito da atualização da 

bibliografia dos cursos, contida na biblioteca da instituição, ressalta-se a aquisição de obras de 

referência para os cursos de Tecnologia em Petróleo e Gás, Administração, Ciências 

Contábeis e CST em Gestão de Recursos humanos. A Iniciação Científica, funcionando ainda 

de forma tímida, já registra uma pequena melhoria nos investimentos, haja vista, que os 

professores estimulados e interessados em participar na orientação de trabalhos passam a 

contar com horas para orientação em sua carga-horária de trabalho, e no caso dos alunos, estes 

são beneficiados com bolsas de estudos revertidas em descontos na mensalidade. 

Porém, medidas de contenção de despesas também foram implementadas, sem, 

contudo perder de vista os objetivos institucionais. Por fim, considera-se de extrema 

importância a formulação do orçamento participativo, com vista a um crescimento 

responsável, que não venha a onerar nem o estado nem a sociedade por conta de critérios 

irrealizáveis ou operações financeiras arriscadas. Dessa forma, é preciso lembrar que, quando 

não há um planejamento sólido, adequado à realidade de cada Instituição, quem em última 
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análise acaba sendo prejudicado, por perda de tempo e, em alguns casos, dinheiro, é o 

estudante, razão e motivo de nosso trabalho. 
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Dimensão 10 – Sustentabiliade financeira 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Observações 
Fragilidades Potencialidades 

Reduzir a inadimplência e evasão Implementação de renovação 
automática de matrícula antes 
do témino do semestre como 
forma de fidelizar o aluno 

Baixa aderência dos 
discentes 

Forma de ter mais cedo 
nformações quantitativas 
para o semestre seguinte.  

 

Produzir coletivamente um plano de 
investimentos de longo prazo para a 
IES. 

Discusão do planejamento 
2013. 

Nenhuma Fragilidade 
encontrada 

Prooção da gestão e 
orçamentoparticipativos. 

 

Investir na capacitação docente Oferta de 03 bolsas de estudo 
de mestrados, no valor de 
R$1.000,00/mensais durante 
24 meses para docentes da 
IES. 
 
Envio de 05 docentes ao 
Forum Anual de Docentes 
Estácio, localizado no Rio de 
janeiro 
 

Nenhuma Fragilidade 
encontrada 
 
 
 
 
Os critérios de seleção 
dos docentes devem ser 
melhor discutidos e 
divulgados. 

Incentivo ao progrsso 
acadêmico dos docentes 
e, consequente melhoria 
na qualidade e motivação 
destes profissionais. 
 
Possibilidade de diálogo 
mais estreito com outros 
docentes no intercâmbio 
de boas práticas 
educativas, alcançando a 
ideia da atualização em 
serviço. 
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2.2  - IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO 

 

A CPA tem promovido a possibilidade de apresentação da IES através da opinião de 

discentes e docentes, em sua ferramenta de maior representatividade, a Avaliação 

Institucional. A parir dela, é possível traçar um diagnóstico da situação atual da IES e pensar 

sobre seu futuro. Desta forma, relatórios como este, podem servir como importante ferramenta 

de trabalho o planeamento estratégico da IES, na perspectiva exigida pelo MEC, em suas 10 

dimensões. 

A avaliação institucional promove a tomada de consciência dos alunos, como 

responsáveis pela melhoria da sua instituição. Além do que, também apresenta à comunidade 

acadêmica em geral o ‘raio x’ da Instituição  

A partir de resultados da Avaliação Institucional realizada em 2012, bem como de 

todas as orientações do MEC, a FAL ESTÁCIO, através de sua Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), do Núcleo de Apoio ao Professor (NAP) e de todos os gestores envolvidos, 

empenhou-se em fundamentar as suas análises e o processo decisório a partir da integração 

desses resultados. Abaixo seguem algumas considerações dos principais fatores envolvendo a 

avaliação realizada no período em questão e o impacto dos resultados para a gestão da IES.  

Como consequência dos resultados das avaliações internas, realizadas em 2012, a 

avaliação docente pelo discente e a pesquisa de imagem, registra-se a total compreensão por 

parte dos dirigentes e demais gestores quanto à necessidade de se buscar atender às demandas 

identificadas, nesses processos avaliativos, mesmo diante de um cenário novo para a 

Instituição.  
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3. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2013 

 
 
 

Objetivos (*) Ações Previstas 

Melhorar a divulgação do PDI _ 2012-2016 Realização de reuniões com coordenações, 
docentes e NDE dos cursos 

 

Melhorar a infraestrutura de extensão 

 

Formular e implantar  o programa de extensão 
da Faculdade Estácio de Natal 

 

Obter o IGC mínimo 3 

 

 

 Continuidade aos trabalhos do ENADE e 
cuidados com o quadro docente para 
manutenção dos números definidos pelo MEC 

Efetivar a Ouvidoria Reorganização do setor 

Melhorar o alcance da rede de internet sem fio 
Aquisição de equipamentos e melhoria do 
suporte técnico com a contratação de mais um 
funcionário para o CPD 

Adquirir equipamentos e recursos para uso no 
laboratório de química Aquisião de materiais 

Contratar um laboratorista Contratação de funcionário 

Dinamizar a entrega do materialdidático 

Criar uma dinâmica para solicitação de entrega, 
para que não cheguem com tanto atraso, sendo 
cobrados com antecedência, ep lanejmaneto 
antecipado sobre o processo de distribuição. 

Realizar nivelamento e outros cursos no período 
de férias 

Oferta de nivelamento e cursos livres no 
período de férias 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O processo de elaboração de um relatório como este é riquíssimo, pois é possível, aos 

participantes do processo ou mesmo leitores dele, conhecer a instituição em todo seu conjunto 

mais atualizado. Ou seja, este ‘raio x’ permite ampliar a conscientização da comunidade 

acadêmica dos projetos e ações desenvolvidas pelas diversas áreas da instituição.  

As ações desenvolvidas legitimaram o processo de autoavaliação, favorecendo um 

debate amplo e irrestrito sobre as possibilidades de aperfeiçoamento e transformações das 

ações e dos projetos institucionais. As informações relativas aos resultados alcançados, às 

potencialidades e às dificuldades foram analisadas, consolidadas por nível de gestão e 

comunicadas a todos os responsáveis pela gestão acadêmica e administrativa. 

A divulgação deste Relatório acontecerá a partir de reuniões com as áreas e setores 

responsáveis, através de encontros dos colegiados da Instituição com a participação de 

representantes do corpo docente, discente, técnico administrativo e sociedade civil e através 

do site institucional. 
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