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RESUMO 

 

O presente relatório trata de expor os processos acadêmicos, as ações realizadas, as 
potencialidades e as fragilidades avaliadas pela Comissão Própria de Avaliação, na Faculdade 
Estácio de Natal, durante o ano de 2014, além do que, já apresenta as metas de avaliação 
continuada para 2015. A estrutura do documento passa a atender as novas diretrizes do 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), na reorganização estrutural das 
10 dimensões em 5 eixos temáticos. A análise de dados se deu à luz do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), referente ao período de 2012-2016 e do Projeto Político 
Institucional (PPI). Para fornecer os subsídios atualizados quanto à visão do aluno acerca do 
curso e da IES, fez-se uso de dados qualitativos e quantitativos, sendo portanto focados os 
resultados internos das autoavaliações institucionais, bem como os índices externos 
resultantes do Enade, Conceitos de Curso e IGC. Com relação aos dados qualitativos, 
observou-se a adesão dos alunos ao processo de autoavaliação institucional ser superior a 
60% e, com relação às práticas dos cursos e ao desenvolvimento nos campos estrutural e 
humano da instituição, percebeu-se um crescimento no clima de satisfação e adesão de 
alunos às atividades propostas. Partindo dos resultados da autoavaliação interna, a CPA 
procedeu um comparativo e análise dos resultados com anos anteriores para visualizar o 
caminho evolutivo da IES, buscando detectar gaps. Neste contexto, numa escala de 1 a 5, o 
Índice de Satisfação do Aluno - ISA, obteve média 3,60 em 2014.1 e 3,70 em 2014.2, sendo 
portanto, a média anual 3,64. À respeito das avaliações externas, a IES se dedicou, no ano de 
2014, a superar os gaps identificados nos Enades 2011 e 2012 e, consequentemente, no IGC 
contínuo 2. Estes resultados conferiram à IES uma necessidade de maior dedicação e 
trabalho, voltados a sua melhoria e dos cursos com baixa performance. Assim, nesse ano 
foram abertos, junto ao MEC, os processos de: Recredenciamento da Instituição, Renovação 
de Reconhecimento dos Cursos de Direito (este com Plano de Melhorias) e Ciências 
Contábeis. A IES firmou junto ao MEC um Termo de Compromisso para melhorias estruturais 
e acadêmicas do curso de Direito. O IGC contínuo 2, causado em 2011 pelo curso de ADS e 
em 2012 pelo curso de Direito, ocasionou a medida cautelar de suspensão das matrículas em 
Direito durante todo o ano de 2014. A medida gerou impactos na base de alunos, entretanto, 
possibilitou um trabalho focado no cumprimento do referido plano. Vale registrar que a IES em 
2014 participo novamente do ENADE, desta vez com os cursos da área tecnológica e 
engenharias, com os cursos de Engenharia de Produção, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Redes de Computadores. Este resultado é aguardado no final de 2015. Registra-
se neste relatório, portanto, as ações voltadas a infraestrutura interna, aperfeiçoamento do 
quadro de docentes com melhorias voltadas a carga-horária e salários, implantação de novos 
projetos para atividades acadêmicas complementares, aperfeiçoamento da oferta de 
nivelamento com os cursos on line, Projeto de Responsabilidade Ambiental e nova roupagem 
para a coordenação de Iniciação Científica e Extensão. Além disso, a IES manteve as boas 
práticas conferidas desde 2013, como a reunião mensal de líderes com a gestão; informativo 
virtual para docentes e corpo administrativo atualizado semanalmente, 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, política de capacitação 
dos docentes e funcionários teve continuidade oferecendo 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. O ano de 2014 conferiu à IES 
um saldo positivo identificado na melhoria do clima organizacional e crescimento da motivação 
dos docentes e discentes na IES. 
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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, referente ao ano base de 2014. Construído a várias mãos, o Relatório traz a marca da 

coletividade, uma vez que, durante sua construção, coordenada pelos membros da CPA, contou com a colaboração da 

Direção Geral, Coordenação Acadêmica, Coordenadores de Curso e equipe administrativa, representada pelo Setor de 

Recursos Humanos e Secretaria de Alunos.  

 O texto pretende, de forma analítica, apresentar um “raio x” da IES, em seus processos acadêmicos internos e 

externos, com a finalidade de aperfeiçoar sempre o serviço prestado à comunidade acadêmica, sejam eles discentes, 

docentes, corpo técnico-administrativo e comunidade envolvida, otimizando as boas práticas, corrigindo desvios e 

contribuindo 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 vivo, 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, atualizado em 2014, com atuação 

autônoma em relação aos Conselhos e à Gestão da IES. Sua missão vai além de apenas apontar pontos fortes e fracos, na 

verdade, a CPA identifica, acompanha, aponta soluções, avalia, cobra e monitora os prazos. Sua composição assegura a 

paridade na 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.  
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De forma continuada, o processo avaliativo da IES também faz uso de uma análise comparativa com anos anteriores, 

a partir de seus relatórios de autoavaliação institucional, canal este de possibilidades e rever ações, pontos fortes e fracos e 

nível de crescimento da IES. O relatório de 2013 revelou uma IES voltada ao trabalho de melhoria contínua. O primeiro IGC 

insatisfatório, obtido em 2012 marcou o início do processo de reestruturação interna e em 2013 é possível contemplar as 

iniciativas e ações para reversão do quadro continuadas e otimizadas em 2014. A proposta de avaliação continuada para 

2014 já previa, além de outros pontos: implementação do Programa de Extensão da Faculdade Estácio de Natal; 

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

criação de um Comitê ENADE, formado por professores articulados na criação de ações e projetos voltados a referida 

avaliação externa, aquisição de equipamentos e melhoria do suporte técnico com a contratação de mais um funcionário para 

o CPD, aquisição de materiais e equipamentos para os laboratórios e estruturas de ensino, implementação de um novo fluxo 

no processo da Iniciação Científica na formulação e acompanhamento de projetos (professor – coordenação acadêmica), 

oferta de nivelamento, oferta de novos cursos e trabalho focado para fortalecer o Programa de Pós- Graduação da IES, 

aumento o espaço do acervo, haja vista seu crescimento ocasionado pela aquisição de novos títulos. No presente documento 

é possível compreender como as proposições descritas acima, se coadunaram de forma otimizada às ações realizadas em 

2014.  

Tendo sido um ano atípico para a IES, 2014 revelou-se desafiador pelo fato dos resultados das avaliações externas da 

IES terem sido insatisfatórios, haja vista seu IGC contínuo foi 2, ocasionado pela frágil desenvoltura no ENADE do curso de 

Direito 2012, com nota 1. Este resultado insatisfatório atrelados às notas de Administração e Ciências Contábeis colaboraram 

decisivamente para a repetição do IGC 2 com tendência negativa, divulgado no final do ano de 2013, o que suscitou uma 

medida cautelar para a IES com a suspensão de ingressos no ano de 2014 para o curso de Direito e o compromisso da 

elaboração do Plano de Melhorias para o Curso e Plano de Melhorias para a IES.  
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Neste plano, destacou-se o compromisso da IES em reestruturar e implementar de forma suficiente o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC); garantir que o número de vagas previstas/implantadas corresponda, de maneira suficiente, à 

dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES; garantir a existência e o adequado funcionamento de: 

estágio curricular supervisionado previsto/implantado regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos de carga horária, previsão/existência de convênios, formas de apresentação, 

orientação, supervisão e coordenação; e trabalho de conclusão de curso previsto/implantado 

regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos de 

carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação. Além disso, a IES deverá promover ações de apoio ao 

discente que contemplem, de maneira suficiente, os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de atividades de 

nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades complementares e de participação em centros acadêmicos 

e de intercâmbios; implementar de maneira suficiente as ações acadêmico-administrativas decorrentes dos relatórios 

produzidos pela autoavaliação e pela avaliação externa (ENADE e outros); adotar, nos processos de ensino-aprendizagem, 

procedimentos de avaliação que atendam, de maneira suficiente, à concepção do curso definida no PPC; reestruturar o corpo 

docente de modo a garantir um Núcleo Docente Estruturante (NDE) para o curso, implantado de forma suficiente 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do 

PPC; garantir mínimo de 30% do corpo docente com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e o 

mínimo de 33% do corpo docente com regime de trabalho de tempo parcial ou integral; garantir que um contingente maior 

que 40% do corpo docente previsto/efetivo possua experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) de, 

pelo menos, 2 anos para bacharelados e licenciaturas ou 3 anos para cursos superiores de tecnologia. 

Ainda, em virtude, do ciclo avaliativo 2012, foi aberto em 2014, novo processo para Renovação de Reconhecimento do 

curso de Ciências Contábeis, curso que, apesar de obter CPC 3, apresentou CPC contínuo igual a 2,04, ou seja, obteve 

resultado satisfatório, CPC ≥ 3 e CPC Contínuo entre 1.94 e 2,05, no CPC do ano referência 2012, motivando a renovação 
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de reconhecimento. O ano começou com uma força tarefa responsável por entender, planejar soluções e atender às 

exigências do Ministério da educação e do SINAES. Desta feita, o curso de Direito precisou arcar com as penalidades 

previstas pela Medida Cautelar imposta pelo MEC, com suspensão das matrículas do curso, desenvolvimento de um Plano 

de Melhorias e instauração de uma comissão de acompanhamento, na qual a CPA possui assento. Além disso, em 

detrimento do IGC 2 e ao CPC contínuo do Curso de Ciências Contábeis ter sido inferior a 3, a IES passou a se preparar 

para visita de renovação de reconhecimento do curso, já agendada para março de 2015. Finalmente, o IGC também disparou 

o processo de recredenciamento da IES, através da visita in loco, ainda não agendada e em estado de Supervisão. 

Desta feita, o presente documento discute os processos de construção de uma IES ainda mais centrada na melhoria 

dos seus serviços, apresentando na base das ações os resultados das avaliações internas e externas e no cume as 

decorrências do trabalho empreendido para manter bons índices e solucionar os índices insatisfatórios. No ano de 2014 a 

penalidade dirigida ao curso de Direito com a suspensão de matrículas no curso atingiu diretamente a base de alunos, 

entretanto, a IES buscou estratégias e trabalho focado para solução dos gaps e melhoria contínua, detalhados no corpo do 

relatório. 

 

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 

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. 
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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 consequentemente 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 

Bilíngue do Estado e um dos pioneiros no Brasil. 

Os Cursos de Graduação Tecnológica 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 Assembleia 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: 

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. 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 e Turismo terem fechado pelo mesmo motivo. 

Atualmente, os cursos encontram-se desativados e em processo de extinção. Entende-se como paradoxal a situação dos 

cursos de Turismo e Hotelaria, devido à 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 para seu recredenciamento, sendo a mesma avaliada com conceito geral 3 (três), pela Portaria nº 

735/2013.  
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 Segundo dados do Censo da IES o ano de 2014 se encerrou com 08 cursos em funcionamento, a base de alunos 

fechou em 1.180 estudantes, 101 professores e 33 técnicos-administrativos e com um saldo positivo de serviços oferecidos à 

comunidade, sendo seus carros-chefes o Núcleo de Prática Jurídica Dr. Jarlles Costa e a Empresa Júnior Geração Júnior. 

Além disso, o convênio com a UNESA permite a IES oferecer o serviço de Polo EAD para cursos de graduação e pós-

graduação. 

   

CURSOS OFERECIDOS 

Unidade Código E-Mec Curso Modalidade Turno Vagas Anuais 

ALEXANDRINO 54296 ADMINISTRAÇÃO PRESENCIAL DIURNO/NOTURNO 450 

ALEXANDRINO 110544 CIÊNCIAS CONTÁBEIS PRESENCIAL DIURNO/NOTURNO 200 

ALEXANDRINO 86762 DIREITO PRESENCIAL DIURNO/NOTURNO 180 

ALEXANDRINO 121473 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PRESENCIAL DIURNO/NOTURNO 100 

ALEXANDRINO 108232 ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESENCIAL DIURNO/NOTURNO 200 

ALEXANDRINO 105762 REDES DE COMPUTADORES PRESENCIAL DIURNO/NOTURNO 200 

ALEXANDRINO 120958 PETRÓLEO E GÁS PRESENCIAL DIURNO/NOTURNO 200 

ALEXANDRINO 120952 RECURSOS HUMANOS PRESENCIAL DIURNO/NOTURNO 200 

 

HISTÓRICO DOS CURSOS 
CURSO MODALIDADE AUTORIZAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO PRESENCIAL Reconhecimento de curso: Portaria MEC Nº 369 de 30 de julho de 2013 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS PRESENCIAL Reconhecimento de curso: Portaria MEC Nº 273 de 14 de dezembro de 2012 

DIREITO PRESENCIAL Reconhecimento de curso: Portaria MEC Nº 9 de março de 2012 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PRESENCIAL Reconhecimento de curso: Portaria MEC Nº 619 de 30 de outubro de 2014, publicada em 31 de outubro de 2014 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESENCIAL Reconhecimento de curso: Portaria MEC Nº 470 de 22 de novembro de 2011 

REDES DE COMPUTADORES PRESENCIAL Renovação de Reconhecimento de curso: Portaria MEC Nº 286 de 2012 de 21 de dezembro de 2012 

PETRÓLEO E GÁS PRESENCIAL Reconhecimento de curso: Portaria MEC Nº 215 de 31 de outubro de 2012 

RECURSOS HUMANOS PRESENCIAL Reconhecimento de curso: Portaria MEC Nº 547 de 19 de setembro de 2014 
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CURSO FORMAÇÃO MOD ENADE 
2012/2013 

IDD 
2012/2013 

CPC 
2013/2013 

Administração Bacharelado Presencial 1,9325 2,8958 3 

Direito Bacharelado Presencial 0,9442 1,0382 2 

Ciências Contábeis Bacharelado Presencial 1,8762 1,8149 3 

Gestão de Recursos Humanos Graduação Tecnológica Presencial 1,5840 1,9319 s/c 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. EIXO 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

2.1.1. Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação 

 

O bom desenvolvimento de qualquer instituição depende do alinhamento entre os processos de planejamento e a 

avaliação institucional, formando-se entre eles um ciclo virtuoso de causa e efeito. A avaliação, seja ela interna ou externa, 

oferece um diagnóstico da situação institucional, o qual deverá ser dissecado, compreendido e absorvido a fim de subsidiar 

um processo de planejamento coerente e alinhado às reais necessidades da IES. Desta feita, a Faculdade Estácio de Natal 

preza pelo processo avaliativo como ferramenta subsidiadora do planejamento, assim, conta com a Avaliação Institucional, 

com periodicidade semestral, a Pesquisa de Clima e a Pesquisa de Satisfação (PESA), além de sintonizar-se nos resultados 

das avaliações externas.  

Com relação a adesão, a IES atinge uma boa desenvoltura entre alunos, professores e funcionários que participam 

das pesquisas. Para se ter uma ideia, a Avaliação da Instituição, atinge nível de adesão superior a 60% entre alunos e 95% 

entre docentes, o que confere uma confiabilidade cada vez maior a essas pesquisas. Além disso, o cumprimento no 

desenvolvimento e postagem dos relatórios de autoavaliação já podem se configurar rotina na prestação de contas referente 

à avaliação interna. 

Para coordenar o processo avaliativo interno e monitorar as avaliações externas, a IES conta com a Comissão Própria 

de Avaliação, composta por representantes docentes, discentes, técnico-administrativos e da sociedade civil. A CPA possui 

regulamento próprio e reúne-se ordinariamente a cada 2 meses, neste interim, realiza ações de acompanhamento e 

consultoria à gestão da IES e aos cursos à respeito do seu planejamento acadêmico.  
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Semestralmente, a CPA organiza os resultados das avaliações internas e anualmente, das avaliações externas, e 

disponibiliza aos cursos para que, junto às coordenações, possam ser divulgados a toda comunidade acadêmica. Estes 

encontros são concebidos pela CPA como mais um momento de feedback, no qual alunos, docentes, setores interessados e 

funcionários tem a oportunidade de refletir e discutir sobre estes resultados, se manifestar sobre o próprio posicionamento 

ora apresentado nas avaliações, além de oferecer sugestões de melhorias para pontos fracos avaliados. Os resultados são 

também disponibilizados nos quadros informativos da IES e no ambiente virtual da mantenedora. 

  Tomando como foco a Autoavaliação Institucional, seu principal item, o ISA, obtido a partir de uma média realizada 

entre a satisfação do aluno com o curso e a satisfação com o corpo docente, entre os anos de 2012 a 2014, demonstram 

uma oscilação com tendência negativa no semestre de 2013.1 e um retorno ao crescimento já em 2013.2, resultante das 

ações empreendidas em todas as dimensões avaliadas. Lançando um olhar mais apurado para os dados obtidos na 

autoavaliação interna, foi possível perceber que no período de vigência do atual PDI – 2012-2014, o semestre de 2013.1 

registrou o pior índice de satisfação do quadriênio e que o ano de 2014, manteve os índices em crescimento. O trabalho 

voltado ao aumento da oferta de atividades acadêmicas complementares de ensino, pesquisa e extensão; a intensificação do 

trabalho voltado a capacitação dos técnicos administrativos que realizam o atendimentos dos alunos e o investimento em 

melhorias estruturais para a IES, asseguraram tais resultados. No quadro abaixo, é possível acompanhar a variação dos 

índices, a partir de 2013.1: 

 

Semestre de 
referência 

NOTA IES NOTA 
DOCENTE 

MÉDIA - ISA 

2013.1 2,90 3,80 3,35 

2013.2 3,20 4,00 3,60 

2014.1 3,20 4,00 3,60 

2014.2 3,30 4,10 3,70 
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Com relação aos processos avaliativos externos, tomamos como parâmetro as avaliações do MEC referentes as 

visitas in loco em comparação aos índices apresentados nas autoavaliações institucionais de 2012 a 2014 (período de 

vigência do atual PDI).  A partir do ano de 2012, registra-se as visitas de Renovação de Reconhecimento do curso de 

Administração e reconhecimento dos cursos de Ciências Contábeis, ambos avaliados nas visitas in loco com conceito geral 

3. Em decorrência do ciclo avaliativo ENADE, no ano de 2012 ambos os cursos e ainda o curso de Direito prestaram prova e 

obtiveram nota 3, 3 e 1 respectivamente. O resultado insatisfatório, com nota 1 em Direito e as notas de Administração e 

Ciências Contábeis colaboraram decisivamente para a repetição do IGC 2 com tendência negativa, divulgado no final do ano 

de 2013, que suscitou uma medida cautelar para a IES com a suspensão de ingressos no ano de 2014 para o curso de 

Direito e o compromisso da elaboração do Plano de Melhorias para o Curso. Além disso, a situação suscitou visita de 

recredenciamento para a IES, marcada para 2015, atualmente em supervisão.   

Ciente das fragilidades identificadas no ENADE 2012 a IES se antecipou e reestruturou o Projeto Pedagógico de 

Curso, com uma proposta pedagógica alinhada com os propósitos da sociedade. Os dados fornecidos pela CPA, tendo como 

base o ano de 2012 (ano do ENADE), 2013 e 2014 (ano do envio do Plano de Melhorias), já fornecem os indícios das 

questões frágeis e possíveis oportunidades de melhorias. Coube à IES fortalecer ainda mais o PPC, envolver todos os 

agentes, torná-lo acessível e, sobretudo, cuidar para que o mesmo esteja sendo amplamente aplicado. Entre os demais 

aspectos diagnosticados como oportunidades de melhoria no curso, registra-se a metodologia da avaliação empregada nas 

disciplinas e a dificuldade dos nossos alunos em desenvolver a interpretação e o raciocínio critico necessário para a 

compreensão dos exames do ENADE.  

Ainda, em virtude, do ciclo avaliativo 2012, foi aberto em 2014, novo processo para Renovação de Reconhecimento do 

curso de Ciências Contábeis, curso que, apesar de obter CPC 3, apresentou CPC contínuo igual a 2,04, ou seja, obteve 
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resultado satisfatório, CPC ≥ 3 e CPC Contínuo entre 1.94 e 2,05, no CPC do ano referência 2012, motivando a renovação 

de reconhecimento.  

 Em 2013, os CST em Gestão de Recursos Humanos e Petróleo e Gás receberam visita de Reconhecimento, e 

Renovação de Reconhecimento, recebendo conceitos de visita in loco de 3 e 4, respectivamente. A visita de avaliação do 

CST em Gestão de Recursos Humanos teve seu relatório impugnado, por julgar que a avaliação não foi exata em alguns 

aspectos. Devidamente aceita a impugnação, o Curso aguarda a Portaria de Reconhecimento.  

O conjunto geral dos resultados das avaliações suscitam a construção de Planos de Ação (PAs) para os setores e 

cursos. Os PAs favorecem a organização, o acompanhamento e o controle das ações com foco nos resultados das 

avaliações (ações decorrentes das avaliações); utilização dos dados avaliativos para o (re) planejamento da IES e 

proposição de ações de melhoria (IES e Cursos).  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Intensificar a preparação do 
aluno para as avaliações 
externas: ENADE, OAB, CFC, 
dentre outras. 

Criação do Comitê Enade – formado 
por professores responsáveis pelas 
ações, cursos de revisão, 
esclarecimento, motivação e incentivo 
para os alunos, além da aplicação, 
correção e discussão dos resultados 
dos simulados. 

Nenhuma Organização das atividades 
sob a responsabilidade de um 
grupo de docentes, que se 
apropriaram do processo e de 
sua execução. 

Criação e implantação do Projeto 
Revisão da OAB – voltado a aulas de 
revisão e preparação para resolução 
de questões da OAB para o curso de 
Direito.  

Adesão moderada Reforço acadêmico em 
questões conceituais e 
interpretativas, próprias de 
exames e concursos públicos. 
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Criação e implantação do Projeto CFC 
- voltado a aulas de revisão e 
preparação para resolução de 
questões e preparação para o Exame 
do Conselho federal de Contabilidade. 

Nenhuma Reforço acadêmico em 
questões conceituais e 
interpretativas, próprias de 
exames e concursos públicos. 
Resultados satisfatórios 
referente ao quantitativo de 
alunos que prestam 
semestralmente o exame. 

Otimizar o quadro docente para 
atender as orientações do MEC 
quanto à titulação 

Planejamento do quadro docente 
otimizando o trabalho com professores 
e a carga-horária  

Baixa oferta de 
docentes com 
titulação de doutorado 
em áreas específicas. 

Manutenção de conceitos 
superiores a 3 em titulação e 
regime de trabalho em todos os 
cursos. 

Realização de reuniões com 
coordenações, docentes e NDE 
dos cursos 

Participação dos membros da CPA nas 
reuniões pedagógicas, colegiados e 
NDE, além da participação na 
divulgação dos resultados da CPA 

Nenhuma Maior envolvimento dos 
membros da CPA com os 
demais integrantes do processo 
acadêmico, favorecendo o 
conhecimento e a saudável 
troca de informações acerca 
das ações, eventos, pontos 
fortes e fracos. 

Atualizar o Regulamento da CPA 

e reestruturá-la.  

Atualização do Regulamento da CPA e 

de sua quantidade de membros a fim 

de atender a paridade das 

representações. 

 

Nenhuma Torná-la, através da paridade 
entre os membros, ativa e 
dinâmica, com a possibilidade 
de maior atuação entre 
segmentos outrora em menor 
número (representação da 
sociedade civil e discente) 

Expandir metodologia do Plano 

de Ação (PAs) 

Implementação da metodologia do 

Plano de Ação no planejamento, 

acompanhamento e execução das 

ações nos setores estratégicos da IES 

(Acadêmico e Administrativo) 

Nenhuma Melhoria na organização e no 
acompanhamento das ações 
propostas. 
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Implementar de forma suficiente 

as ações do Plano de Melhorias 

de Direito 

Implementação das seguintes ações: 

aplicar de forma suficiente o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC); 

manutenção e adequado 

funcionamento do estágio curricular 

supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso; Programas de 

Apoio Extraclasse e Psicopedagógico, 

de atividades de nivelamento e 

extracurriculares; implantação do 

Centro Acadêmico de Direito (CA LUIZ 

MARANHÃO); garantia de, no mínimo 

de 30% do corpo docente do curso de 

mestres e doutores 

Nenhuma Melhoria significativa no 
funcionamento do curso, que 
passou a receber uma maior 
atenção quanto ao 
planejamento de ações e 
funcionamento em geral. 

Acompanhar os processos 

avaliativos externos 

Participação da coordenação da CPA 

nas comissões de acompanhamento 

dos Planos de Melhorias de Direito 

(Protocolo de Compromisso) e 

supervisão do processo de 

recredenciamento da IES 

Nenhuma Manutenção da proximidade da 
CPA com os processos de 
avaliação externa, bem como 
com as ações da IES em 
atendimento aos planos de 
melhorias. 
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2.2. EIXO 2 - Desenvolvimento Institucional 

 

2.2.1. Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

 Partindo-se da análise de aplicabilidade do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - documento balizador e 

orientador das ações institucionais - iniciamos revendo a missão institucional:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nesta perspectiva, a gestão acadêmica, apoiada pela gestão institucional e pela Comissão Própria de Avaliação, 

desenvolveu um planejamento voltado ao aperfeiçoamento, otimização e expansão da oferta de atividades acadêmicas 

complementares, de extensão e de iniciação científica, previstas no PDI. Nele, as metas traçadas para a melhoria de índices 

avaliativos externos, como, por exemplo, os exames de classe e o ENADE, dependem essencialmente das ações do 

planejamento supracitado, voltadas, em essência, às atividades acadêmicas complementares nos segmentos ensino, 

“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”. 

Os aspectos centrais do trabalho promovido pela IES estão pautados na formação integral do 

profissional a partir dos conhecimentos e experiências adquiridas através do ensino, da pesquisa e 

da extensão”. 
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pesquisa e extensão, desenvolvidas na IES desde 2013 e intensificadas em 2014. A exemplo dessas ações é possível citar o 

Projeto Rodas de Leitura, transformado em 2014 em Programa de Nivelamento Acadêmico em Língua Portuguesa, a 

manutenção do Projeto Segunda Opinião, Projeto Revisão da OAB, específico para alunos de Direito, Projeto CFC, 

específico para alunos de Ciências Contábeis, dentre outros. É possível registrar ainda que o fluxo de criação, implantação e 

implementação desses projetos ganhou um apoio a mais com a coordenação de Iniciação Científica e Extensão.  

 Ainda, em se tratando das metas do PDI vislumbradas para 2014, relatamos a prestação de contas acerca dos 

processos avaliativos, com a emissão do relatório anual de autoavaliação, apresentação dos resultados internos e externos 

para a comunidade acadêmica, cumprimento dos referenciais de qualidade referente a titulação e regime de trabalho do 

corpo docente.  

 Metas como a expansão do espaço físico da biblioteca não apenas foram alcançadas, mas expandidas, haja vista que 

outros ambientes também foram ampliados e melhor projetados para atender com maior conforto aos discentes e docentes, 

como o caso das coordenações de curso e ambiente físico para docentes Tempo Integral e Parcial.  

Registramos três metas não alcançadas: criação de espaço aluno-empreendedor, lançamento da Revista Científica 

das Tecnologias e Implantação do Núcleo de Estágio Curricular, entretanto, todas elas encontram-se em processo de 

implantação. No caso da Revista, vale destacar que no ano de 2014, passos primordiais foram dados, como designação do 

Comitê Institucional de Iniciação Científica. No caso do espaço aluno-empreendedor, a Empresa Júnior da Faculdade – 

Geração Júnior – totalmente reestruturada, já dedica-se a organização e implementação de projetos de docentes e discentes, 

voltados à consultoria e empreendedorismo. Finalmente, o Núcleo de Estágio Curricular não obrigatório, passa por 

reestruturação, com a contratação de uma coordenadora no início de 2015. Vale registrar que a IES ainda conta com o 

Espaço Estágio Emprego e Empreendedorismo - E4, que cuida do estágio não curricular, empregabilidade e 

empreendedorismo para alunos, futuros egressos.  
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Elevar os índices da IES nas 
avaliações externas referentes 
ao IGC e Enade 

Realização de um planejamento 
acadêmico focado na preparação do 
aluno para o enfrentamento dos 
processos avaliativos externos do 
próprio mercado de trabalho, bem 
como das avaliações de classe e do 
INEP 

Nenhuma 

Realização de 
Seminários, encontros e 
oficinas acerca do 
ENADE, Projetos voltados 
aos exames de classes, 
como por exemplo OAB e 
CFC, e oficinas de 
resolução de questões. 

Atendimento às demandas do MEC 
quanto ao Plano de Melhorias de 
Direito, preparação para as visitas de 
avaliação do MEC para os cursos de 
Direito, Ciências Contábeis e visita de 
Recredenciamento da IES 

Nenhuma 

Realização na íntegra das 
ações comprometidas no 
Plano de Melhorias de 
Direito e preenchimento 
dos requisitos 
burocráticos para as 
visitas de Ciências 
Contábeis e 
Recredenciamento 
(Preenchimento do 
formulário eletrônico e 
organização das 
evidências) 
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Alcançar resultados satisfatórios 
nas avaliações externas de 
classe para futuros egressos 
 

Criação e implantação dos Projetos 
Revisão da OAB e Projeto CFC 
(Conselho Federal de Contabilidade)– 
voltado a aulas de revisão e 
preparação para resolução de 
questões da OAB para o curso de 
Direito e do CFC para Ciências 
Contábeis. 

Motivação do alunado 
ainda baixa. 

Reforço acadêmico em 
questões conceituais e 
interpretativas, próprias 
de exames e concursos 
públicos. 

Otimizar e modernizar os 
espaços físicos da IES 

Reforma dos espaços internos da 
Secretaria de alunos, coordenações, 
salas de professores TI e TP, 
ampliação da biblioteca, no que 
concerne o espaço da guarda de livros  
e sala dos professores. 

Nenhuma 

Melhoria perceptível 
quanto ao fluxo dos 
processos acadêmicos 
devido a reorganização do 
ambiente 

Elevar o número e aprimorar a 
qualidade das atividades 
acadêmicas complementares 

Realização de planejamento voltado 
ao aperfeiçoamento, otimização e 
expansão da oferta de atividades 
acadêmicas complementares, de 
extensão e de iniciação científica. 

Falta de disponibilidade dos 
alunos em participarem, 
tendo em vista seu 
envolvimento com o 
mercado de trabalho. 

Expansão do portfólio de 
atividades da IES e de 
cada curso. 
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Dar continuidade ao processo de 
reestruturação da coordenação 
de Iniciação Científica 

Reativação do Comitê Institucional de 
Iniciação Científica 
 
Estímulo à participação docente nos 
eventos científicos,  
 

Nenhuma 

 
 
Disponibilização de bolsas 
para alunos 
pesquisadores e horas 
para professores 
orientadores. 
 
Adesão do alunado aos 
eventos divulgados, como 
a participação na 
Conferência Nacional da 
OAB de 15 alunos de 
Direito no Rio de Janeiro; 
inscrição de 02 alunos no 
Programa Ciências sem 
Fronteiras; participação 
de 349 alunos na X 
Semana Científica da 
Faculdade 
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2.2.2. Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição 
 
 

No tocante da IES quanto a Responsabilidade Social, a Faculdade Estácio de Natal vem ampliando sua participação 

em importantes esferas de Responsabilidade Social, intensificando ações ligadas ao contexto da filantropia e na elaboração 

de padrões institucionais de atendimento a comunidade interna e externa.  

Dentre as ações de responsabilidade social desenvolvidas no exercício 2014, destacamos aquelas voltadas para os 

interesses e necessidades da maioria da população, visando o desenvolvimento regional e de políticas públicas e que 

permitem que os alunos ponham em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, funcionando como uma porta de 

entrada dos estudantes no mercado de trabalho. Assim sendo, é importante destacar: 

 

a) Empresa Júnior – Geração Júnior: Em 2014 a Geração Júnior ganhou novo espaço físico, completamente 

estruturado para atender a discentes e comunidade externa. A empresa visa fomentar a visão mercadológica e 

empreendedora dos estudantes a partir de vivências empresarial, numa infraestrutura que possibilita, de forma eficaz, 

a realização das atividades propostas. Em seu ambiente físico, a IES disponibiliza aos pequenos e micro 

empreendedores, apoio logístico, consultoria e projetos administrativos.  

São exemplos de atividades realizadas no ano de 2014, pela Empresa Geração Júnior registra-se: a organização 

logística da IX semana científica, cujo tema fora Inovação e Empreendedorismo; Curso de Expressão Vocal, Palestra 

Beneficente com Marcelo Henrique – o Case de Sucesso do Virgulinno‟ s e o Curso de Folha de Pagamento. 

 

b) Núcleo de Prática Jurídica Dr. Jarlles Costa - O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Estácio de Natal é o órgão 

encarregado de implementar, orientar e controlar as atividades de estágio desenvolvidas pelos alunos de acordo com 

as determinações da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério da Educação (Lei nº 8.906/94, art. 9º. §2º e da 
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Resolução nº 09/04,art. 7º §1º do MEC). Dentre outras, é atribuição deste Núcleo a implantação de procedimentos 

administrativos e didático-pedagógicos referentes à Prática Jurídica, bem como a administração dos convênios 

firmados pela Instituição, nesse âmbito. O NPJ Prof. Jalles Costa atende a uma demanda de hipossuficientes, nos 

termos da Lei n° 1060/50, por acesso à justiça em todas as áreas do Direito. A equipe é composta por uma 

Coordenação e advogados que se especializam no ensino prático, possibilitando aos alunos-estagiários o exercício 

efetivo da prática jurídica real, com a segurança da supervisão contínua. Abaixo é possível ter o registro dos 

atendimentos realizados em todo o ano de 2014 no NPJ: 

 

 

 
Tabela 1 – Descrição dos atendimentos ao público no Núcle de Prática Jurídica 

 
 

c) Realização do Dia E- Gente ensinando Gente Edição 2014 – evento comemorativo anual voltado à responsabilidade 

social com a aplicação de palestras, minicursos, além de serviços voltados para as áreas da saúde, estética, 

assessoria jurídica e contábil.  
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d) Projeto Gestão Ambiental no Ensino Superior: transformando a prática numa cultura – O projeto visa a 

implantação de uma cultura de respeito ao meio ambiente através de ações práticas diárias. As primeiras ações do 

projeto envolveram oficinas para reciclagem do óleo de cozinha e produção de sabão, além de palestras educativas e 

ações de conscientização ambiental no entorno da IES. Foram realizadas 2 cursos de produção de sabão e 3 

palestras. 

e) Projeto Semear Direito - Seminário de Estudos Articulados com Direito – É uma atividade acadêmica em parceria 

com a OAB/RN, que visa levar ao corpo discente debate da atualidade numa construção de conhecimento acerca de 

temas voltados aos direitos humanos. 

f) Ciclos de Qualificação Profissional em Recursos Humanos – Evento semestral do curso de Gestão de Recursos 

Humanos, realizado pelos alunos do curso, na promoção de cursos variados voltados à qualificação profissional da 

comunidade e ao empreendedorismo. 

 

Registra-se ainda as ações voltadas aos temas propostos nos requisitos legais, como Educação em Direitos 

Humanos, Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena e Educação 

Ambiental.  

Coerente, também, com a política institucional de atenção ao corpo discente, para possibilitar a inclusão de estudantes 

em situação econômica desfavorecida, a Instituição oferece bolsas, com descontos pré-determinados por categoria e adota 

programas de financiamento FIES e PRAVALER, bem como programas de bolsas PROUNI. Ainda, em relação à 

responsabilidade social, destacamos que a Faculdade Estácio de Natal preocupa-se e com a acessibilidade de todos. A 

infraestrutura física da unidade é totalmente adaptada, contando com rampa de acesso e banheiros adaptados. Ademais, a 

Instituição estabelece parcerias, através de convênios com órgãos públicos e privados, com objetivo de fortalecer seus 

cursos e oferecer aos alunos maiores oportunidades de estágio. Atividades institucionais em interação com o meio social - 
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educação, saúde, lazer, cultura, cidadania, solidariedade, organizações econômicas e sociais, meio ambiente, patrimônio 

cultural, planejamento urbano, desenvolvimento econômico.   

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Estimular as atividades para a 
Responsabilidade Social 
 

 

Atuação do Núcleo de Prática Jurídica 
Dr. Jarlles Costa no atendimento 
jurídico gratuito à sociedade 
 

Nenhuma 

Realização, no ano de 
2014, de 519 
atendimentos gratuitos à 
comunidade menos 
favorecida. 

Realização do “Dia E” anual - evento 
realizado com foco na prestação de 
serviços a comunidade: realização de 
palestras, minicursos, além de serviços 
voltados para as áreas da saúde, 
estética, assessoria jurídica e contábil.  

Divulgação ainda incipiente 

O conjunto de atividades 
ofertado permite que não 
somente o aluno tenha 
um leque de 
oportunidades e serviços 
gratuitos como também 
sua família e comunidade 
em geral. 

Campanha de arrecadação de 
donativos para instituições filantrópicas 
– no ano de 2014 o contemplada foi o 
Instituto Juvino Barreto (Abrigo de 
Idosos). 

Nenhuma 

Foram doados ao Instituto 
Juvino Barreto 89 kits de 
material de higiene 
pessoal 

Realização do V e VI Ciclos de 
Qualificação Profissional do curso de 
Gestão em Recursos Humanos 

As maiores dificuldades 
encontradas referem-se a 
divulgação do evento, 
devendo receber maior 
apoio da Agência de 
Comunicação contratada 
pela IES 

Os ciclos ofertaram um 
total de 24 minicursos 
gratuitos, com 30 vagas 
cada, voltados para a 
qualificação profissional 
da comunidade.  
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Realização de Ação Social, do curso 
de Gestão em Recursos Humanos, 
para doação de donativos no 
Assentamento Sem Terra São José, 
no município de Maxaranguape em 
dois momentos: no dia das mães e no 
dia das crianças. 

Nenhuma 

Total envolvimento dos 
alunos, que tornaram-se 
os grandes organizadores 
da atividade. Participaram 
67 alunos da ação 

Realização de arrecadação e doação 
de donativos, organizada pelo curso de 
Administração, através de sua 
Empresa Júnior, para doação no 
assentamento sem terra do município 
de Extremoz 

Nenhuma 

Total envolvimento dos 
alunos, que tornaram-se 
os grandes organizadores 
da atividade, através da 
Empresa Júnior.  

Estimular as ações de 

responsabilidade ambiental 

Implantação do Projeto Gestão 
Ambiental no Ensino Superior: 
transformando a prática numa cultura 

Nenhuma 

As primeiras ações do 
projeto envolveram 
oficinas para reciclagem 
do óleo de cozinha e 
produção de sabão, além 
de palestras educativas e 
ações de conscientização 
ambiental no entorno da 
IES. Foram realizadas 2 
cursos de produção de 
sabão e 3 palestras. 
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Criação de um convênio com a 
COOPCICLA, cooperativa de 
catadores para destinação do lixo 
reciclável da IES. 

Nenhuma 

Realização da coleta do 
lixo reciclável e 
destinação correta. A 
atitude da IES mostra seu 
compromisso com a 
questão do meio ambiente 
e, em efeito cascata os 
alunos passam a ser 
contaminados com o 
clima. 

  

 

2.3. EIXO 3 - Políticas Acadêmicas 

2.3.1. Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

ENSINO: 

Graduação: 

 

A Faculdade Estácio de Natal atualmente oferece 4 cursos de graduação bacharelado - Administração, Ciências 

Contábeis, Engenharia de Produção e Direito, e mais 4 cursos superiores de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 

Petróleo e Gás, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores. A IES trabalha as políticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, buscando a formação de valores humanos, nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inserção 

em setores profissionais e à participação no desenvolvimento da sociedade. 

No que se refere à política de ensino da Instituição, observamos que a concepção do currículo é feita em consonância 

com as Diretrizes Curriculares de cada curso. Assim, cada coordenador, juntamente com seu colegiado e NDE, é 

responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e, consequentemente, pelo currículo, contando, para tanto, 
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com a colaboração e supervisão da Diretoria Acadêmica. Já os planos de ensino das disciplinas são elaborados pelos 

professores em consonância com o PPC e a matriz curricular do curso, sendo apreciados e aprovados pelo coordenador do 

curso e disponibilizados para os alunos em sala de aula, no primeiro dia letivo, bem como no Sistema de Informações 

Acadêmicas - SIA. 

Dos alunos participantes que responderam a questão sobre o conhecimento do projeto pedagógico dos cursos, ou 

seja, sobre conhecimento dos objetivos do curso e do plano de ensino das disciplinas, 77,6% atribuíram o conceito bom e 

muito bom. A respeito das questões de Interesse diretamente Acadêmico, foi possível observar, ao longo das avaliações de 

2012 a 2014.1, que os itens referentes à oportunidade de realização de atividades acadêmicas de iniciação científica, 

extensão e atividades complementares obtiveram resultados insatisfatórios na avaliação dos alunos nas pesquisas 

internas, além de terem apresentado fragilidades nos relatórios de visitas externas dos cursos. Para reverter este quadro, um 

trabalho intensivo tem sido realizado na oferta de oportunidades de atividades nos cursos. Além disso, nos semestres de 

2013.2 e 2014.1 ocorreu a reestruturação da Iniciação Científica e da Extensão, com a criação de formulário padronizado, 

revisão dos regulamentos destes dois segmentos e renovação da coordenação responsável por ambos. O resultado dessas 

ações articuladas, acrescidas de ações estruturais para o funcionamento dos cursos foram sentidas nos resultados da 

autoavaliação institucional de 2014.2, expressos na tabela abaixo: 

 

Tabela 02 – Resultado da autoavaliação institucional referente a questões voltadas ao suporte do ensino em 2014.2 

Item avaliado 1 - Extremamente 
Insatisfeito 

2 3 4 5 Extremamente 
Satisfeito 

Qualidade do material didático das disciplinas 16,2% 15,4% 30,4% 22,4% 15,6% 

Entrega no prazo correto do material didático 

impresso das disciplinas 

19,7% 14,8% 26,0% 20,8% 18,7% 

Acesso ao material didático digital via LEITOR 20,0% 11,5% 29,2% 22,0% 17,3% 
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ESTÁCIO, em seu próprio equipamento 

Funcionamento da webaula das disciplinas 

presenciais 

12,1% 11,9% 28,8% 27,1% 20,2% 

Oportunidades oferecidas para participar de 

Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) no 

âmbito do ENSINO 

13,5% 14,3% 33,9% 21,8% 16,4% 

Disponibilidade do acervo bibliográfico na Unidade / 

Polo para atender às necessidades das disciplinas do 

seu curso 

8,1% 10,3% 27,7% 28,6% 25,3% 

 

        

Um ponto de atenção apontado nas avaliações até pelos menos 2014.1, trata da insatisfação quanto às disciplinas 

com Ensino à Distância. O que tem se observado, neste sentido, é o fenômeno da falta de familiaridade com alguns tipos e 

usos dos ambientes virtuais. De forma controversa, as redes sociais criaram uma falsa ilusão de inclusão digital, o que pode 

ser avaliado quando discentes e até docentes, tão adeptos às tais redes apresentam inabilidade no uso do ambiente de 

aprendizagem virtual. Como forma de orientar o uso e, portanto elevar os índices de satisfação com tais ferramentas, a IES 

estruturou um serviço de orientação para o aluno usuário, bem como para o professor com baixa habilidade na utilização do 

SIA.  

 Com relação às disciplinas transmitidas no sistema de Ensino à Distância, a IES entende que os alunos estão 

passando por um período de adaptação, haja vista terem saído de um sistema formal e presencial para um ambiente virtual 

de aprendizagem, onde cada um é responsável, principalmente pela organização do seu tempo e estudo. Desta feita, num 

primeiro momento as disciplinas virtuais foram alvo de reclamações por parte dos discentes, entretanto a IES manteve a 
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inserção de disciplinas on line, obedecendo ao quantitativo máximo orientado pelo MEC. O resultado desse trabalho pôde ser 

sentido na avaliação de 2014.2, a partir do seguinte comparativo do nível de satisfação do aluno: 

 

Gráfico 01 – Resultado comparativo da satisfação quanto as disciplinas on line e ambiente virtual 

 

 
Pós-graduação (lato sensu)  
 

À respeito da pós-graduação, a IES no ano de 2014 encerrou as atividades com 08 cursos de pós-graduação em 

funcionamento, todos vinculados aos cursos de graduação como porta para a formação continuada dos egressos.  

 

Tabela 03 – Oferta de cursos de pós-graduação 

Curso 
Carga-
horária 

Nível 
Q. 

meses 
Data da 

resolução 
Q alunos Cursos vinculados 

GESTÃO DE PESSOAS 389 Lato-sensu 18 
27/04/2013 

50 
CST em Gestão de Recursos 
Humanos 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 361 Lato-sensu 18 17/05/2014 50 Administração 

DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO 391 Lato-sensu 18 27/04/2013 50 Direito 



36 

 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 630 Lato-sensu 24 09/11/2013 50 Engenharia de Produção 

CONTROLADORIA ESTRATÉGICA DE FINANÇAS 391 Lato-sensu 18 17/05/2014 50 Ciências Contábeis 

TELECOMUNICAÇÕES E REDES DE COMPUTADORES  TECN.CONV 391 Lato-sensu 18 17/05/2014 50 Redes de Computadores 

PETRÓLEO E ENERGIAS 391 Lato-sensu 12 24/05/2014 50 CST em Petróleo e Gás 

MBA EM GESTÃO DE PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 360 
Lato-sensu 18 26/05/2012 

50 
CST em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

 

 
PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA e EXTENSÃO  
  

 
 

 Reestruturada no ano de 2014, a coordenação de Iniciação Científica definiu suas atividades a partir da organização 

dos fluxos e a normatização para seu pleno funcionamento. Desta feita, o primeiro documento aprovado no Conselho 

Superior de Administração CONSAD, foi seu novo Regulamento. Além disso, foi instituído o Comitê Institucional de Iniciação 

Científica, formado por quatro docentes da IES, responsáveis pela avaliação das propostas de pesquisa e acompanhamento 

dos relatórios e resultados finais. A partir daí o fluxo das pesquisas, passou a obedecer a ordem da publicação dos editais 

com subsídios para discentes e docentes. As pesquisas apresentadas abaixo, encontram-se em andamento e outras já 

aguardam os próximos editais a serem publicados em 2015. 

Importante ainda registrar o incentivo a produção científica dos docentes, com a disponibilização de carga-horária 

específica para estimulá-la, além da realização anual das semanas científicas, em 2014 na 9ª edição. Os alunos vinculados  

ao Programa de Iniciação Científica já apresentam resultados satisfatórios na participação dos eventos interno e externos de 

pesquisa. 
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Título do projeto Aluno (s) 
envolvido (s) 

Docente (s) Breve resumo Outras 
informações 

Constituição e 
Democracia: Uma 
Análise acerca da 
Efetividade dos direitos 
e garantias 
fundamentais na 
constituição de 1988 

Cleber da Silva de 
Jesus 
Carga horária: 12h 
Curso: Direito 
Financiador: 
PROUNI 
Bolsa Mensal: 100% 
 

Karolina dos Anjos 
Fontes 
Carga horária: 4h 
 

O Direito Constitucional tornou-se o epicentro do sistema 
jurídico e político do Estado brasileiro em virtude da Constituição 
Federal de 1988 tratar dos principais temas de interesse da 
sociedade. O tema que se apresenta: “Constitucionalismo e 
democracia: uma análise da efetividade dos direitos 
fundamentais (O papel do ativismo judicial no Estado 
democrático de Direito)” revela-se importante, tendo em vista o 
tema abordado no presente trabalho encontrar-se no topo das 
discussões atuais. Para se compreender o modelo Democrático 
adotado no Brasil faz-se necessário analisar a atuação do Poder 
Judiciário nesse contexto, e observar se existe alguma 
desarmonia desta atuação com o princípio da separação dos 
poderes. A consolidação da atividade jurídica dos futuros 
profissionais do direito passa por um processo de internalização 
do sistema jurídico-político implantado pela Constituição 
Federal. O maior desafio do Direito Constitucional atualmente é 
o estudo acerca da aplicabilidade e eficácia jurídica e social da 
norma constitucional, para tornar efetivo o sistema por ela 
idealizado. Todavia, para se tentar solucionar esse problema é 
necessário compreender as bases do constitucionalismo, da 
democracia e dos direitos fundamentais, e observar a essência 
do ativismo judicial, se de fato é uma ferramenta legítima para 
se atingir a efetividade dos direitos fundamentais pelo Estado, de 
maneira harmônica e equilibrada, proporcionando, assim, a 
consolidação de um novo Estado Democrático de Direito. 

Curso: Direito 
Início: 01/09/2014 
Término: 31/07/2014 
Situação: Andamento 
 

Diálogos e Reflexões 
sobre a pena e sua 
aplicabilidade 

Adriano Moralles 
Nobre de Souza 
Carga horária: 12h 
Curso: Direito 
Financiador: Estácio 
Natal 
Bolsa Mensal: R$ 
291,69 

Arkeley Xênia da 
Silva 
Carga horária: 4h 

 

A explosão da criminalidade e da violência vem mobilizando o 
mundo contemporâneo, refletindo em conflitos sociais que 
causa danos aos envolvidos: autor e vítima, e rompe com a 
harmonia das relações intersubjetivas. A sociedade moderna, 
diante do atual estágio de evolução tecnológico-industrial, 
científica e econômica, passou a conviver com uma série de 
condutas atentatórias a bens jurídicos inalcançáveis pela forma 
de tutela de um dito direito penal clássico, situação que exige, 
por conseguinte, a modernização de seu complexo normativo-

Curso: Direito 
Início: 01/09/2014 
Término: 31/07/2014 
Situação: Andamento 
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 coercitivo-repressivo, sem o que não há como se legitimar a 
intervenção deste ramo do direito para a solução de conflitos ou 
mesmo como instrumento de defesa social ou da ordem pública. 
Dessa feita, através de abordagens temáticas, far-se-á um estudo 
e conhecimento sobre o Direito Penal na Modernidade, 
analisando o papel que a sanção penal vem apresentando no 
decorrer dos tempos. Para tanto, um estudo teórico para 
analisar as espécies de penas previstas no Direito Penal Brasileiro 
será agregado a levantamento de dados em estabelecimentos de 
cumprimento de penas, procurando pontuar uma estimativa da 
população carcerária no Estado, especificamente na 
Penitenciária Estadual para entender qual a relação entre a 
aplicação da pena e os sistemas de política criminal.  

 

Estudo da Estabilidade 
Temporal e 
Caracterização Físico-
Química de Biodíesel 
produzido a partir de 
diferentes oleaginosas 

Lucio Fabio Barbosa 
de Lima 
Carga horária: 12h 
Curso: Petróleo e 
Gás 
Financiador: Estácio 
Natal 
Bolsa Mensal: R$ 
102,29 

 

Franklin Silva 
Mendes  

Carga horária: 4h 

O projeto visa preparar Biodiesel (B2, B5, B20, B40 e B60) e 
determinar suas propriedades físico-químicas. Esse biodiesel será 
sintetizado com óleos de diferentes oleaginosas, nos quais será 
verificando suas qualidades físicas e químicas, assim como 
executar verificações referentes a possíveis alterações da 
qualidade destes materiais em função do tempo de estocagem à 
temperatura ambiente. As propriedades físico-químicas 
analisadas serão as seguintes: viscosidade cinemática, 
densidade, tensão superficial, ponto de fulgor, ponto de 
combustão, índice de acidez, água e sedimentos, índice de iodo, 
índice de peróxidos e índice de saponificação. Os resultados 
serão comparados com valores de referência a partir de normas 
no país e no exterior e analisados em função das diferentes 
matérias primas usadas na síntese do biodiesel. Com os 
resultados espera-se obter dados que orientem na escolha da 
matéria prima melhor para a produção de biodiesel 
considerando-se os aspectos de sua resistência à deterioração 
com o tempo de estocagem. 
 

Curso: Petróleo e Gás 
Início: 01/09/2014 
Término: 31/07/2014 
Situação: Andamento 

A “Cultura da Paz” na 
luta contra os 
Preconceitos e 

Katrh Nassaronn 
Pereira Andrade 
Moralles 

Elaine Cristina Alves 
da Costa Savalli 
Carga horária: 4h 

Este projeto tem o intuito de ajudar a promover a cultura da paz, 
especialmente, na Escola Estadual Nestor Lima. Frente a uma 
cruel realidade de intolerância social, que nada mais é do que o 

Curso: Gestão de 
Recursos Humanos 
Início: 01/09/2014 
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Etnocentrismo Carga horária: 12h 
Curso: Direito 
Financiador: Estácio 
Natal 
Bolsa Mensal: 
267,38 
 

 cidadão não aceitar e não tolerar a opinião do outro, gera então 
a violência verbal ou física, fazendo-se necessário começar um 
trabalho reflexivo entre discentes da Faculdade Estácio de Natal 
e a partir daí fazer um trabalho prático com os alunos do ensino 
médio da referida escola citada acima. A promoção da paz nunca 
é demais, já que vivemos em conflitos diários por sermos 
simplesmente: humanos, daí já está intrínseco a ideia de 
imperfeição. 

Término: 31/07/2014 
Situação: Andamento 
 

 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Revisar e atualizar os 
regulamentos referente às 
atividades estruturadas, ao 
processo avaliativo e ao 
aproveitamento de disciplinas. 

Revisão e aprovação nos Conselhos 
Superiores dos regulamentos 
referentes às atividades estruturadas, 
Prova Integrada e aproveitamento de 
disciplinas. 

Nenhuma 
Atualização documental 
dos regulamentos da IES. 

Reforçar a concepção e 
expansão da oferta de 
Atividades Complementares  
 

 

Manutenção do Projeto Segunda 
Opinião coordenado pelo curso de 
Administração e aberto a todos os 
alunos da Instituição. 

Adesão ainda moderada 
por parte dos alunos. 

As atividades deram conta 
de trabalhar os temas 
propostos nos requisitos 
legais, como Educação 
em Direitos Humanos, 
Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e 
Indígena e Educação 
Ambiental 
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Projeto Revisão da OAB e Projeto CFC 
– voltados ao reforço conceitual e a 
interpretação de questões subjetivas. 

Adesão ainda moderada 
por parte dos alunos. 

Os projetos oferecem um 
momento a mais 
totalmente gratuito de 
revisão dos conteúdos 
para avaliações externas 
e preparação para o 
mercado de trabalho 

Reestruturação do Projeto Rodas de 
Leitura passando ao status de 
Programa 

Adesão ainda moderada 
por parte dos alunos. 

Concebido para atender a 
alunos do curso de 
Direito, funcionando como 
nivelamento acadêmico, o 
Programa atualmente é 
aberto a todos os alunos 
que passam a dispor de 
um tempo a mais para o 
exercício da língua 
portuguesa, leitura e 
produção textual. 

Realização dos V e VI Ciclos de 
Qualificação Profissional 

Divulgação ainda incipiente 

Os ciclos além de serem 
concebidos como 
atividades acadêmicas 
complementares para os 
discentes também 
funcionam como 
atividades 
extensionaistas, já que 
oferece gratuitamente 
serviços à comunidade 

Realização de aulas de campo nos 
cursos de Administração, Gestão de 
Recursos Humanos 

Nenhuma 

Boa adesão por parte dos 
alunos em momentos de 
aprendizagem extra-
classe. 
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Manutenção dos Projetos Direito ao 
Cinema e Cinema e Negócios 
 

Nenhuma 

Projetos voltados à 
exibição de filmes e 
debates acerca de temas-
chave na atualidade e no 
mercado de trabalho para 
as áreas do Direito e de 
Gestão e Negócios. 

Manutenção do Projeto “Semear 
Direito”, formando assim um Seminário 
de Estudos Articulados em Direito. 

Falta de um cronograma 
anual pré-estabelecido. 

Os eventos, referentes ao 
Projeto, trazem temas 
atuais de grande 
relevância para discussão 
entre os alunos. 

 

Manutenção do Projeto Negócios e TI 
do fomento ao desenvolvimento de 
negócios voltados à tecnologias de 
informação 

Nenhum 

Em parceria com a 
empresa Jr a faculdade, o 
projeto desenvolve ações 
mensais voltadas à 
capacitação de 
empreendedores da área 
de TI e alunos que 
desejem se tornar um. 

Revisar em sua concepção e 

implementar os programas 

Iniciação Científica, Extensão e 

Monitoria  

Reestruturação dos Programas de 
Iniciação Científica, Extensão e 
Monitoria, com a publicação de editais, 
alocação de horas para professores 
orientadores e oferta de bolsas para os 
alunos participantes; 

Nenhuma 

Boa adesão por parte de 
alunos e professores aos 
Programas, elevando o 
número de projetos para 
12  e a atuação direta de 
12 professores 
orientadores e, pelo 
menos 20 alunos 
envolvidos na produção 
do conhecimento. 
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Realização da IX Semana Científica da 
Faculdade, que trouxe como tema 
Inovação e Empreendedorismo 

Nenhuma 

Realização do evento 
científico da IES com a 
oferta de 23 minicursos e 
a apresentação de 17 
trabalhos em 
comunicação oral. 

Inscrição de 05 projetos de iniciação 
científica 

Nenhuma 

O fomento à Iniciação 
Científica beneficiou no 
ano de 2014, com a oferta 
de 10 bolsas e 05 
professores orientadores 
com horas para 
desenvolvimento das 
pesquisas  

Participação e Intercâmbio de 01 aluno 
para o Programa Ciências sem 
Fronteiras 

Nenhuma 
Incentivo ao intercâmbio 
científico cultural com 
outros países.  

Continuação do Projeto de Extensão 
Geração Júnior 

Nenhuma 

Reestruturação física e 
Reorganização 
estrutural/funcional da 
Empresa Júnior com a 
implantação de sala 
ampla, mobiliário e 
equipamentos de 
informática para 
realização das atividades, 
além de organização para 
regularização da empresa 
junto a órgãos fiscais. 
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2.3.2 Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade 

 

A Faculdade Estácio de Natal busca utilizar a comunicação com a sociedade como um princípio pedagógico 

institucional, como um mecanismo de interação que contribui para a valorização e consolidação de sua missão pública. A 

comunicação institucional perpassa as atividades de Ensino, Iniciação Científica e Extensão, na coleta, sistematização e 

divulgação de informações, visando criar um canal aberto com a sociedade para atender as demandas sociais e subsidiar as 

suas ações acadêmicas.  

Para viabilizar os esforços de comunicação a Faculdade Estácio de Natal tem mantido algumas estratégias e 

mecanismos, baseados na ideia de que as organizações precisam estar certas sobre as mensagens que chegam aos seus 

públicos (docentes, discentes, corpo técnico-administrativo e com a comunidade externa), as quais devem ser claras, 

concisas e integradas. 

Relembrando o que preceitua o PDI 2012-2016, a Comunicação Interna está subdividida em três segmentos: 

 

• Comunicação com professores e equipe técnica – é realizada por meio de e-mails, ligações telefônicas e murais na 

sala dos professores. Existe um e-mail @estacio.br por meio do qual os gestores se comunicam e cuja meta é propagá-lo 

para todos os docentes.  

• 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; 

• Comunicação com os alunos – Para manter os alunos atualizados sobre os mais diversos assuntos são utilizados 

vários meios, entre os quais estão os quadros murais, distribuídos em pontos estratégicos na Instituição, compreendendo 

salas de aula, corredores e coordenações de curso; O SIA Institucional, por meio do qual o aluno pode saber todas as 
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novidades sobre a Faculdade e também consultar seus dados acadêmicos (notas, faltas, etc.) e financeiros, baixar arquivos, 

enviar sugestões, consultar o acervo da biblioteca, realizar requerimentos.  

• Há ainda o recurso do envio de torpedos (SMS) para o celular do aluno, utilizando mensagens com conteúdo objetivo, 

como lembrete de um horário ou aviso sobre dias que não haverá atividade acadêmica, etc. 

Já a Comunicação Externa é realizada a partir do setor de Marketing e da Assessoria de Imprensa, cuja 

responsabilidade é transformar fatos em material jornalístico (press releases), que são encaminhados aos veículos de 

comunicação do município, do estado e da região. As notícias sobre a Faculdade também são divulgadas com a produção de 

matérias especiais para publicação em revistas e sites. Além disto, a Faculdade Estácio de Natal possui seu site internet 

abrigada no portal Estácio no endereço:<http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-estacio-de-natal.aspx>. No site oficial da 

Instituição estão disponíveis informações gerais sobre a Faculdade, seus cursos de Graduação e de Pós-graduação, projetos 

de Pesquisa e Extensão, sistema interno de alunos e professores, hot sites para a divulgação de eventos e promoções, CPA 

e resultados das avaliações internas, editais e notícias.  

Com relação às ações da IES no campo da comunicação, a CPA verificou que a comunicação pode funcionar como a 

grande aliada ou, se menos privilegiada, um obstáculo. Em 2014, a Faculdade Estácio de Natal reformulou as reuniões de 

líderes e professores, visando estreitar esta relação. Desta feita, registra-se as reuniões mensais de líderes de turma, a partir 

do Projeto Liderança, no qual a gestão geral e acadêmica elege um encontro no qual temas previamente elencados são 

discutidos, informes são realizados, e outros assuntos são tratados de forma aberta e transparente entre alunos e direção. 

Entretanto, ainda se faz necessário que a IES amplie ainda mais suas formas de comunicação. Neste sentido a CPA sugere 

que haja mais momento, no corpo a corpo, com a comunicação direta entre coordenadores e discentes em sala de aula, algo 

que vai além do atendimento às necessidades administrativas entre alunos e coordenadores. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as formas de 
divulgação, tanto no que se 
refere à comunicação interna e 
externa, quanto à divulgação da 
autoavaliação e dos trabalhos da 
CPA. 
 

Atualização da divulgação interna e 
externa por meio de painéis 
informativos, panfletos, banners e 
manutenção do Portal da Instituição 
(www.estacio.br). 

Reduzida divulgação 
externa para a captação de 
novos alunos, usando as 
potencialidades de alguns 
cursos da IES. 
 
 

Divulgação do quadro 
“Gestão a Vista” 
 Atuação do G&Q da IES 
viabilizando a 
padronização das 
informações divulgadas 
 

Privilegiar a gestão participativa 
da comunicação. 

Divulgação dos resultados da 
autoavaliação e das avaliações 
externas junto à comunidade 
acadêmica. 
  
 

Nenhuma 
 

Integração de dados de 
controle e rotinas 
acadêmicas e 
administrativas (captação, 
renovações, evasão, 
inadimplência).  

Divulgar os resultados das 
avaliações internas e externas 
junto à comunidade acadêmica. 

Utilização dos Quadros de 
Avisos/murais para a divulgação de 
notícias e eventos. 

Marketing de divulgação 
dos cursos de graduação e 
pós- graduação. 

 
Foram realizadas 
apresentações dos 
resultados pelos 
coordenadores e CPA em 
todos os cursos. 
 

 Implementação dos canais de 
atendimento aos alunos, docentes e 
colaboradores, e do CONECTA. 
 

 Atuação do Setor 
Comercial, com 
divulgação dos serviços 
oferecidos pela 
Instituição, como também 
na celebração de 
convênios e parcerias. 
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2.3.3 Dimensão 9 - Política de Atendimento aos Discentes 

 

 A Faculdade Estácio de Natal organizou ao longo dos anos uma sólida política de atendimento ao discente, formada 

pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), serviços de Secretaria Acadêmica, biblioteca, Espaço E4 e demais setores 

que lidam diretamente com o aluno, como laboratórios, secretaria das coordenações, dentre outros. 

 Neste aspecto é importante destacar o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, composto por uma pedagoga e uma 

psicóloga, que realiza atendimentos diariamente aos alunos com dificuldade ou distúrbios da aprendizagem. Além do 

atendimento, cabe destacar a colaboração do Núcleo com a coordenação acadêmica, na mediação da aprendizagem em 

relação professor-aluno. As coordenações dos cursos ou mesmo os professores, encaminham os estudantes ao atendimento 

pedagógico, quando identificadas dificuldades de aprendizagem que atrapalham o prosseguimento dos estudos. A partir daí 

são implementadas ações de intervenção com vistas à superação dessas dificuldades com acompanhamento progressivo ao 

discente. 

 No aspecto atendimento, a avaliação institucional de 2014 apresentou os seguintes resultados, tomando por base a 

escala de 1 a 5: 

 

 

Atendimento prestado pela administração da Unidade 3,42 

Atendimento na Secretaria de Alunos da sua Unidade 3,54 

Atendimento por e-mail 3,24 

Satisfação geral com o Atendimento 3,29 
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Sabendo que, historicamente, o atendimento ao aluno apresentava os índices deficitários, é perceptível a mudança 

desta realidade. Em grande parte, isto se deve ao aumento significativo de formações, cursos e qualificações oferecidas pela 

IES, tanto presencialmente quanto virtualmente. Registra-se que em 2014 todos os olhares da instituição estavam voltados à 

hospitalidade, e assim sendo, cursos foram realizados com este tema para todos os setores, além do treinamento 

Benchmarking, voltado à qualidade total através do estudo de cases de sucesso em atendimento. O resultado disso foi a 

melhoria de todos os índices referentes a atendimento: 

 

 

Gráfico 02 – Comparativo dos resultados da avaliação institucional 2014.1 e 2014.2 relativo ao atendimento 

 

 

É importante frisar que o Sistema de Informação Acadêmica – SIA, concebido como ferramenta de suporte o aluno, e 

portanto, de atendimento apresentou desempenho superior no semestre letivo de 2014.2, se comparado a 2014.1. A 

melhoria se deu pelo aumento da eficiência, percebida pelo aluno. É através do Sia que o aluno tem acesso a notas, controle 

de sua frequência, nivelamentos virtuais da WEB AULA, agenda de atendimentos da coordenação acadêmica e gestão da 

IES, informações sobre estágio e oportunidades de emprego, dentre outros recursos. 
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 Cabe ressaltar que o programa de nivelamento, seja ele na modalidade virtual e/ou presencial, 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. Para acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação 

continuada, a Faculdade Estácio de Natal oferece e divulga para os egressos, cursos de pós – graduação, com descontos 

diferenciais. 

 Ainda, 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. 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 realizado, de forma ainda tímida, 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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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Fortalecer o atendimento do 
Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico 

Melhoria estrutural do NAP que, além 
de ter renovadas suas instalações, 
fortaleceu o atendimento com a 
atenção especializada de uma 
psicóloga. 
 

Nenhuma Oferta de profissionais 
com formação específica 
para atendimento de 
alunos nos aspectos 
pedagógicos e 
psicopedagógicos. 

Elevar o padrão do atendimento 
ao aluno 

Realização de treinamento promovido 
pelo setor de Serviços de Gente e 
Secretaria – com foco na 
“Hospitalidade no atendimento” 
 

Nenhuma Formação continuada 
para assistentes 
administrativos, 
atendentes em geral com 
foco na qualidade total no 
atendimento. 

Realização do treinamento 
Benchmarking com a finalidade de, a 
partir de cases de sucesso em 
atendimento - com o E3, Secretaria de 
alunos, biblioteca, TI e sala dos 
professores.  
 

Nenhuma Formação continuada 
para assistentes 
administrativos, 
atendentes em geral com 
foco na qualidade total no 
atendimento. 

Realização do Treinamento dos 7 
hábitos 

Nenhuma Formação continuada 
para assistentes 
administrativos, 
atendentes em geral com 
foco na qualidade total no 
atendimento. 
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Continuidade do Programa de 
Excelência em Gestão (PEG) 
 

Nenhuma O Programa orienta, 
acompanha e avalia as 
atividades com foco em 
cinco setores acadêmico, 
administrativo financeiro, 
gente e gestão, 
relacionamento e 
comercial proporcionando 
um atendimento de 
excelência ao aluno. 

 

Elevar a satisfação do aluno 

com o ambiente virtual de 

aprendizagem 

Estabelecer um cronograma de 
atendimento (tira dúvidas) sobre o 
ambiente virtual 

Nenhum Esclarecimentos aos 
alunos sobre a plataforma 
a fim de proporcionar um 
uso tranquilo. 

Manter a agenda de atendimento dos 
tutores presencias para as disciplinas 
online 
 

Baixa procura dos alunos Organizar o horário dos 
tutores a fim de manter o 
atendimento e o suporte 
ao aluno com relação às 
disciplinas on line, as 
quais referem-se a até 
20% da carga-horária 
exigida no curso 

Manutenção dos treinamentos 
introdutórios e de apresentação sobre 
o uso do ambiente virtual 

Nenhuma Esclarecimentos aos 
alunos sobre a plataforma 
a fim de proporcionar um 
uso tranquilo. 
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2.4. EIXO 4 - Políticas de Gestão 

2.4.1. Dimensão 5 - Políticas de Pessoal 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Estimular e apoiar o corpo 
docente para ampliar a formação 
profissional em nível de pós-
graduação stricto-sensu, com o  
desenvolvimento de habilidades 
e posturas que visem o  
aprimoramento do docente em 
suas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Promoções Internas (professores e 
coordenadores), com base na 
meritocracia.  
 
 

Nenhuma 
 

Aumento da motivação de 
docentes quanto as 
questões que envolvem 
remuneração e 
benefícios. 

Continuidade do Programa de 
Incentivo à Qualidade Docente (PIQ) e 
estímulo à qualificação por meio de 
bolsas de mestrado e doutorado. 

Nenhuma Aumento da motivação de 
docentes quanto as 
questões que envolvem  
os benefícios. 

Implementar o Plano de 
Qualificação e Capacitação do 
Corpo Docente. 

Realização de reuniões para 
divulgação de benefícios oferecidos 
pela IES.  
 

Nenhuma 
 

Aumento da motivação de 
docentes quanto as 
questões que envolvem 
benefícios. 

Realizar a Avaliação de Clima 
Organizacional. 

Avaliação semestral – Clima 
Organizacional.  
 

Nenhuma  Aumento da motivação de 
docentes.. 

Implantar o Plano da Carreira 

Docente. 

 

Implantação do Plano de Carreira 
docente com sensível aumento no 
valor da hora/aula 

Nenhuma Aumento da motivação de 
docentes quanto as 
questões que envolvem 
remuneração e 
benefícios. 
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No ano de 2014, a Faculdade contou com um quantitativo de 101 professores no seu quadro docente e 31 

funcionários técnico-administrativos. 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.  

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: 

• 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 2014, dentro da política “Gente ensinando Gente”, a Faculdade Estácio de Natal continuou investindo 

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).  
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Além disso, como continuidade da política de pessoal, o Plano de Carreira Docente implementado, em 2012, foi 

atualizado, valorizando ainda mais a hora/aula docente, com aumento significativo de seu valor. O Plano de Carreira 

Docente, que estabelece ainda a política da Faculdade em relação aos seus docentes quanto à admissão, remuneração, 

capacitação, reclassificação e progressão, horizontal e vertical.  

Diante de tais iniciativas percebeu-se que a motivação do corpo docente operou num salto qualitativo. Neste sentido, o 

Índice de Satisfação dos Alunos em 2014.2, quanto aos docentes alcançou níveis superiores a 50% de favorabilidade, foi o 

seguinte: 

Gráfico 03 – Índices de favorabilidade referentes a atuação dos docentes 

 

 

   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.  

Já o corpo técnico-administrativo fechou o ano de 2014 com 31 funcionários. Atualmente, o quantitativo supre, no 

limite, as necessidades específicas dos cursos, seja na gestão acadêmica, no suporte técnico em laboratórios e também no 
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atendimento a alunos. Para verificar como está o clima organizacional, a IES realiza anualmente Pesquisa de Clima, na qual 

todos os colaboradores participam através do ambiente virtual (docentes e administrativos). As dimensões avaliadas na 

Pesquisa de Clima Organizacional são: Cultura e Valores, Engajamento, Liderança, Comunicação, Suporte Organizacional, 

Reconhecimentos e Incentivos, Treinamento e Desenvolvimento. Os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional são 

amplamente debatidos pelo gestor da IES, e permitirá uma análise real do clima da IES para a elaboração de ações que 

visem a sua melhoria. Analisando os resultados dos últimos dois anos foi possível perceber o crescimento qualitativo de 

36,3% no clima, refletido na motivação dos funcionários como um todo.  

 

Gráfico 04: Apresentação da progressão referente  

a pesquisa de satisfação quanto ao clima organizacional 

 

 

 

Já a Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno - PESA é realizada anualmente com o objetivo de identificar os pontos 

positivos e críticos da IES, de acordo com a percepção do aluno, e a partir dos resultados, são propostas ações de melhoria.  

Diferentemente do Índice de Satisfação do Aluno (ISA), a PESA é feita presencialmente, sempre no segundo 

semestre, por meio de representantes de uma consultoria externa. A mensuração do nível de satisfação dos alunos tem foco 
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em quatro dimensões: Atendimento ao Aluno, Processos Financeiros, Infraestrutura e Qualidade de Ensino. A pesquisa 

realizada em 2014, também apresentou um aumento satisfatório, haja vista o crescimento de 35,9% em relação a 2012. 

 

Gráfico 05: Apresentação da progressão referente  

a Pesquisa de Satisfação do Aluno (PESA) 
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2.4.2. Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição 

 

 A Faculdade Estácio de Natal conta com uma estrutura formalizada, com instruções normativas, havendo registros em 

atas e relatórios da operacionalização dos seus órgãos. O Regimento Geral regula a estrutura organizacional e as instancias 

de decisão e, juntamente com o Plano de Desenvolvimento Institucional da IES contempla as metas de gestão da Instituição. 

Compõem a organização e a gestão da Faculdade Estácio de Natal, o Conselho Superior de Administração– CONSAD, o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE e os Colegiados de Cursos, órgãos de apoio ás atividades 

acadêmicas, bem como os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos. 

Mantendo a rotina administrativa, a gestão da IES tem utilizado como base do seu planejamento estratégico, os 

índices avaliativos externos e internos (avaliações do MEC, ENADE, avaliações de classe, avaliações institucionais, PESA e 

pesquisa de clima) o que permite um acompanhamento contínuo das ações para o alcance das metas. As decisões tomadas, 

no que tange a área educacional, são sempre feitas de forma coletiva e sistemática, visando melhorias na qualidade dos 

cursos da Instituição. Assim sendo, nota-se que no âmbito acadêmico, trabalham em conjunto Coordenadores, Colegiado de 

Curso, Direção Acadêmica, Núcleo de Apoio PsicoPedagógico e Núcleo Docente Estruturante (NDE) que firmam suas ações 

na busca de soluções para problemas reais e para elaboração de estratégias para problemas futuros. Todas as ações 

planejadas e executadas são acompanhadas, mensalmente, pela Direção Acadêmica, através das reuniões de Gestão do 

Desenvolvimento Acadêmico (GDAs). 

Da mesma forma, na área administrativo-financeira, o plano de metas permite a Instituição ter um controle sistemático 

das ações, bem como se preparar para atender necessidades reais e inesperadas, com controle e minimização de custos, 

sendo todas as questões que implicam despesas, submetidas à mantenedora. 

Quanto a investimento na comunicação e circulação da informação, percebemos que existem investimentos voltados 

para uma maior circulação da informação em todos os níveis. Observamos nos corredores da Instituição, cartazes 
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informativos, murais específicos dos cursos, além da existência de setores específicos, voltados para atendimento e 

fornecimento de informação dos mais variados segmentos, a exemplo do E4 – Espaço Estágio Emprego e 

Empreendedorismo, voltado ao apoio, orientação e encaminhamento dos alunos a procura de estágios e empregos. 

Destacamos, também, a atuação do Setor Comercial / Central de Atendimento, onde são disponibilizadas informações sobre 

cursos de graduação e pós-graduação, vestibular, campanhas, bolsas, formas de acesso, financiamentos, entre outros 

aspectos. 

No que se refere aos processos de tomada de decisões institucionais, destacamos que todos são organizados e 

conduzidos de forma coletiva sendo: assuntos administrativos e financeiros, a cargo da gerencia administrativo-financeira, 

em conjunto com o Diretor Geral da IES; e, assuntos didáticos-pedagógicos, a cargo dos Colegiados de Cursos, com 

participação da Coordenação Acadêmica. As conduções dos processos bem como as tomadas de decisão visam, 

prioritariamente, a qualidade dos serviços educacionais prestados.  

As tomadas de decisões são subsidiadas por informações fornecidas pelos diversos setores de apoio. Observamos, 

ainda, que existe transparência de gestão e descentralização das informações institucionais. 

Em relação ao sistema de arquivo e registro, a Faculdade Estácio de Natal possui um sistema automatizado, Sistema 

de Informações Acadêmicas – SIA, que permite aos discentes, docentes e funcionários, a solicitação de serviços, verificação 

de dados e visualização de informações importantes. Além disto, a Instituição mantém arquivo fixo com a documentação 

geral da IES e de todos os seus cursos, sendo a documentação de alunos de responsabilidade da Secretaria Geral da IES, 

que organiza , arquiva e expede documentos. 

Existem na Faculdade Estácio de Natal, instruções normativas formuladas e conhecidas sobre os procedimentos 

institucionais, quais sejam: regimentos, organogramas, regulamentos internos, normas acadêmicas, entre outros.  Existem, 

também, regulamentos internos e normas acadêmicas especificas dos cursos, quais sejam: Manual de Uso dos Laboratórios, 

Manual da Biblioteca, Regulamento de Estágios, Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, entre outros. 
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Os órgãos colegiados da Instituição funcionam plenamente. Existem normas que regem a organização dos órgãos 

colegiados e garantem a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, sendo a atuação dos conselhos 

baseadas no Regimento. 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Aprimorar a qualidade de gestão 
administrativa, acadêmica 
institucional e dos cursos. 
 

Aumento da oferta de cursos (4 
semestrais) de capacitação e 
desenvolvimento, além da realização 
de reuniões semanais com os 
Coordenadores de curso. 
 
 

Nenhuma Inserção do Sistema de 
Gestão, pautado em 
indicadores de qualidade 
e elaborado através de 
planos de gestão 
participativa. 
 
Adesão ao PEG – 
Programa de Excelência 
em Gestão. 

Avaliar continuamente o 
funcionamento institucional, 
observando os procedimentos e 
o fluxograma de tarefas de cada 
setor. 
 

Acompanhamento mensal dos planos 
de ação e dos indicadores. 

Falta de uma maior 
habilidade na utilização dos 
Planos de Trabalho 

Planos de Ação 
específicos com maior 
detalhamento de ações, 
acompanhamento e 
avaliação de resultados. 
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2.4.3 Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

 

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 portfólio de receitas.  

Na Faculdade a captação vem crescendo, porém evasão ainda 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 Fórum Anual Docente Estácio, ocorrido em agosto de 2012, tendo estes, todas as 

suas despesas pagas pela instituição, parte integrante do Programa de Incentivo à Qualificação Docente – PIQ, o Fórum é a 

oportunidade de discussão e troca de experiências entre o corpo docente da Estácio Participações e ocorre anualmente no 

Rio de Janeiro com a participação de 500 professores selecionados de todo o Brasil. Além disso, registra-se 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 
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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 análise acaba sendo prejudicado, por perda de tempo e, em alguns casos, 

dinheiro, é o estudante, razão e motivo de nosso trabalho. 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Compatibilizar a proposta de 
desenvolvimento da IES com o 
orçamento previsto / destinado a 
unidade. 
 

Investimentos para a melhoria da 
infraestrutura geral da IES: 
modernização da TI, rede Wi Fi para 
alunos. 
 
Investimentos na atualização do 
acervo bibliográfico e em novos 
equipamentos para os laboratórios. 
 
 

Nenhuma Ações para 
acompanhamento do fluxo 
de caixa, com gestão e 
administração do 
orçamento (Pareto) 

Realizar controle, através de 
acompanhamento efetivo, das 
evasões. 

Ações de controle da inadimplência 
por meio de negociações mais flexíveis 
e incentivo ao FIES 

Elevado índice de 
inadimplência estudantil 
 

Implantação de setor 
específico para 
Renovação e Combate à 
Inadimplência, conhecido 
como QG ou seja, Quartel 
General 

Realizar ações para redução da 
inadimplência. 
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2.5. EIXO 5 - Infraestrutura Física 

2.5.1. Dimensão 7 - Infraestrutura Física 

 

A respeito da infraestrutura, a reestruturação e modernização dos espaços físicos favoreceram a criação de um 

ambiente ainda mais funcional e confortável. Foram modernizados a Secretaria de Alunos, sala de negociações, gabinetes 

de professores TI e TP, ambiente das coordenações acadêmicas e ampliação da sala dos professores, com espaço ao ar 

livre, além de ambiente para pesquisas acadêmicas. Cabe ressaltar, que, dentre as intervenções realizadas no espaço físico, 

a de maior impacto se constituiu na ampliação do espaço físico da biblioteca, que ganhou mais um salão para 

acondicionamento do acervo crescente. 

É importante registrar que, em termos de infraestrutura, a Faculdade Estácio de Natal, sempre alcançou os melhores 

índices de satisfação do aluno, pois 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. A limpeza e a 

manutenção da estrutura física da IES alcançaram índices de satisfação durante o ano de 2014, superiores a 80%.  

As avaliações de anos anteriores que apontaram a necessidade de manutenção e compra de suprimentos para os 

laboratórios, obtiveram em 2014, atualização de equipamentos e ampliação, em número, da quantidade dos mesmos. 

Ressalta-se que a contratação do laboratorista, em 2013, possibilitou a organização do espaço em termos funcionais, para o 

atendimento diário a alunos que frequentam os laboratórios de química e física. Dois novos laboratórios de informática de 

informática foram disponibilizados e seu maquinário renovado.  

 Merece destaque, a apresentação dos resultados da autoavaliação institucional dos semestres letivos de 2014.1 e 

2014.2, pois a IES alcançou uma melhoria exponencial nos itens avaliados referentes às questões de infraestrutura: 

Gráfico 06 – Comparativo dos índices 2014.1 e 2014.2 referentes a qualidade no atendimento. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Disponibilidade de laboratórios e 
recursos para atender às 
necessidades dos cursos 

Compra e instalação do software 
Fortes para uso dos acadêmicos de 
Ciências Contábeis 
 
 

Nenhuma O sistema possibilitou 
uma ambientação virtual 
da prática contábil para os 
alunos, sendo portanto, 
importante ferramenta 
pedagógica para o curso 
de Ciências Contábeis. 

Manutenção de laboratorista para 
permitir o uso dos laboratórios de 
Química e Física fora dos horários de 
aula 
 

Nenhuma Aumento da utilização dos 
laboratórios pelos alunos 
no contraturno, bem como 
uso para desenvolvimento 
de iniciação científica para 
os cursos das áreas 
tecnológicas 
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Expansão do espaço físico da 
biblioteca. 
 

Nenhuma Crescimento da base de 
livros, atendendo aos 
referenciais de qualidade 
para todos os cursos. 

Atualização dos equipamentos dos 
Laboratórios de Química e Física 

Nenhuma Adequação sistemática às 
necessidades de 
equipamentos e produtos 
utilizados em aulas 
práticas. 

Reestruturação do espaço físico e 
instalações da Empresa Júnior 
 

Nenhuma Criação de um ambiente 
moderno e totalmente 
adequado às demandas 
de uma empresa, com 
mobiliário e equipamentos 
de alta qualidade. 

Melhoria na cobertura Wi-Fi na 

IES 

 
Criação de um projeto para ampliação 
da Rede Wi-fi na IES 

Nenhuma O projeto possibilita a 
aquisição de 
equipamentos e 
infraestrutura para 
aumento do alcance da 
Internet Wi-fi na IES. 
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3 - 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 

FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL, através de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) 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 2014, a avaliação docente pelo discente e 

a pesquisa de CLIMA, 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. 

A CPA observou uma boa articulação entre o PDI e o PPI, tendo em vista que as ações que a IES desenvolveu, 

voltadas ao aprimoramento das atividades acadêmicas complementares, que envolvem ensino, pesquisa e extensão tem 

buscado uma participação mais assídua do alunado no envolvimento com as ações e preparação para o mercado de 

trabalho, desta feita as propostas constantes no PDI  estão coerentes com a missão institucional que visa a formação de um 

egresso a partir da oferta de uma educação verdadeiramente superior. A IES busca esta formação, ao disponibilizar a alunos 
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meios variados de uma formação completa: quadro docente formado por mestres e doutores, atendendo aos requisitos de 

qualidade preconizados pelo MEC, oferta de atividades acadêmicas complementares variadas, apoio ao aluno por meio do 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico formado por pedagoga e psicóloga, além dos nivelamentos virtuais e presenciais e 

realização de projetos voltados a preparação para avaliações externas como, revisão para o Enade, OAB e CFC. 
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4. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2015 

 

 

Objetivos (*) Ações Previstas 

Preparar profissionais nas diversas áreas através de cursos 
superiores de Graduação devidamente autorizados pelo 
Ministério da Educação; 
 

Renovar o reconhecimento dos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis e Direito 
 
Renovar o recredenciamento da Faculdade Estácio de 
Natal 
 

Estimular as práticas de mercado e a preparação do futuro 
egresso 

Criar de espaço aluno-empreendedor, e reestruturação do 
Núcleo de Estágio Curricular, 

Incentivar e desenvolver o trabalho de iniciação científica; 
 

Abertura de edital anual para projetos de Iniciação 
Científica  
 
Inserção de 2 alunos no Programa Ciência sem Fronteiras 
 
Participação no Seminário de Pesquisa Estácio 
 
Participação em eventos técnico-científicos nas áreas de 
destaque do Programa 
 
Realização da X Semana Científica da Faculdade Estácio 
de Natal 
 
Lançamento da Revista Científica  e estímulo à publicação 
de alunos e professores 

 
 
 
Promover a Extensão, aberta à participação da comunidade; 

Abertura de edital para Projetos de Extensão 
 
Incentivo para realização de ações de extensão em todos 
os cursos 
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Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo, voltados para questões 
de qualidade de vida e justiça social; 

Manter o Projeto Semear Direito, procurando estendê-lo 
para os demais cursos da IES. 
 
 
 
 

Prestar assistência ou consultoria técnica, em sua área de 
atuação, a entidades públicas e privadas, mediante 
convênios, contratos ou outros instrumentos de natureza 
obrigacional; 
 

Realizar, através da Empresa Geração Júnior, projetos 
voltados à consultoria para empresas e instituições 
públicas ou privadas 

Reativar a Ouvidoria Presencial Contratação de profissional para assumir a ouvidoria 
acadêmica. 

Implantar junto ao Setor de Recursos Humanos um projeto 
de Qualidade de Vida no Trabalho 

Realização de oficinas com os colaboradores técnicos 
administrativos acerca de questões inerentes a qualidade 
de vida no trabalho 
 
Reativar de parceria com a Faculdade Estácio Fatern para 
realização de ginástica laboral semanal com os 
profissionais da IES, inclusive com os professores, 
praticada por acadêmicos do curso de Fisioterapia 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

A partir de uma análise comparativa entre a situação em que se encontrava a IES em anos anteriores e sua 

desenvoltura em 2014, podemos verificar que houve uma evolução significativa da Instituição em todas as áreas avaliadas: 

ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa, extensão, políticas institucionais junto ao corpo dos docentes, discentes, 

técnico-administrativos, sociedade, infraestrutura física, gestão e processo de planejamento e avaliação.  

Esperamos que este Relatório de Autoavaliação possa se consolidar como um instrumento de planejamento e gestão 

da Faculdade Estácio de Natal, uma vez que fornece uma fotografia imparcial onde foram apontadas as potencialidades e 

fragilidades das ações desenvolvidas na Instituição. 

Destacamos ainda que, na busca pela excelência da prestação de serviços educacionais, é importante ressaltar a 

necessária divulgação das informações contidas neste relatório, possibilitando que cada membro desta comunidade 

acadêmica possa ser efetivamente, um instrumento de transformação. 
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1 

 
TERMO DE CUMPRIMENTO DE METAS DO PROTOCOLO DE COMPROMISSO 

  

I.              DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

IES: FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL 

CURSO: DIREITO 

Ato autorizativo (Portaria): Portaria nº 2.635 de 26/07/2005 

Total de vagas anuais: 180 (cento e oitenta) 

Total de alunos matriculados: 618 alunos 

 

II.            INTRODUÇÃO: 

 

Atendendo a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007(MEC), a Medida Cautelar através do Despacho do Secretário Nº 209/2013 SERES/MEC, 

de 05/12/2013 e a Nota Técnica Nº 786/2013, cumpre apresentar o Termo de Cumprimento das Metas do Protocolo de Compromisso referente às medidas 

de saneamento necessárias para a Renovação de Reconhecimento do Curso Direito. 

A IES protocolou o 1º Relatório Parcial em 06/0 e o 2/2014 e o 2º Relatório em 04/06/2014, ambos com anexos comprovando as ações desenvolvidas até 

a data de postagem, em atendimento à Ação 3 especificada no Protocolo de Compromisso. 

Os comprovantes das evidências desenvolvidas posteriormente, dentro do prazo fixado pela IES para atendimento do Protocolo de Compromisso, estarão 

disponíveis para a Comissão de Avaliação, durante a visita in loco. 

  

   

SOBRE A IES:  

Em 27 de março de 2002, por força da Portaria nº 803, a Faculdade Câmara Cascudo obteve sua autorização para funcionamento, sendo sua 

nomenclatura uma homenagem ao ilustre personagem da história potiguar, o folclorista, historiador e escritor Luís da Câmara Cascudo, como forma de 

afirmar a preocupação com o desenvolvimento da cultura e da identidade local. Passando a integrar o Grupo Estácio de Ensino Superior, somente em 

novembro de 2010, por meio da Portaria n.º 1.925, publicada no D.O.U. em 22 de novembro de 2010, a instituição passa a ser chamada Faculdade Estácio 

de Natal – ESTÁCIO NATAL, obtendo Recredenciamento através da Portaria nº 735, de 09/08/2013. A IES, localizada na Avenida Almirante Alexandrino de 

Alencar, 708, Bairro do Alecrim, Natal / RN, tem como mantenedora a IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., contando 

atualmente em seu portfólio com os cursos de bacharelado em Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia de Produção, e com os Cursos 

Tecnológicos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Petróleo e Gás e Gestão de Recursos Humanos, contribuindo para a 

democratização do acesso à formação superior e consequentemente ao conhecimento, à prática, à qualificação para o mercado de trabalho, considerando-

se o perfil, as peculiaridades e a cultura da região. 
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Em seu histórico de avaliações externas, a IES registra uma atuação responsável e bem conceituada, com resultados satisfatórios, desde 2006, 

quando por ocasião do ENADE, o Curso de Administração obteve o melhor desempenho entre as Instituições de Ensino Superior privado de Natal, com 

conceito qualitativo CMB, equivalente em valores atuais a nota 5 para o curso.   No ano de 2010, a Faculdade Estácio de Natal recebeu a primeira visita de 

avaliação externa do MEC para Recredenciamento, sendo avaliada com Conceito Institucional 3.  

Ao longo de sua trajetória autorizou, reconheceu e renovou o reconhecimento de seus cursos através das visitas in loco realizadas pelo MEC, 

sempre com notas variando entre 3 e 4, um exemplo disso foi o ano de 2011, quando os cursos de CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(Portaria Nº 470/2011), CST em Redes de Computadores (Portaria Nº 486/2011) e Direito (Portaria Nº 9/2012) receberam nota 4.  

           Também, nos anos de 2012 e 2013, por ocasião de outras visitas, a IES registrou conceitos satisfatórios, dessa vez para reconhecimento do Curso 

de Ciências Contábeis, o qual obteve nota 3 e, nas renovações de reconhecimento dos cursos de Administração e CST em Petróleo e Gás, com notas 3 e 4, 

respectivamente. No ano de 2014, as duas últimas visitas conferiram aos cursos de CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de 

Produção notas de renovação de reconhecimento e de reconhecimento 3.  No quadro 1, são apresentados os resultados obtidos nas avaliações in loco. 

  
QUADRO 1-  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES IN LOCO 

FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL 

CURSO VISITA DE RECONHECIMENTO VISITA DE RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

Administração CMB 3 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 4 3 

Ciências Contábeis 3 3 

 

SOBRE O CURSO:   
O projeto político-pedagógico do Curso de Direito, construído coletivamente pelo Núcleo Docente Estruturante da Faculdade Estácio de Natal, se 

caracteriza por detalhar objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido no curso, expressando a síntese das exigências sociais e 

legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade acadêmica. 

A gestão democrática é a expressão da cultura da Faculdade Estácio de Natal com a criação e desenvolvimento do PPC expressando crenças, 

valores, significados, modos de pensar e agir das pessoas que participaram da sua elaboração.  

Assim, o projeto orienta a prática de produzir uma realidade. Para isso, é preciso primeiro conhecer essa realidade. Em seguida refletir sobre ela, 

para só depois planejar as ações para a construção da realidade desejada. São imprescindíveis que, nessas ações, estejam contempladas as metodologias 

mais adequadas para atender às necessidades sociais e individuais dos discentes. 

O projeto pedagógico exprime, assim, a articulação existente entre a educação superior, o compromisso profissional e as transformações sociais, 

possibilitando antever as condições de ensino oferecidas. Ele articula e integra todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso, evitando a 

fragmentação do conhecimento. Integra professores e cria conteúdos mais consistentes. Permite também avançar na questão da interdisciplinaridade, pois 

os conteúdos disciplinares passam a refletir não a compartimentalização, mas sim o ensino integrado e sistêmico. 
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Tendo como eixo o Direito Constitucional, tem consolidado um grupo de estudo e uma base de pesquisa totalmente voltada para o Direito 

Constitucional e suas especificidades. 

 

III.          DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

  

AÇÃO 4:  

A IES deverá reestruturar e implementar de forma suficiente o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de modo a garantir: (i) estrutura curricular com 

flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas), articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos a distância, 

mecanismos de familiarização com essa modalidade; e (ii) conteúdos curriculares previstos/implantados que possibilitem o desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos de atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e 

adequação da bibliografia. 

 

  

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

O projeto supera a carga horária total mínima de 3.700 (três mil e setecentas) horas de atividades, observa o ano letivo de 200 dias úteis (artigo 

47, LDB), privilegia a conclusão do curso em cinco anos e inclui a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso.  

Ciente de seu papel no cenário da educação, a Faculdade Estácio de Natal assume o compromisso de implementar um curso crítico e 

interdisciplinar, que forme profissionais comprometidos com uma aprendizagem permanente e empenhados nas mudanças sociais, como veremos no corpo 

deste documento. 

O curso está inserido no atual processo de expansão e democratização do ensino superior, cuja demanda de acesso, gerada pelo grande 

crescimento do ensino médio, alcançou todos os níveis da sociedade, impondo à Faculdade Estácio de Natal a abertura de suas portas a esse novo 

contingente. Devido à incapacidade do setor público em prover recursos para suportar tal demanda, o ensino privado foi o protagonista de uma expansão 

sem precedentes nos últimos anos e continua crescendo, alavancado, também, pelo retorno aos bancos escolares de parte da população economicamente 

ativa. 

O acesso de alunos de diferentes estratos socioeconômicos, a esse nível de ensino, dá-se pela percepção de que a sociedade deve fundar-se, cada 

vez mais, no conhecimento. Além disso, de que o capital humano tornou-se o elemento essencial para o desenvolvimento de uma nação. A formação de 

nível superior deixou de ser elemento opcional que agrega valor e passou a ser pré-requisito indispensável para o crescimento profissional e para a 

produção de novos conhecimentos. As instituições de educação superior são partes fundamentais do desenvolvimento cultural e social dos indivíduos, das 

comunidades e dos países. 

Como Instituição de Ensino Superior, a Faculdade Estácio de Natal assume o papel de promover a disseminação do conhecimento e a formação de 

cidadãos aptos a contribuir para o desenvolvimento da sociedade, concebendo a Sustentabilidade como algo muito além de uma simples conduta de 

comunicação institucional com diferentes públicos. Sustentabilidade passou a ser um tema de fundamental presença e influência na sua atividade central, 



73 

 

que perpassa de forma transversal todos os conteúdos trabalhados e todo o conhecimento construído: a educação para um mundo sustentável é o 

paradigma da formação para a cidadania consciente que a instituição se propõe a levar aos seus alunos e às comunidades onde atua. 

O paradigma que alicerça a concepção do curso concilia a formação humanística e a técnica, como recomenda a Resolução do MEC nº 09/04, 

buscando equilibrar as percepções advindas das disciplinas humanistas sobre a realidade circundante com o manejo adequado das técnicas e domínio da 

ciência do Direito o que permitirá, aos alunos, cumprir sua função social, desta forma, evidenciando a necessidade e a total dependência na construção de 

conhecimento por bases interdisciplinares, consolidando em pilares diversos da ciência o conhecimento jurídico. 

Para sua consolidação o curso tem como eixo central a Hermenêutica Constitucional do Direito e como eixo transversal a Educação para um Mundo 

Sustentável. Tais escolhas advêm das múltiplas complexidades do mundo contemporâneo. Hoje, a crescente dificuldade do Estado em promover o bem-

estar social em um contexto no qual o acelerado processo de globalização da economia parece, por vezes, conflitar com a necessidade de valorização da 

diversidade cultural típica de nosso país, acaba por gerar um contexto jurídico marcado pela imprevisibilidade estratégica e grandes incertezas. Educar 

para um mundo sustentável é premissa básica para o desenvolvimento da cultura de preservação das perspectivas de futuro. 

Da mesma forma, a dinâmica do Direito Constitucional contemporâneo se acelera, adquirindo nova feição com o surgimento do denominado Estado 

Pós-Social, o que implica uma forte tendência para o redimensionamento da concepção de soberania e da intervenção do Estado nas relações privadas. 

Mesmo sendo possível observar a mitigação da atuação do Estado, com reflexos diretos na proteção dos direitos fundamentais, o reconhecimento do 

princípio da dignidade da pessoa humana - devidamente abrigado pela Carta Maior-, como fundamento basilar de todo o sistema jurídico, é razão mais do 

que suficiente para entendermos como primordial o aprofundamento dos estudos de Direito Constitucional.  

Pretende-se com esta concepção que o curso seja marcado pela reflexão jurídica voltada para um novo paradigma de interpretação constitucional 

que priorize o respeito à dignidade da pessoa humana e aos valores democráticos.  

Conscientes de que não são as alterações na matriz curricular, a inserção ou atualização de conteúdos que, por si só, produzirão as mudanças 

necessárias, mas um esforço conjunto de todos os atores envolvidos no processo, o Curso de Direito optou por implementar uma metodologia de ensino 

que exige uma mudança de atitude dos seus alunos e professores. A problematização e a interdisciplinaridade presentes no Estudo do Caso Concreto 

permitem transformar a sala de aula num lugar de construção e apreensão do conhecimento, substituindo o uso exclusivo das aulas expositivas e o 

cumprimento de conteúdos programáticos por aulas em que é aguçado o raciocínio jurídico e desenvolvida a autonomia intelectual do aluno, tornando-o 

partícipe ativo do processo de ensino aprendizagem. 

Ademais, o curso de direito da Estácio Natal oferece em sua matriz curricular elementos que complementam o processo de ensino de forma única, 

seja pelo oferecimento de cinco disciplinas de Práticas Simuladas, ou ainda o oferecimento da Disciplina de Mediações de Conflitos, ambas visam construir 

um profissional diferenciado na forma, no método e nos valores da atividade jurídica e judicial das profissões. 

 

 AÇÃO 5: A IES deverá garantir que o número de vagas previstas/implantadas corresponda, de maneira suficiente, à dimensão do corpo docente e às 

condições de infraestrutura da IES. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

 

O Curso de Direito da Faculdade Estácio de Natal oferece anualmente 180 (cento e oitenta) vagas nos períodos diurno e noturno.  Este número de 

vagas corresponde, de maneira suficiente, tanto à dimensão do corpo docente quanto às condições de infraestrutura da IES, funcionando, em salas de aula 

que oferecem comodidade aos alunos. O corpo docente que atende às disciplinas obrigatórias do Curso de Direito é composto por 33 (trinta e três) 

docentes, todos contratados como celetistas e com formação em pós-graduação lato sensu, 18 (dezoito), e stricto sensu, 08 (oito) mestres e 07 (sete) 

doutores. O Curso conta com professores de diversas formações, sobretudo para o oferecimento das disciplinas optativas e facultativas, o que possibilita 

aos estudantes terem uma formação diferenciada e multidisciplinar. A infraestrutura contempla instalações de uso comum, como as salas de aula com 

capacidade variada, Biblioteca, auditório e laboratórios de informática. Além dessa estrutura coletiva, aos estudantes do curso são disponibilizadas, para 

aulas práticas, as instalações do Núcleo de Práticas Jurídicas. Através das atividades desenvolvidas no NPJ, o discente desempenha suas 

habilidades/destrezas fundamentadas nos referenciais científicos adquiridos. As atividades do NPJ objetivam criar os alicerces necessários ao exercício 

pleno da advocacia, através de atividades direcionadas à integração entre a disciplina curricular e as atividades práticas reais e simuladas, tudo com 

enfoques didático, jurídico e assistencial.  

O NPJ da Faculdade Estácio de Natal oferece atendimento gratuito ao público interno e externo da Instituição, de acordo com os objetivos das 

diversas disciplinas do curso programadas para o semestre, contando com apoio técnico especializado e dispondo dos equipamentos adequados ao seu 

funcionamento.  Para os professores que atuam em regime de trabalho de tempo integral ou parcial, a IES disponibiliza gabinetes de trabalho individuais, 

tendo os mesmos acesso a computadores, Internet e telefone. Os professores utilizam, também, os gabinetes para atendimento aos estudantes, além do 

desenvolvimento de pesquisas, preparação de aulas, rotinas acadêmicas e atividades administrativas.  As salas de aula onde o curso funciona são de uso 

coletivo de toda Faculdade, dispondo de Datashow e quadro branco. 

 

 

 

 

AÇÃO 6: A IES deverá garantir a existência e o adequado funcionamento de: (i) estágio curricular supervisionado previsto/implantado 

regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, o uma análise sistêmica e global, os aspectos 

de carga horária, previsão/existência de convênios, formas de apresentação, orientação, supervisão e coordenação; e (ii) trabalho de conclusão de curso 

previsto/implantado regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos de carga 

horária, formas de apresentação, orientação e coordenação. 

 

  

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

No Estágio Supervisionado, o educando entra em contato com o ambiente de trabalho e com a prática cotidiana de sua futura área de atuação. O 

estágio é também importante etapa na formação do educando por lhe trazer maturidade profissional e técnica, contato com profissionais da área, vivência 
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e convivência com pessoas e a oportunidade de fazer o trabalho jurídico. Nos termos da Resolução CNE/CES nº 09/2004, o Estágio Supervisionado é 

componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando. Serão 300 

horas divididas em quatro semestres, com 75 horas cada, após a maturidade oferecida pelo curso de Prática Simulada I, o aluno cursará 

concomitantemente as práticas simuladas II, III, IV e V. O estágio supervisionado servirá para realçar no aluno as boas práticas para resolução dos 

conflitos. É por intermédio da Prática Jurídica real, primordialmente, que o ensino do Direito sai da sala de aula, para permitir uma interação maior dos 

educandos com a população, com as empresas e com os diversos órgãos públicos envolvidos no acesso à justiça. Na verdade, objetivando criar os alicerces 

necessários ao exercício profissional, a prática jurídica volta-se à realização de atividades que desenvolvem as habilidades de leitura, compreensão, 

interpretação e análise crítica do Direito. Por isso, além do atendimento aos assistidos, a elaboração de peças processuais e o acompanhamento dos 

processos, sob supervisão de advogados-orientadores, são vivenciadas simulações de mediação, arbitragem e conciliação e, posteriormente, a vivência real 

destas atividades. A integração entre a teoria e a prática também se faz por meio da realização de audiências, de análise de autos findos, de visitas a 

agências governamentais e comunitárias, de pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. O cumprimento das atividades do estágio é submetido à 

avaliação pelos advogados orientadores e pelo Coordenador de Prática Jurídica da unidade, de forma continuada, através do acompanhamento das 

atividades semanais, dos relatórios elaborados ao final das visitas e da correção das peças processuais elaboradas. O educando cuja avaliação não for 

satisfatória não terá a carga horária daquela atividade contabilizada em seu histórico escolar. Ressalta-se ainda, que a relação do Núcleo de Prática Jurídica 

com as instituições e organismo na seara jurídica se fazem necessária e fundamental para a construção da cultura de pertencimento e militância no meio 

jurídico, desta forma orientará e buscará o NPJ convênios com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 

Norteriograndense, Circunscrição Norteriograndense da Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Defensoria Pública da 

União e Estadual, Ministério Público Estadual e da União, Procuradoria do Trabalho, Procuradoria da República, Poderes legislativos de Natal e do Rio 

Grande do Norte, Poderes executivos Municipais e Estadual, bem como, tribunais superiores. 

Ciente da importância da inserção da pesquisa no ensino jurídico, como forma de desenvolvimento das habilidades pretendidas pelas diretrizes 

curriculares, o Curso de Direito percebeu, na exigência do Trabalho de Conclusão de Curso, um instrumento eficaz para atingir esse objetivo. Por isso, 

estabeleceu em vários momentos, mecanismos de auxílio e incentivo ao educando na confecção de seu trabalho de conclusão de curso. 

Já no 2º período, o educando cursa a disciplina Metodologia Científica, que tem como objetivo trabalhar as bases para o desenvolvimento do 

discurso científico acadêmico. A importância dessa disciplina antecede, portanto, as necessidades específicas do Trabalho de Conclusão de Curso, mas 

começa a preparar o educando para o momento da realização desse trabalho. Além disso, o educando é estimulado a participar de um projeto de pesquisa 

institucional, no qual divide tarefas com seus colegas para a realização de um trabalho proposto pelo coordenador de pesquisa de sua unidade. Na 

disciplina Metodologia da Pesquisa, no 8° período, os educandos compreenderão o que é um trabalho científico, conhecerão as metodologias existentes, 

enfim, todas as informações teóricas necessárias para a construção de um conhecimento científico. Caberá ao educador de metodologia fornecer a 

estrutura do artigo científico, detalhando cada parte, preparando os educandos para o desenvolvimento do artigo científico. Esta disciplina é pré-requisito 

do Trabalho de Conclusão de Curso.  
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A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, no 9° período, segue as normas do regulamento, cujo cumprimento é acompanhado pelo 

coordenador da disciplina que, com vistas a integrar os diferentes educadores participantes desse processo, promove reuniões regulares, permitindo uma 

avaliação permanente da atividade. Para apoio aos educandos, foi elaborado o caderno de pesquisa contendo orientações para a elaboração do trabalho. 

 

   

AÇÃO 7: A IES deverá promover ações de apoio ao discente que contemplem, de maneira suficiente, os programas de apoio extraclasse e 

psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades complementares e de participação em centros 

acadêmicos e de intercâmbios. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  
O Curso segue as políticas e diretrizes institucionais para efetivar o apoio pedagógico aos alunos, acreditando que, para efetivar o apoio 

pedagógico a seus alunos, acreditando que, para que o estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário associar, à qualidade do 

ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante. As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas na Instituição perseguem os 

seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários ao pleno desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos articulados 

e integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação continuada. Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de 

atendimento ao aluno, projetos com distintas finalidades: apoio pedagógico, assistência ao aluno, inserção no mercado de trabalho e acompanhamento ao 

egresso. Apoio Pedagógico: As modalidades de apoio pedagógico adotadas são: de nivelamento, de reforço e de complementação curricular, ou seja, 

atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com a orientação de docentes da Faculdade, sob a forma de pequenos cursos, oficinas, 

grupos de estudo presenciais e on line, através da sala de aula virtual. A seguir estão descritas as modalidades de apoio pedagógico adotadas:  

 As modalidades de Nivelamento objetivam criar condições para que os alunos desenvolvam as habilidades e competências necessárias ao 

cumprimento das atividades propostas pelo curso. Com elas, pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento apresentada pelos egressos do 

ensino médio. Desta forma, tais atividades destinam-se prioritariamente, mas não exclusivamente aos alunos do 1° período de qualquer curso 

oferecido pela Faculdade. Entre as atividades de Nivelamento oferecidas em 2014.1 destaca-se o Programa Rodas de Leituras e o Curso de 

Matemática e Raciocínio Lógico.  

 As modalidades de reforço objetivam recuperar falha e/ou lacunas nos conhecimentos dos alunos no decorrer do semestre letivo, resultando do 

acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem do aluno.  

 As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por alunos de qualquer período, em qualquer curso da Faculdade Estácio de 

Natal. Os alunos escolhem a disciplina que desejam cursar para melhor enriquecer sua formação, atendidas as especificidades de cada disciplina. 

Vale ressaltar, que a adesão é voluntária. O aluno poderá escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às 

suas possibilidades.  
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Quando é identificada a necessidade de utilização dos diferentes mecanismos de apoio pedagógico ao aluno, disponibilizados pela Faculdade 

Estácio de Natal, o professor da disciplina em acordo com a coordenação do curso propõe a atividade necessária dentre as modalidades já descritas e os 

alunos são convidados à participar.  

O aluno conta ainda com a Biblioteca Virtual, recurso disponibilizado pela IES, a disposição do aluno, com acesso través da Internet, onde são 

encontrados livros básicos do curso, além daquelas que permitem a complementação dos conteúdos teóricos desenvolvidos em aula, bem como os planos 

de aula das disciplinas que são disponibilizados, também, no SIA- Sistema de Informações Acadêmicas, o que permite acesso direto on-line através da 

Internet. 

Para as ações de inserção no mercado de trabalho, o Curso conta com a atuação do Sistema de Estágios e Empregos, que atua junto ao mercado 

de trabalho na busca de oportunidades de estágios e empregos para alunos e graduados da IES e mantém um programa permanente de visitas às 

empresas, apresentando a Instituição e seus inúmeros cursos.  

 

A fim de favorecer essa inserção 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 realizado através do E3 – Espaço Ensino Emprego, 

que tem como função fornecer subsídios em relação aos recursos disponíveis do mundo do trabalho para o alunado. A necessidade de inserir os egressos 

advém da importância em favorecer experiências que os aproximem do cotidiano profissional. 

 
AÇÃO 8: A IES deverá implementar de maneira suficiente as ações acadêmico-administrativas decorrentes dos relatórios produzidos pela autoavaliação e 
pela avaliação externa (ENADE e outros). 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, destacou a avaliação institucional como um 

processo permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em subsídios capazes de promover mudanças. Em decorrência 

desta legislação e consoante com a prática já institucionalizada foi constituída a Comissão Própria de Avaliação – CPA, com o objetivo de coordenar e 

articular o processo avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as exigências atuais do processo de avaliação.  

Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura organizacional descentralizada da Instituição, estabelecendo autonomia 

administrativa para os coordenadores de cursos e dos diferentes segmentos por meio de um Projeto alicerçado em responsabilidade, participação, 

comprometimento, compartilhamento democrático de ideias e projetos, integração, autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através da análise 

crítica de seus projetos e serviços.  

A metodologia de trabalho respeita, assim, a cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a interrelação 

das dez dimensões definidas na legislação. Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna com todos os 

educandos, educadores e coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas -, todos os gestores 
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podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha histórica referente ao desempenho dos educadores, à avaliação 

das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – inclusive acervo bibliográfico. No desenvolvimento do processo de autoavaliação cabe, 

portanto, aos coordenadores: 

 

a) Sensibilizar educandos e educadores; 

b) Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna; 

c) Analisar o resultado da avaliação de cada educador e discutir com o mesmo o projeto de superação, quando couber;  

d) Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e Avaliação de Curso e) Propor e programar ações de melhoria 

f) Divulgar as ações decorrentes da avaliação.  

 

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e objetivos por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas 

avaliações interna e externa servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos 

pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e manutenção da infraestrutura e dos recursos 

materiais. 

 

Para a construção de um cenário favorável a prática educacional, sendo observado as deficiências pelas auditorias internas (CPA) e externa 

(ENADE), foi consolida as seguintes ações, de natureza totalmente acadêmicas: 

Aula Mais 

Oferta do Programa Aula Mais, que consiste em revisar o conteúdo das disciplinas em que o aluno está matriculado no semestre, na modalidade on 

line. 

Rodas de Leitura 

Atividade de extrema importância pois trata de sanar, mesmo que paliativamente, um problema cultural crônico em nossa sociedade a leitura 

como instrumento de crescimento e de conhecimento. Esta atividade visa a realização de leituras de textos da literatura universal visando a construção de 

conhecimento amparado no debate dos temas colocados pelos grandes clássicos, além de incutir no aluno o entendimento que, sobretudo, em direito a 

leitura será uma parceira durante todas a carreira profissional. O projeto “Rodas de Leitura” é coordenado pela professora especialista TP Maritza Waleska 

Arruda. 

O Projeto “Rodas de Leitura” tornou-se Programa, e já se encontra em pleno funcionamento. O programa é coordenado por uma docente da área de Letras 

e já apresenta, em seus encontros semanais uma boa adesão e repercussão entre os alunos, que buscam a redução dos déficits linguístico, cognitivo e 

literário, muitas vezes ocasionado por uma formação básica insuficiente. Além de se configurar como atividade complementar, o Programa também leva 

uma vocação acadêmica de nivelamento em Língua Portuguesa. 
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Semear Direito 

Seminário de Estudos Articulados com Direito – É uma atividade acadêmica em parceria com a OAB/RN, que visa levar ao corpo discente debate da 

atualidade numa construção de conhecimento acerca destes temas. Os temas sempre são transversos nas diversas área do direito e também nas 

disciplinas que se relacionam com o curso como Ciência Sociais, Ciência Política, Antropologia, Economia, Filosofia e Psicologia, bem como, suas sub-áreas. 

O projeto é coordenado pelo Professor Especialista TI Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho. A Reestruturação dos Seminários de Estudos Articulados com 

Direito – SEMEAR DIREITO em parceria com a OAB/RN visa por meio de painéis interdisciplinares, articular temas que se relacionem com o direito de forma 

inter e transdisciplinar. No Semear Direito, tivemos painéis que trabalharam o legado da copa para Natal, sobretudo aspectos ambientais e de mobilidade 

urbana; Direito da Personalidade; Contratos e Relações de Consumo; 1964/2014 – 50 Anos depois: A Herança do Golpe Militar;  

Revisão OAB 

Evento semanal regular que visa resolução de exercícios como instrumento de rever o conteúdo das disciplinas cobradas no Exame de Ordem, bem 

como, para o aluno diagnostica dentre as disciplinas àquelas em que tem maior dificuldade. O evento acontece semanalmente as sextas e sábados, exceto 

nos finais de semana nos períodos de avalições e em feriados imprensados. A Revisão da OAB é coordenada pela professora TP Adriana Gomes Medeiros de 

Macedo. 

As oficinas de resolução de questões – Revisão OAB – foi implantado e encontra-se em pleno funcionamento semanal com encontros às sextas-feiras e 

sábados com resolução de questões do Exame Nacional da OAB e ENADE com média de participação discente na ordem de 30 alunos. O modelo trabalhado 

consiste em debater e responder às questões do Exame de ordem e ENADE sempre buscando fazer contextualização. Tem como objetivo auxiliar o aluno 

no diagnóstico de suas fragilidades para que o mesmo com estudo e o programa aula mais possa sanar a fragilidade diagnosticada. 

Direito ao Cinema 

Projeto com mais de cinco anos de existência que constrói uma relação entre assuntos polêmicos e atuais e sua repercussão com o direito, 

servindo de cenário para debates acerca destes temas e a construção por parte dos participantes de uma melhor condição de emitir opinião a partir da 

análise do debate e suas conclusões intelectuais. 

O projeto “Direito ao Cinema” efetivou-se como instrumento de construção cultural, intelectual e cidadã. Com periodicidade quinzenal, o projeto alcançou a 

média de 20 participantes nas sessões ocorridas aos sábados, acompanhados de debates sobre variadas temáticas. 

A reestruturação do Programa de Iniciação Científica 2014 se deu com a criação de uma base de pesquisa e de um Grupo de Estudos, além da 

consolidação da Base já existente, sendo elas:  

Grupo de Estudo em Direito Constitucional 

O grupo de estudos em direito constitucional apresenta-se como relevante, pois buscara desenvolver debates acerca dos instrumentos e 

procedimentos constitucionais para a realização de uma cidadania inclusiva, representada pela efetividade dos direitos humanos e fundamentais e da 

Democracia. O Grupo de pesquisa é coordenado pela professora Mestre/TP Karolina dos Anjos Fontes 

Base de Pesquisa em Direito Constitucional 
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Busca analisar as teorias críticas do direito ao estudo dos direitos fundamentais. Assim tem-se a teoria jurídica "crítica" aplicando tais perspectivas 

ao estudo do direito positivo e das instituições políticas destinadas à sua criação e aplicação. Ademais, a base deverá produzir cientificamente trabalhos 

que buscarão publicação nos periódicos da área, bem como, apresentação destes trabalhos nos eventos científicos. A Base de pesquisa é coordenada pela 

professora Mestre/TP Ana Cláudia da Costa Aguiar. 

Base de Pesquisa Interdisciplinar em Michel Foucault 

O estudo da obra de Michel Foucault oferece muitas possibilidades de reflexão nessa direção, em virtude de seu pensamento transversal e de seus 

sólidos fundamentos na área da filosofia e da ciência social. Como nosso autor se debruçou sobre muitos fenômenos afins à área jurídica (sistema prisional, 

sistema manicomial, o saber e o poder, constituição de subjetividades em torno da identidade de gênero, entre outros), o estudo de sua obra 

instrumentaliza os alunos para pensar de forma crítica e aprofundada sobre temas que desejem pesquisar.  Os encontros das Bases, bem como, o do 

Grupo ocorrem com periodicidade semanal e já configura como uma nova oportunidade para os alunos vivenciarem a teoria com maior profundidade.  

 

 
AÇÃO 9: A IES deverá adotar, nos processos de ensino-aprendizagem, procedimentos de avaliação que atendam, de maneira suficiente, à concepção do 
curso definida no PPC. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da capacidade de construir conhecimentos técnicos, 

tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são 

avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos 

alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como 

instrumento que favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma 

visão real de sua própria formação.   

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de 

avaliação: A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já vivenciaram o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos 

que já possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos professores, através de observações e 

registros. A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada 

professor registra as atividades realizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover estratégias de 

intervenções pedagógicas diferentes. A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas diferentes disciplinas que 

integram o currículo.  

Cabe ressaltar que essa modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de 

aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a tomada de decisão a cerca do melhor caminho a ser construído 

para a formação do perfil profissional desejado. Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para que se possa 
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refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é 

vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de 

avaliar o que o aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas 

institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos.  

O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será consolidado em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento 

Interno da Faculdade Estácio de Natal, de acordo com as normas descritas a seguir. O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, 

sendo a cada uma delas atribuído grau de 0,0 a 10,0 pontos. Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá atender às três condições a seguir: obter notas 

iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações; média aritmética igual ou superior a 6,0, sendo consideradas apenas as duas maiores 

notas obtidas dentre as três etapas de avaliação AV1, AV2 e AV3. A média aritmética obtida será o grau final do aluno; e, presença em, no mínimo, 75% 

das aulas ministradas 

Tendo em vista o processo de ensino aprendizagem adotado pela instituição e a atuação dos professores na elaboração das avaliações, reuniu-se 

no mês de fevereiro o colegiado do curso, que instituiu a comissão de planejamento e execução de uma capacitação piloto para professores do Direito em 

metodologia do caso concreto, ambiente de web aula, banco de questões. A capacitação ocorreu no dia 24 de Maio de 2014, contando com a participação 

de todos os docentes do curso. 

 

IV. DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE 

 

   

AÇÃO 10: A IES deverá reestruturar o corpo docente de modo a garantir um Núcleo Docente Estruturante (NDE) para o curso, implantado de forma 

suficiente considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 

  

AÇÕES DESENVOLVIDAS: (Descrever de forma clara e objetiva. Colocar um Quadro nominal do NDE com Titulação e Regime de Trabalho) 
O Curso de Direito da Faculdade Estácio de Natal teve seu Núcleo Docente Estruturante (NDE) implantado em 07 de abril de 2009, por meio da Portaria nº 

005/09 que aprova a implantação dos NDEs na antiga Faculdade Câmara Cascudo. A composição do NDE é normatizada por resolução do Conselho de 

Ensino Pesquisa e Extensão- CONSEPE e tem sua composição diversificada, com participação de docentes de diferentes áreas do conhecimento.  

Destaca-se que o NDE vem, desde sua implantação, atuando ativamente na concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 

Atualmente o NDE foi reestruturado e formalizado através da Portaria nº 001, de 07/01/2014, sendo composto dos seguintes membros:  

Professor 
Titulação 

Acadêmica 
Regime de 
Trabalho 

Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho Especialista TI 

Maria Fernanda Cardoso dos Santos Mestre TP 



82 

 

Margarida Maria Knobbe Doutora TI 

Luiz Gonzaga Bezerra de Medeiros Doutor TP 

Úrsula Bezerra e Silva Lira(*) Mestre TP 

Adriana Macedo Gomes Especialista  TI 

 

(*) A professora Úrsula entrou no NDE em substituição ao professor George Ventura Morais, que se desligou da IES. 

Destacamos que a formatação o NDE atende ao disposto as diretrizes do CONAES. 

  

TITULAÇÃO: 67% dos membros possuem titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, sendo 33,33% doutores.  

REGIME DE TRABALHO: 100% atuam em regime de tempo integral (TI) ou parcial (TP), sendo 50% no regime de tempo integral - TI. 

O NDE do curso se reúne mensalmente com o objetivo de: 

- Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

- Planejar atividades curriculares interdisciplinares e atividades de extensão focando as necessidades do mercado de trabalho relativas às áreas de 

conhecimento do curso; 

- Realizar análises periódicas das matrizes curriculares em vigor, com intuito de manter atualizada conforme as necessidades da área.  

 

 

  

AÇÃO 11: A IES deverá garantir mínimo de 30% do corpo docente com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. 

 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

O corpo docente de curso de Direito da Faculdade Estácio de Natal foi reforçado em seu padrão de ação e qualidade.  

O quadro docente atual é composto por 33 (trinta e três) professores, sendo: 07(sete) doutores (21%); 08 (oito) mestres (24%); e, 18 (dezoito) 

especialistas (55%). Assim sendo, 45% dos docentes do curso têm formação stricto sensu. 

 

   

Titulação QTD % 

Especialização 18 55,0 

Mestrado 08 24,0 

Doutorado 07 21,0 

Total 33 100,0 



83 

 

 

  

  

AÇÃO 12: A IES deverá garantir mínimo de 33% do corpo docente com regime de trabalho de tempo parcial ou integral. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  
O Curso de Direito da Faculdade Estácio de Natal conta com 64 % do seu corpo docente atuando em regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral.  

Dos 33 (trinta e três) docentes que atuam no curso, 03 (três) são contratados em regime de trabalho de Tempo Integral – TI, o que corresponde a 9%; 18 

(dezoito), ou seja, 55%, atuam em  regime de Tempo Parcial – TP  ; e, 12 (doze), que corresponde à 36% dos docentes alocados no curso, atuam como 

Horistas.  

 

  

Regime de Trabalho QTD % 

Horista 12 36,0 

Parcial 18 55,00 

Integral 03 9,0 

Total 33 100,0 

  

 
AÇÃO 13: A IES deverá garantir que um contingente maior que 40% do corpo docente previsto/efetivo possua experiência profissional (excluída as 
atividades no magistério superior) de, pelo menos, 2 anos para bacharelados e licenciaturas ou 3 anos para cursos superiores de tecnologia. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: (Descrever de forma clara e objetiva. Colocar um Quadro.) 

No Curso de Direito, 67% do corpo docente tem experiência profissional na área, excluída as atividades no magistério superior, de, pelo menos, 02 (dois) 

anos. Destes, 91% têm experiência superior a 36 meses, ou seja, 03 (três) anos de atuação na área. 

 

Experiência Profissional QTD % 

Até 23 meses -  

De 24 a 35 meses 02 9,0 

De 36 meses em diante 20 91,0 

Total 22 100,0 

 

 

V.            DIMENSÃO 3 – INFRAESTRUTURA 



84 

 

 

 AÇÃO 13: A IES deverá disponibilizar salas de aula consideradas satisfatórias nos seguintes aspectos: quantidade de número de alunos por turma, 

disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  
 

A Faculdade Estácio de Natal conta com 47 (quarenta e sete) salas de aulas climatizadas, com capacidade variando entre 30 e 60 alunos, dotadas de 

recursos didáticos e mobiliários adequados, atendendo aos padrões exigidos pelo MEC quanto aos requisitos de acessibilidade a cadeirantes e portadores de 

necessidades especiais, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, conservação e comodidade. Para auxílio no desenvolvimento das atividades didáticas, os 

professores têm a sua disposição salas equipadas com quadro branco, além de computador e projetor de multimídia, mediante solicitação. Os ambientes 

são confortáveis, proporcionando um espaço ideal para que o processo de ensino e aprendizagem seja o melhor possível. A distribuição das turmas por 

salas é feita considerando a dimensão em função do número de alunos da turma. 

AÇÃO 14: A IES deverá disponibilizar de maneira suficiente laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática para o curso, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à 

internet, política de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  
Foi instalado mais 01 (um) laboratório de informática na IES, passando a instituição a contar com 06 (seis) laboratórios de informática, disponibilizando um 

total de 124 (cento e vinte e quatro) terminais, todos com acesso à internet distribuídos em cinco laboratórios específicos (104 terminais) e no laboratório 

da Biblioteca (20 terminais), o que dá uma proporção de menos de 31 alunos por computador, considerando o total de matrículas dos cursos em 

funcionamento.  

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 
FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL 

LABORATÓRIO QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

Lab. 01  24 máquinas Utilizados mediante reserva prévia para aulas dos 
diversos cursos. 

Lab. 02 25 máquinas Utilizados mediante reserva prévia para aulas dos 
diversos cursos. 

Lab. 03 25 máquinas Utilizados mediante reserva prévia para aulas dos 
diversos cursos. 

Lab 04 19 máquinas Localizado na Biblioteca, o laboratório é utilizado 
pelos alunos de todos os cursos da IES e pela 
comunidade para consultas e pesquisas. 

Lab 05 15 máquinas Utilizado prioritariamente pelos alunos dos cursos 
de TI para aulas. 

Lab 06 
 

17 máquinas Laboratório especifico de Infraestrutura e 
Hardware utilizado prioritariamente pelos alunos 
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do curso de Redes de Computadores para aulas 
práticas 

TOTAL         124 máquinas 

 

 

Os equipamentos são periodicamente atualizados, com aquisição de softwares, oferecem acesso à internet e intranet com velocidade adequada e são 

instalados em locais adequados (refrigerados, com total acessibilidade a cadeirantes e portadores de necessidades especiais, iluminados, amplos, limpos e 

conservados). Dos 20 (vinte) terminais instalados na biblioteca, os alunos contam com 02 (dois) terminais de consulta, os funcionários com 02 (dois) 

terminais para consulta ao acervo, além de 16 (dezesseis) terminais que são disponibilizados para uso dos alunos / pesquisas. Os alunos têm ainda acesso 

a rede de Internet sem fio (Wi-Fi). A IES conta com um Plano de Atualização de Equipamentos e Software. 

 

AÇÃO 15: A IES deverá garantir ambiente e laboratórios didáticos especializados, atendendo, de maneira suficiente, em uma análise sistêmica e global, 

aos aspectos: (i) quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas pretendidas/autorizadas; (ii) adequação, acessibilidade, atualização de 

equipamentos e disponibilidade de insumos; e (iii) apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

 

O Curso de Direito da Faculdade Estácio de Natal conta com o Núcleo de Prática Jurídica Prof. Jalles Costa, destinado a reger as atividades relativas 

ao exercício do Estágio Supervisionado e atividades correlatas no curso de Direito.  

O Núcleo está inserido dentro das exigências curriculares e torna-se não somente um campo privilegiado para o exercício da prática profissional, como 

também propicia oportunidade para análise desta prática à luz dos conteúdos teóricos auferidos durante o curso. Em suas dependências são realizadas 

atividades curriculares e extracurriculares que desenvolvem as habilidades e competências esperadas para o egresso do curso, em consonância com o 

projeto pedagógico, com a missão da IES.  

O período de funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica acompanha o desenvolvimento das atividades acadêmicas, estando o mesmo em 

funcionamento das 8h às 11h30min, das 14h às 17h30min de segunda a sexta, e também de 18h30min às 21h, terças, quintas e sextas-feiras, atendendo 

à comunidade. 

O espaço destinado ao NPJ atende de maneira suficiente aos aspectos de quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas 

pretendidas/autorizadas; os equipamentos são periodicamente atualizados e instalados em locais adequados (refrigerados e com total acessibilidade a 

cadeirantes e portadores de necessidades especiais, iluminados, amplos, limpos e conservados). 

 

AÇÃO 16: A IES deverá garantir acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, disponíveis na proporção média de 1 

exemplar para a faixa de 10 vagas anuais autorizadas, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  
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O acervo bibliográfico do Curso de Direito da Faculdade Estácio de Natal atende ao mínimo 03 (três) títulos da bibliografia básica por unidade 

curricular, disponíveis na Biblioteca, na proporção média de 01 (um) exemplar para a faixa de 10 (dez) vagas anuais autorizadas, informatizado e tombado 

junto ao patrimônio da IES.  

 

 

 

 

AÇÃO 17: 
Para os cursos de Direito, a IES deverá assegurar que o Núcleo de Prática Jurídica (i) possua regulamento específico destinado à realização de atividades 
de práticas jurídicas simulas e visitas orientadas e atenda, de maneira suficiente, às demandas do curso; (ii) possua atividades de arbitragem, negociação, 

conciliação, mediação e atividades jurídicas reais que atendam, de forma suficiente, às demandas do curso. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

 
O Núcleo de Prática Jurídica Prof. Jalles Costa, ao longo de sua existência construiu a cultura de trabalhar o aluno os valores da mediação de 

conflitos, solução pacífica das controvérsias e conciliação como elementos favoráveis às práticas jurídicas. O regulamento do NPJ regulamenta tais práticas 

com objetivos de arraigar cada vez mais os valores modernos de assegurar e garantir direitos. 

 

 

VI. REQUISITOS LEGAIS 

 

AÇÃO 2: 

A IES deverá garantir atendimento de todos os requisitos de responsabilidade legais e normativos presentes no Instrumento de Avaliação de cursos 
presenciais e a distância do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP). 

AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

 

A Faculdade Estácio de Natal possui os documentos, regulamentações e evidências necessárias à comprovação de todos os Requisitos Legais 

mencionados no Instrumento de Avaliação, quais sejam: Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso; Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena; Titulação do Corpo Docente; Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

Tempo de integralização; Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida; Disciplina de Libras; Prevalência de avaliação 

presencial para EaD; Informações Acadêmicas; e, Políticas de Educação Ambiental.  
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VII.            CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Diante de todas as ações apresentadas, o curso de Direito da Faculdade Estácio de Natal cumpriu o Termo de Saneamento das Deficiências, 

oferecendo um ambiente mais apropriado para uma formação de excelência, com aspectos que garantem todos os processos de ensino aprendizagem de 

forma produtiva e satisfatória.  Ainda como informação complementar, á de se destacar que as avaliações internas, em específico a autoavaliação, 

apresenta papel muito significativo frente às propostas de melhorias, que garantem um melhor alinhamento para os objetivos do Curso.   

 

VIII.            COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO. 

 

 

NOME CARGO 

Adriane Pedroso Dias Ferreira Coordenadora Acadêmica 

Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho Membro do NDE (***) 

Juliana Rocha de Azevedo da Costa Coordenadora da CPA 

Márcio Fernandes Andrade da Silva Diretor da IES 

Úrsula Bezerra da Silva Lira Coordenador do Curso (**) 

 

(*)  Em substituição ao professor George Ventura Morais que se desligou da IES. 

(**) Assumiu a Coordenação do curso de Direito. 

(***) Deixou a Coordenação do Curso e ficando na Comissão com membro do NDE. 

 

 


