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RESUMO 

O presente Relatório da Faculdade Estácio de Natal – ESTÁCIO NATAL é um Relatório 

Parcial que trata dos Eixos 1 e 2 (Eixo 1: Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação; Eixo 2: 

Dimensão 1: Missão e PDI e Dimensão 3: Responsabilidade Social), conforme Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES Nº 065. Trata-se de relatório para apresentar os processos acadêmicos, 

as ações realizadas, as potencialidades e as fragilidades decorrentes dos resultados das 

avaliações internas e externas, identificadas pela Comissão Própria de Avaliação, da Faculdade 

Estácio de Natal, durante o ano de 2015, apresentando as metas de avaliação continuada para 

2016. O presente documento é estruturado de forma que visa atender às novas diretrizes do 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), na reorganização estrutural das 

10 dimensões em 5 eixos. 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). 

Fornecendo assim, subsídios atualizados quanto à visão do aluno acerca dos cursos e da IES, 

auditando dados qualitativos e quantitativos, sendo, portanto focados os resultados internos das 

autoavaliações institucionais, com adesão de 100% do quadro docente e de 76%  dentre os 

alunos, bem como os índices externos resultantes do ENADE e o Relatório de 

Recredenciamento da Faculdade Estácio de Natal, Conceitos de Curso e IGC. Com relação aos 

dados qualitativos, observou-se a adesão dos alunos às práticas dos cursos e ao 

desenvolvimento nos campos estrutural e humano da Instituição. Partindo dos resultados da 

autoavaliação interna, a CPA procedeu a 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 3,87 para o campus 

e 3,62 para o curso melhor avaliado - CST em Gestão de Recursos Humanos. Os itens com 

melhor avaliação no campus permaneceram como: condições de limpeza, infraestrutura e a 

eficiência do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA). O item com pior avaliação ainda 

permanece sendo o atendimento da Secretaria de Alunos, embora a melhoria deste percentual 

já seja observado em relação aos anos anteriores. No plano externo de avaliações, a Faculdade 

Estácio de Natal manteve a atuação nas deficiências identificadas no ENADE e, corroborando 

os resultados das avaliações internas, ações que começam a ter resultados positivos, que nos 

confirmam a convicção do caminho a ser seguido em busca da excelência. Nos três cursos 

avaliados no ciclo ENADE 2014, aferimos nota 3 em Engenharia de Produção, e notas 4 em 

CST Redes de Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistema, alcançando IGC 

contínuo 3 da Instituição. No ano de 2015 recebemos visitas in loco do MEC para o 

Recredenciamento da Instituição, onde tivemos atribuída a nota 03, Renovação de 

Reconhecimento dos Cursos de Direito (este com Plano de Melhorias) e Ciências Contábeis. 

Nos últimos dois anos, a Faculdade Estácio de Natal norteou suas ações para infraestrutura 

interna, aperfeiçoamento do quadro de docentes com melhorias voltadas à carga-horária e 

salários, processos de avaliação dos novos projetos para atividades acadêmicas 

complementares, Projeto de Responsabilidade Ambiental, além de uma nova política de 

atuação para a coordenação de Iniciação Científica. Além disso,  foram mantidas as práticas 

consolidadas de reunião mensal de líderes com a gestão da IES; 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 docentes 

e pessoal técnico-administrativo. Em 2015, a IES continua avançando na melhoria do Clima 

Organizacional e crescimento da motivação dos docentes e discentes na IES, bem como forte 

ação na melhoria de infraestrutura como reordenamento, nova iluminação e câmara de 
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segurança no estacionamento da Faculdade, com 232 vagas para automóveis, instalação do 

sexto Laboratório de Informática, com 25 novas máquinas, instalação do laboratório de 

Técnicas de Construção e melhoria das instalações físicas. 
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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 2015, sendo um 

Relatório Parcial que tratará dos Eixos 1 e 2 (Eixo 1: Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação; 

Eixo 2: Dimensão 1: Missão e PDI e Dimensão 3: Responsabilidade Social), conforme Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065. Ele representa uma construção coletiva coordenada 

pelos membros da CPA, com a colaboração da Direção Geral, Gestão Acadêmica, 

Coordenadores de Curso e equipe administrativa, representada pelo Setor de Recursos 

Humanos e Secretaria de Alunos.  

 O Relatório busca, de forma analítica, relatar e avaliar as ações da IES, sobretudo, em 

seus processos acadêmicos internos e externos, com a busca incessante da excelência nos 

serviços prestados à comunidade acadêmica - discentes, docentes, corpo técnico-administrativo 

e comunidade envolvida, consolidando as práticas positivas, contribuindo para corrigir os 

desvios com o apoio irrestrito da gestão da IES. Como todo Relatório, este 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. A CPA tem atuação autônoma em relação 

aos Conselhos e à Gestão da IES e sua missão vai além da avaliação superficial dicotômica de 

positivo e negativo. A CPA identifica, acompanha, aponta soluções, avalia, cobra e monitora os 

prazos para a realização de ações em resposta às demandas identificadas nos relatórios de 

avaliação, com a composição que 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, todos os segmentos, com dois membros, 

confirmando a cultura democrática da Comissão.  

O presente Relatório também se propõe a análise comparativa dos resultados das 

avaliações dos anos anteriores, a partir de seus relatórios de autoavaliação institucional, canal 

este de possibilidades, e rever ações e verificar o nível de crescimento da IES. Com o Relatório 

de 2013, revelou-se 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 
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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 à 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 e de novos cursos e trabalho 

focado para fortalecer o Programa de Pós-Graduação da IES, aumento do 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 de os 

resultados das avaliações externas da IES terem sido insatisfatórios, haja vista que a IES obteve 

IGC contínuo 2, ocasionado pela frágil desenvoltura no ENADE do curso de Direito, com nota 

1. 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, este Documento apresenta 

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. 

Em 2015, além das avaliações positivas no Ciclo ENADE 2014, onde obtivemos notas 3 em 

Engenharia de Produção (único curso privado de Engenharia de Produção no Rio Grande do 

Norte a ser avaliado), obtivemos notas 4 nos Cursos de Redes de Computadores e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, também tivemos processos positivos nas visitas in loco de 

Direito, Ciências Contábeis e o Recredenciamento da IES. Em Direito tivemos a Renovação de 

Reconhecimento com nota 4, caindo em seguida a Medida Cautelar, reflexo do pífio resultado 

no Ciclo ENADE 2012. A IES obteve notas 3 nas visitas de avaliação in loco para Ciências 

Contábeis e Recredenciamento da IES. Os dois Relatórios de avaliação foram impugnados pela 

IES, com resultados favoráveis: para o Curso de Ciências Contábeis, foram revertidos os 

conceitos de dois indicadores de 2 para 3. Para o seu Recredenciamento, a IES obteve a 

majoração de três indicadores. 
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Apresentação da IES 

 

 Luís da Câmara Cascudo foi um dos maiores pesquisadores do folclore brasileiro. 

Percebe-se facilmente que suas contribuições vão para além da etnografia, ciência da qual foi 

um grande especialista. Sua obra foi importante, também, no campo da literatura bem como da 

cultura da infância. Pesquisador, escritor e folclorista potiguar, formado em Direito pela 

Faculdade de Recife, Câmara Cascudo concluiu em Natal o Curso de Etnografia. Sua formação 

ocorreu ainda na área médica, na qual estudou até o 4º ano em Salvador e, posteriormente, no 

Rio de Janeiro. Nasceu em Natal em 1898 e aos seis anos já sabia ler. Aprendeu inglês para 

acompanhar os viajantes pela África e pela Ásia. Especializou-se em etnografia e no folclore, 

embora tivesse predileção pela História e Geografia, especialmente do Rio Grande do Norte, 

onde passou a vida atuando como professor na Universidade Federal (UFRN), e homenageado 

pelo Instituto de Antropologia que recebeu o seu nome. Tem inúmeras obras que vão desde a 

literatura, passando pela gastronomia e pela história, mostrando a riqueza de sua pesquisa. 

Desta forma, a origem da IES se ampara sob o manto cultural e intelectual do nome de 

um dos mais ilustres brasileiros, nascido neste solo e como nossa missão, imbuído da essência 

humana da transformação através do conhecimento. 

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. 

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 
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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 ao 

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 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 – ESTÁCIO 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 Prof. Jalles Costa, laboratório do curso de Direito, 

para uma importante prestação de serviços à sociedade potiguar. 

Em 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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 A IES encerrou o ano de 2015 com 1.531 estudantes na graduação, 449 nos programas 

de pós-graduação latu senso, 76 professores e 37 técnicos-administrativos, sendo 04 Portadores 

de necessidades Especiais – PNE, além de estagiários e menores aprendizes e com um saldo 

positivo de serviços oferecidos à comunidade, sendo referência o Núcleo de Prática Jurídica 

Prof. Jalles Costa e a Empresa Júnior Geração Júnior. Além disso, o convênio estabelecido 

entre a Faculdade Estácio de Natal e a Universidade Estácio de Sá – UNESA permite ofertar 

cursos de pós-graduação na modalidade à distância..  

 Ao longo da evolução institucional, a Faculdade Estácio de Natal consolida o 

oferecimento de oito cursos superiores presenciais, sendo quatro bacharelados - Administração, 

Ciências Contábeis, Direito e Engenharia de Produção - e quatro cursos tecnológicos - Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, Petróleo e Gás, Recursos Humanos e Redes de Computadores. 

 A Revista Exame, em 25 de dezembro de 2015, apresentou o ranking dos melhores e 

piores cursos tecnológicos em Análise desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores 

no Brasil. Dentre instituições públicas e privadas, levando em consideração os critérios das 

visitas e análises do MEC, bem como, os resultados do Ciclo avaliativo do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE 2014, ambos os cursos da Faculdade Estácio de Natal 

estavam entre os melhores cursos do Brasil. 

 

CURSOS OFERTADOS 

 

Cód. E-Mec Curso Modalidade Turno Vagas/ano 

54296 Administração Presencial D/N 450 

110544 Ciências Contábeis Presencial D/N 200 

86762 Direito Presencial D/N 180 

121473 Engenharia de Produção Presencial D/N 100 

108232 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Presencial D/N 200 

105762 Redes de Computadores Presencial D/N 200 

120958 Petróleo e Gás Presencial D/N 200 

120952 Recursos Humanos Presencial D/N 200 

 

 Os oito cursos presenciais da Faculdade Estácio de Natal estão consolidados e em 

processo de maturação tendo todos recebidos visitas do MEC de autorização, reconhecimento e 

a maioria com renovação de reconhecimento. 
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HISTÓRICO DOS CURSOS 

 

Curso Modalidade Marco Legal 

Administração Presencial MEC – Portaria 369 de 30 de julho de 2013 

Ciências Contábeis Presencial MEC – Portaria 273 de 14 de dezembro de 2012 

Direito Presencial MEC – Portaria 458 de 11 de junho de 2015. 

Engenharia de Produção Presencial MEC – Portaria 619 de 30 de outubro de 2014. 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

Presencial MEC – Portaria 470 de 22 de novembro de 2011. 

Redes de Computadores Presencial MEC – Portaria 1.093 de 24 de dezembro de 

2015. 

Petróleo e Gás Presencial MEC – Portaria 215 de 31 de outubro de 2012. 

Recursos Humanos Presencial MEC – Portaria 547 de 19 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

                Baseada na Cultura de que o contínuo processo avaliativo se torna ferramenta 

essencial ao planejamento, a Faculdade Estácio de Natal conta com a Avaliação Interna, com 

periodicidade semestral, a Pesquisa de Clima Organizacional e a Pesquisa de Satisfação 

(PESA), além de sintonizar-se nos resultados das avaliações externas. Com relação à adesão, a 

IES atinge uma boa desenvoltura entre alunos, professores e funcionários que participam das 

pesquisas. A Avaliação da Instituição se consolida em números superiores a 60% entre alunos 

e próximo de 100% entre docentes, o que confere uma confiabilidade cada vez maior a essas 

pesquisas. Além disso, o estudo, análise, debate e publicização 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 mensalmente, neste interim, realiza ações de acompanhamento e consultoria à 
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gestão da IES e aos cursos a respeito do seu planejamento acadêmico. 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.  O processo de dar visibilidade aos resultados também tem seu aspecto 

pedagógico, 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 construir a cultura das atitudes CPA da Faculdade Estácio de 

Natal em um ciclo virtuoso e de maturidade institucional, “Refletir, Questionar, Avaliar e 

Perceber”. Os resultados são também disponibilizados nos quadros informativos da IES e no 

Site da instituição.  .  

                 Tomando como foco a Autoavaliação Institucional, seu principal item, o ISA – 

Índice de Satisfação do Aluno, 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 – 2012-2016, o semestre de 2013.1 registrou 

o pior índice de satisfação do quadriênio e que o ano de 2014, manteve os índices em 

crescimento. Já em 2015 além da vertente do crescimento podemos notar um avanço na boa 

avaliação dos elementos físico-estruturais da Instituição consolidada ao longo das últimas seis 

avaliações, sempre crescendo a avaliação positiva estrutural. O trabalho voltado ao aumento da 

oferta de Atividades Acadêmicas Complementares de Ensino, Pesquisa e Extensão; a 

intensificação do trabalho voltado à capacitação dos técnicos administrativos que realizam os 

atendimentos dos alunos e o reordenamento, nova iluminação e câmara de segurança no 

estacionamento da Faculdade Estácio de Natal com 232 vagas para automóveis, instalação do 

sexto laboratório de Informática com 25 novas máquinas, instalação do laboratório de Técnicas 

de Construção para a IES asseguraram tais resultados. No quadro seguinte, é possível 

acompanhar a variação dos índices, a partir de 2013.1: 
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Semestre Conceito IES Conceito 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 

2015.1 3,40 4,01 3,70 

2015.2 3,53 4,09 3,81 

 

             Ao confrontar os números do processo interno de avalição, a Avaliação Institucional 

que nos apresenta o ISA – Índice de Satisfação do Aluno nos deixa claro na tabela acima que a 

Instituição definiu e consolida os avanços de infraestruturas com  os avanços acadêmicos, 

sempre caminhando juntos voltados para a excelência desejada. 

 

 

 

2.1. EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

2.1.1. Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação tem como atribuição assegurar a evolução 

contínua e sistemática do processo avaliativo institucional, criando, mantendo e fomentando a 

sua cultura através da condução dos processos internos de avaliação, da análise dos resultados 

do ENADE e dos relatórios, prestando, quando solicitada, informações ao INEP. 

A CPA organiza a cada período de avalição interna uma campanha para participação na 

pesquisa de todos os estudantes, docentes e técnicos administrativos, usando os resultados 

anteriores, que proporcionaram alterações e mudanças na instituição e na importância deste 

processo como um todo. 

Uma vez realizada a avaliação e de posse dos resultados, a CPA estuda, gera e 

acompanha as ações de melhoria pedagógico-administrativas cabíveis e esperadas. A seguir, é 

dado retorno aos segmentos envolvidos para que conheçam o Plano de Ação de Melhoria, 

focado na implementação das mudanças e projetos das metas propostas. O retorno dos 

resultados é feito através de: divulgação na IES e cursos; ao docente pelo desempenho; 

reuniões com funcionários e docentes; reuniões com os alunos. 
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              A CPA procura fazer dos resultados um agente contínuo para as mudanças de 

posturas, de atitudes, decisões e encaminhamentos indispensáveis ao fortalecimento do ensino 

em toda a sua dimensão em que se insere a Faculdade Estácio de Natal. Para que se preste a 

Consolidar, manter, aprofundar, reavaliar, rever e redefinir as práticas. 

               A gestão da Faculdade Estácio de Natal tem consolidada em sua cultura a importância 

e veracidade do relatório das avalições como elemento confiável de diagnóstico real da 

percepção da comunidade. Com isso, o plano de melhoria advindo desta interpretação norteia a 

ação gerencial da Instituição, sendo ouvidas e respeitadas as avaliações feitas pela CPA. 

               A CPA buscando otimizar efetivos resultados para o conjunto institucional. Para tal, 

se faz necessário apresentar à comunidade toda os resultados obtidos na avaliação, o que 

realmente acontece. Assim, todos tornam se agentes da cobrança de mudanças em direção a 

corrigir as falhas apontadas na avaliação em questão. 

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 analisado, 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 e conta com a Avaliação Interna, com periodicidade semestral, a Pesquisa de 

Clima e a Pesquisa de Satisfação (PESA), além de sintonizar-se nos resultados das avaliações 

externas. 

Com relação à adesão, a IES atinge uma boa desenvoltura entre alunos, professores e 

funcionários que participam das pesquisas. A Avaliação da Instituição, em 2015.2, atingiu 

nível de adesão de 76% entre alunos e de 100% 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 às avaliações internas e externas.    

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 a 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 – Índice 

de Satisfação do Aluno, 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, observa-se 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. 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 2016 (período 

de vigência do atual PDI). A partir do ano de 2012, registram-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. Com a visita do 

MEC para a Renovação de Reconhecimento do Curso de Direito, além da avaliação positiva, a 
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medida cautelar foi revogada, destacamos as considerações finais do processo de renovação de 

reconhecimento do curso pela comissão de avaliação in loco: 

A comissão avaliadora designada pelo Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP, de 

22 de fevereiro de 2015 (Avaliação nº 112538), constituída por Margareth Vetis 

Zaganelli e Maria Teresa Cauduro, foi incumbida de realizar a visita de verificação 

in loco referente ao processo de Renovação de Reconhecimento do Curso de Direito 

da FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL- ESTÁCIO DE NATAL (Processo nº 

201360647), localizada na Avenida Almirante Alexandrino de Alencar nº 708 , 

CEP:59030350 - Natal,Rio Grande do Norte.  

Durante o período de avaliação in loco, esta Comissão cumpriu a agenda 

previamente programada, reunindo-se com gestores da IES, integrantes do NDE, 

membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com discentes e docentes 

vinculados ao programa de graduação sob avaliação, tendo realizado averiguações 

por meio de visita nas instalações da IES, destacando-se, laboratórios de 

informática, salas de aula, ambiente de trabalho da coordenação do curso, NPJ, 

biblioteca, dois auditórios, secretaria, salas de professores, gabinetes para 

professores TP e TI, Centro de Apoio ao Docente e Discente (CADD), setor de 

registro das Atividades Complementares, entre outros, consignando as observações 

necessárias para dar sustentação à presente avaliação. Outro tempo importante foi 

dedicado para a verificação de toda a documentação apresentada pela IES, muito 

bem organizada, o que cabe ressaltar. 

Após minuciosa análise sobre os requisitos legais para a renovação do 

reconhecimento do Curso de Direito da FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL, foi 

possível destacar impressões qualitativas no seguinte sentido:  

Para a dimensão 1 observou-se do contexto da análise e dos apontamentos que 

existe coerência das políticas institucionais no âmbito do Curso. A estrutura 

curricular está sendo desenvolvida pelo NDE, atendendo as DCNs, havendo reflexão 

em torno de outros fundamentos também aderentes ao perfil profissional que se 

pretende dar ao egresso, considerando as características da região.  

A atribuição do conceito para a dimensão 2 está aderente a titulação, regime de 

trabalho, tempo de magistério superior e de experiência profissional do corpo 

docente, bem como diante da atuação da coordenadora que detém liderança perante 

os discentes e docentes.  
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Os docentes estão muito satisfeitos com a IES e com os sistemáticos incentivos para 

eventos e pós-graduação. Destacaram a competência da Coordenação, da Direção 

Geral e demais dirigentes. 

Os alunos elogiaram e estão satisfeitos com o Curso, notadamente em relação a 

qualidade do corpo docente e facilidade de acesso a todos os professores e à 

coordenação.  

A atribuição do conceito para a dimensão 3 se vincula a infraestrutura encontrada 

pela comissão, incluindo-se os gabinetes de trabalho para os docentes TI, salas de 

aula, sala de professores. No que se refere a responsabilidade social o NPJ está 

sedimentado e tem importância substancial perante a comunidade carente de acesso 

à justiça, entre outras situações destacadas em cada particularidade.  

Nesse contexto, a comissão, tendo realizado as devidas análises e considerações 

sobre cada uma das três dimensões avaliadas e os requisitos legais, todas 

integrantes deste relatório, atribuiu, em consequência, os seguintes conceitos por 

Dimensão: 

Dimensão 1: conceito = 4.1  

Dimensão 2: conceito = 4.0  

Dimensão 3: conceito = 4.2 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade 

dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES) e no presente instrumento de avaliação, o Curso 

de Direito (Bacharelado na modalidade presencial) ofertado pela FACULDADE 

ESTÁCIO DE NATAL- ESTÁCIO DE NATAL, apresenta um perfil MUITO BOM, 

obtendo o conceito final (4). 

 

 Além disso, a situação suscitou visita de recredenciamento para a IES, marcada para 

2015. O Relatório da Comissão Avaliadora indica que: 

“Com relação à nota atribuída ao eixo 1, Planejamento e Avaliação Institucional, 

destacou-se como ponto positivo a evolução institucional a partir dos processos de 

Planejamento e Avaliação Institucional e, com relação à participação da comunidade 

acadêmica verificou-se, em reunião com os discentes, o desconhecimento do papel da 

CPA e da sua importância. Referindo-se ao eixo 2, Desenvolvimento Institucional, 

destacou-se a Coerência entre o POI e as práticas de ensino e extensão e a necessidade 

de um desenvolvimento de mais atividades de responsabilidade social e de extensão nos 

demais cursos além do curso de direito e administração. No eixo 3 se destacam, 

positivamente, as políticas e ações acadêmico-administrativas da extensão, ensino e os 
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programas de atendimento aos discentes. Algumas fragilidades foram constatadas em 

relação às ações de iniciação científica, acompanhamento dos egressos e comunicação 

interna e externa da IES.  

 

Com relação ao eixo 4, obtiveram maiores destaques as políticas de formação e 

capacitação do docente, corpo técnico-administrativo e o corpo gestor da IES; não 

foram constatadas fragilidades marcantes. Considerando-se a infraestrutura física da 

Instituição, avaliada no Eixo 5, em seu contexto geral contribuíram como pontos fortes 

a estrutura das salas de professores, dos laboratórios e salas para práticas didáticas e 

da biblioteca, tanto em seu aspecto qualitativo quanto no dimensionamento para as 

demandas da IES. Por outro lado, percebeu-se uma clara necessidade de melhoria nas 

instalações da CPA e uma ampliação e melhoria da área de convivência.  

 

Essa Comissão constatou, através do Despacho Saneador, que a Instituição 

encontrava-se em uma situação que demonstrava diversas fragilidades. Essas foram, e 

ainda continuam sendo, saneadas. A Faculdade Estácio Natal vem corrigindo todos os 

pontos frágeis apontados no Despacho Saneador, tendo-se constatado, através de 

entrevistas com o corpo social, análise de documentos e visita às instalações físicas, 

que a IES vem alcançando resultados positivos, a exemplo da reestruturação da CPA, 

organização acadêmica que gerou respostas mais rápidas às solicitações dos alunos, 

criação de mecanismos de nivelamento e adequação das metas e objetivos, compatíveis 

com a educação superior. Destaca-se a melhoria nas políticas de acessibilidade e 

organização acadêmica. 

 

“Como resultado, a Instituição alcançou conceito final 3 (três), o que a configura com 

um perfil Satisfatório.” 

 

         

           Portanto, considera-se que a IES vem fazendo todos os esforços possíveis para sua 

evolução. 

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 apresentado no Relatório de 

Autoavaliação 2014, postado em 2015.), 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. 
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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 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 suscita a construção de Planos de Ação 

(PA) 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). 

A partir da Avaliação Institucional de 2015.2, criamos os quadro amarelo e o quadro 

verde, a cores definem os pontos de atenção (em amarelo) e os pontos favoráveis (em verde). 

O quadro amarelo apresenta os dez pontos abordados pela Avaliação Institucional com 

piores avaliação do corpo discente, como isso, temos que o quadro amarelo será a referência 

para que a CPA oriente a atuação da gestão seja na área acadêmica ou administrativa. 

 

Pergunta 1  2 3 4 5  Negativa 
(1+2) 

Facilidade de acesso ao material didático digital das disciplinas, 
via tablet Estácio 

49,3% 14,4% 13,0% 13,7% 9,5% 63,7% 

Wifi no campus 
31,5% 16,6% 23,9% 12,6% 15,4% 48,1% 

Oportunidades oferecidas para participar de Atividades 
Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito da EXTENSÃO 
(projetos que envolvam alunos e professores junto à 
comunidade) 

13,7% 16,6% 30,7% 23,0% 16,1% 30,3% 

Oportunidades oferecidas para participar de Atividades 
Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito da PESQUISA 
(iniciação científica) 

10,7% 16,5% 31,6% 24,6% 16,6% 27,2% 

Qualidade do acesso e conexão 
17,3% 9,6% 31,1% 23,2% 18,8% 26,9% 

Facilidade na navegação 
15,3% 10,9% 30,4% 26,2% 17,1% 26,2% 

Eficiência do Sistema de Informação Acadêmica – SAI 
12,3% 11,1% 32,5% 27,6% 16,5% 23,3% 

Satisfação geral com o Ambiente Virtual 
12,4% 9,9% 31,9% 27,7% 18,1% 22,3% 
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Organização e qualidade do funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu curso 

11,2% 10,7% 34,5% 25,5% 18,1% 21,9% 

Oportunidades oferecidas para participar de Atividades 
Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito do ENSINO (ex: 
cursos de nivelamento, revisão, palestras, oficinas de leitura, etc) 

7,7% 13,0% 32,8% 27,3% 19,2% 20,7% 

(1 – Extremamente Insatisfeito; 2 – Insatisfeito; 3 – Regular; 4 – Satisfeito e 5 – Extremamente Satisfeito) 
(Avaliação Negativa: Somatório de 1 – Extremamente Insatisfeito; 2 – Insatisfeito) 

 

O quadro verde, de resultados positivos, nos obriga a ter uma abordagem para garantir e 

aumentar a avaliação positiva nos item avaliados desta forma satisfatória, embora nos obrigue a 

uma abordagem diferenciada nos faz analisar os motivos da boa avaliação para a aplicação em 

itens semelhantes. 

 
 

 (1 – Extremamente Insatisfeito; 2 – Insatisfeito; 3 – Regular; 4 – Satisfeito e 5 – Extremamente Satisfeito) 
(Avaliação Positiva: Somatório de 3 – Regular; 4 – Satisfeito e 5 – Extremamente Satisfeito) 

 

 

 

2.1.2. Autoavaliação – Avaliação Interna 

 

2.1.2.1. Metodologia 

 

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

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e 

normas rígidas para a avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo. 

Pergunta 1   
 

2 3 4 5  
 

Positiva 
  

Limpeza das áreas comuns do campus 2,1% 2,1% 19,7% 28,7% 47,4% 95,8% 

Limpeza dos banheiros da unidade 2,1% 2,1% 16,3% 28,2% 51,3% 95,8% 

Limpeza das salas de aula 2,1% 2,1% 15,5% 26,8% 53,4% 95,7% 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do Professor 3,4% 2,4% 10,1% 18,2% 65,9% 94,2% 

Qualidade dos equipamentos utilizados em sua unidade 
(quadros, datashows, retroprojetores, etc) 

4,0% 3,4% 24,3% 34,0% 34,3% 92,6% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 4,5% 4,1% 14,2% 21,4% 55,8% 91,4% 

Satisfação geral com a Infraestrutura 3,7% 5,3% 23,9% 36,6% 30,5% 91% 

Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações 
(provas e trabalhos) 

5,7% 3,9% 13,8% 21,5% 55,2% 90,5% 

Competência didática do Professor (para ensinar, desenvolver 
habilidades e despertar interesse pela disciplina) 

6,4% 5,5% 17,4% 22,5% 48,2% 88,1% 

Quanto à utilização pelo Professor dos planos de aula 
disponíveis no webaula (conteúdos, indicação do material 
didático, atividades estruturadas e casos concretos, etc). 

6,2% 5,9% 19,8% 24,4% 43,8% 88% 
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              O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada 

para planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo processo; 

com a participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa com o 

apoio da mantenedora da IES e com o apoio da alta gestão da Faculdade Estácio de Natal e 

com a disponibilização de informações e dados confiáveis – A Comissão Própria de avaliação 

– CPA. 

             A Comissão Própria de Avaliação é constituída pelos seguintes segmentos 

representativos da instituição: 

I. Dois representantes do corpo docente; 

II. Dois representantes do corpo discente; 

III. Dois representantes do corpo técnico-administrativo; 

IV. Dois representantes da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a 

Faculdade Estácio de Natal 

 

             Sua atual composição foi estabelecida pela Portaria Institucional n.º 11 de 05 de agosto 

de 2015 com a seguinte formação: 

 

Coordenação 

 Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho 

Representantes do Corpo Docente 

 Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho 

 Edjane Fabíula Buriti 

Representantes do Corpo Técnico-administrativo 

 Hubert Alves de Oliveira 

 José Ely da Silva 

Representantes do Corpo Discente 

 Adriano Araújo Mota 

 Hélder Ferreira Coutinho 

Representantes da Sociedade Civil 

 Mayara Teixeira Laurentino Acipreste 

 Pedro Eduardo Selva Subtil 

 

         A autoavaliação acadêmica da Faculdade Estácio de Natal deverá ocorrer semestralmente 

por meio de: 



 23 

a) Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações 

Acadêmicas – SIA, que avaliam as dez dimensões fundamentais que dizem respeito 

à Instituição, ao curso e às disciplinas.  

b) Os questionários eletrônicos deverão ser respondidos pelos alunos, docentes e 

coordenadores.  

c) Coleta de dados qualitativos, por meio de reuniões com os setores (gestão, 

acadêmico, financeiro, biblioteca, secretaria etc.), o que ocorre no transcurso do ano 

letivo, e que busca, informações sobre as ações desenvolvidas, a fim de confrontá-

los com o que está previsto no PDI.  

d) Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos seus 

professores e à Instituição, através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do 

ISA é constituído pela média simples dos dois eixos: média obtida pelos professores 

da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus (MC), ou seja, ISA é igual à 

soma da MP mais a MC, dividido por dois.) 

e) Levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. Trata-se da 

pesquisa de clima organizacional. Com o resultado dessa pesquisa é possível traçar 

ações de desenvolvimento tanto para a instituição quanto para os funcionários. Os 

benefícios que podem ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da 

rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.  

           

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

de avaliação, de acordo com as diretrizes do SINAES, tornando o sistema de autoavaliação um 

instrumento aceito e internalizado pela comunidade e uma fonte de informações capaz de levar 

a Instituição a refletir sobre si mesma. 

           Os resultados das pesquisas são sistematizados num Relatório de Autoavaliação que 

contem, além dos resultados descritivos, análises críticas dos cinco Eixos com as dez 

dimensões positivadas no art. 3º da Lei 10.861/2004, em consonância com o que prescreve o 

PDI da Faculdade Estácio de Natal, sugestões de melhoria, com o intuito de que as mesmas 

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

verdade, esse relatório anual construído pela CPA traça um desenho de qualidade de ensino 

ministrado pela Faculdade Estácio de Natal. 
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2.1.2.2. Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

- Disponibilizar uma cópia do relatório da CPA (Relatório Anual de Autoavaliação 

Institucional) aos gestores; bem como disponibilizá-lo na Biblioteca, na Sala dos 

Professores e de forma virtual, no site da instituição. 

- Apresentar, em reunião, o relatório para coordenadores, docentes e líderes de turmas;  

- Enviar cópias deste relatório para os setores de interesse;  

- Realizar eventos para alunos, funcionários e docentes para divulgação das demandas e 

metas institucionais; e  

- Anexar informações sobre os resultados da avaliação institucional, nos principais 

quadros de avisos da IES. 

 

2.1.2.3. Formas de utilização dos resultados das avaliações: 

 

            A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e 

dos relatórios de avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados consolidados e 

participa diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado das 

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

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

docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de 

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

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

colaboradores (pelos gestores) sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para 

minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Os resultados avaliativos 

são ferramentas gerenciais para a evolução da IES. 

 

2.1.2.4. Plano de ação 

 

         O projeto é realizado através das seguintes etapas e ações: 

 

 Etapa 1: Preparação 

           Ações: 

- Constituição da CPA; 
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- Planejamento – Elaboração do Projeto de avaliação: definição de objetivos, 

estratégias, metodologia recursos e cronograma.  

- Sensibilização para implantação do Projeto 

 

 Etapa 2: Desenvolvimento 

            Esta Etapa consiste na concretização das atividades planejadas: 

- Realização de reuniões ou debates de sensibilização;  

- Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;  

- Realização de seminários internos para apresentação do SINAES, apresentação 

da proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões internas e 

apresentação das sistematizações dos resultados e outros;  

- Definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de  egressos e/ou dos docentes; 

estudo de evasão etc.);  

- Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, 

grupos focais e outros;  

- Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;  

- Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço 

físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e 

outros;  

- Definição de formato de relatório de autoavaliação; definição de reuniões 

sistemáticas de trabalho;  

- Elaboração de relatórios; e  

- Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e 

publicação das experiências. 

 

 Etapa 3: Consolidação 

                    Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do Relatório Final de 

Autoavaliação. Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo 

avaliativo e de seus resultados, em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 
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2.1.3. PESA – Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno 

          A PESA (Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno) por sua vez, constitui-se em uma 

análise qualitativa com amostragem de alunos e é realizado anualmente por uma empresa de 

consultoria externa sem que a unidade ou gestão tenha conhecimento temporal e espacial de 

sua realização.  Visa mensurar o nível de satisfação dos alunos com a Faculdade Estácio de 

Natal em quatro dimensões (Atendimento ao Aluno, Processos Financeiros, Infraestrutura e 

Qualidade de Ensino), seus atributos e subatributos visando realizar diagnóstico que subsidie as 

tomadas de decisões em direção a uma melhora na qualidade dos serviços prestados. 

 

Ano Referência Conceito PESA 

2012 6,40 

2013 6,50 

2014 8,70 

2015 7,30 

 

2.1.4. Pesquisa de Clima Organizacional 

            A pesquisa de Clima Organizacional é realizada anualmente e respondida por todos os 

colaboradores da área acadêmica e administrativa. Os pontos a serem avaliados na Pesquisa de 

Clima Organizacional são: Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura 

e Valores, Reconhecimento e Incentivos, Liderança, Suporte, Engajamento. Como forma de 

ilustrar os resultados dessa pesquisa, são apresentados os índices de favorabilidade das 

dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e menos favoráveis com seus 

respectivos índices.  É válido destacar que os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional 

são amplamente debatidos pelos gestores da IES. 

 

Ano Referência Conceito CLIMA 

2012 55 

2013 58 

2014 76 

2015 77 
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           Parece-nos que a evolução estrutural e acadêmica da Faculdade Estácio de Natal vem se 

concretizando com o passar do tempo, nota-se que nas avaliações internas e externas 

conseguimos identificar uma curva ascendente nos conceitos das avaliações no conjunto dos 

quesitos. Sendo, portanto, prova irrefutável de que o processo de avaliação contínua por parte 

da instituição se consolida como ação e, sobretudo, como cultura arraigada de impressão de 

qualidade nos processos e gestão. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Intensificar a preparação do aluno para 

as avaliações externas: ENADE, Ordem 

dos Advogados do Brasil, Conselho 

Federal de Contabilidade, dentre outras. 

Ação Contínua – Gestão 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. 

 

Alteração do Projeto Revisão da OAB – Para 

curso com conteúdo específico para rever ou 

aprofundar o tema.  

Nenhuma Oportunidade ao aluno de rever, 

aprimorar ou aprofundar conteúdo 

específico das várias disciplinas da 

graduação em curso de curta duração 

sobre parte do conteúdo das disciplina 

proporcionando a resolução de 

questões estilo segunda fase da OAB. 

 

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 referentes ao 

quantitativo de alunos que prestam 

semestralmente o exame. 

Otimizar o quadro docente para atender 

às orientações do MEC quanto à 

titulação 

Ação Contínua - Gestão 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. 

Ação Contínua - Participação dos membros da 

CPA nas reuniões pedagógicas, colegiados e 

NDE, além da participação na divulgação dos 

resultados da CPA. 

Nenhuma Integrar processo acadêmico, bem 

como, administrativo favorecendo o 

conhecimento e a saudável troca de 

informações acerca das ações, 

eventos, análise de melhorias e 

avanços para a comunidade em geral. 
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Expandir metodologia do Plano de 

Ação (PA) 

Implementação da metodologia do Plano de 

Ação e com isso estruturar o planejamento, 

acompanhando a execução das ações nos 

setores estratégicos da IES (Acadêmico e 

Administrativo) 

Nenhuma Melhoria na organização e no 

acompanhamento das ações propostas. 

Acompanhar os processos avaliativos 

externos 

Consolidar a CPA enquanto elemento essencial 

na busca pela excelência acadêmica, evolução 

estrutural e porta-voz da comunidade. 

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. 

 

Desta forma, conseguimos vislumbrar a total recepção dos valores da Comissão Própria de Avaliação na cultura institucional uma servindo de 

agente transformador na outra buscando a satisfação plena da comunidade através da cultural da constante avaliação para a constante evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

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 apresentando a 

missão institucional:  

“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.” 

 

              Atualmente, somos regidos pelo PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

2012/2016, sua concepção se iniciou a partir da realização de um Diagnóstico da Organização 

desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação, como fruto do primeiro ciclo avaliativo, 

dentro das diretrizes definidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ato 

contínuo, a construção deste PDI se deu de modo democrático, sendo construído a partir de 

reuniões com os coordenadores de curso e docentes ao longo do ano de 2011, sendo o seu 

trabalho de redação final coordenado pela Comissão Própria de Avaliação e aprovado por 

unanimidade pelos colegiados de curso e pelo Colegiado Superior da referida IES, mesmo 

processo se inicia, a partir de 2016, para o novo documento norteador das ações e atividades 

institucionais. 

             Além da valorosa opinião da comunidade acadêmica, alguns documentos foram 

fundamentais para a construção deste Plano: os relatórios de autoavaliação, os relatórios de 

avaliação externa, o cenário do mercado de trabalho local e o Projeto de Lei encaminhado pelo 

Ministério da Educação denominado Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020.  

            Com planejamento e construção contínua, o PDI de nossa Instituição está passando por 

revisão para compilar nossas metas, direções e ações para o próximo ciclo pautado no 

crescimento sustentável, sem perder de vista os elementos essências para consolidar o alto 

padrão de qualidade, excelência educacional e a cultura participativa na sociedade. 
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               As características básicas do PDI da IES contemplam o atendimento das 

características regionais onde a Faculdade Estácio de Natal, atendendo às demandas atuais, 

bem como se antecipando à oferta de demandas futuras. As atualizações  necessárias do PDI o 

tornam dinâmico e vivo, de forma que a Faculdade Estácio de Natal possa cada vez mais estar 

alinhada à realidade local e às exigências do setor educacional. Em busca de uma melhoria 

contínua no processo de avaliação de seu desempenho, bem como ao cumprimento das regras 

instituídas pelo Ministério da Educação e seus órgãos, a Faculdade Estácio de Natal submete-se 

aos diversos processos de avaliação, visando obter uma melhor performance educacional, 

sejam elas em: ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão. 

           A gestão acadêmica, amparada pela gestão institucional e pela Comissão Própria de 

Avaliação, busca consolidar uma cultura de ação contínua para o 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, 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 2015, 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 à titulação 
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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) e ainda a implantação do Núcleo de Estágio Curricular vinculado ao Espaço Estágio 

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

empreendedorismo para alunos, nossos futuros egressos. A criação do Espaço Aluno-

Empreendedor e o lançamento da Revista Científica das Tecnologias são nossas próximas 

metas a ser alcançadas. Ambos os Projetos já apresentam seus núcleos criadores estruturados e 

em ação.  Para o Espaço Aluno-empreendedor, a Empresa Júnior – Geração Júnior já constrói a 

relação aluno-professor essencial e anterior ao processo de empreender e a Revista Científica 

das Tecnologias já tem seu conselho científico conhecedor do processo de reestruturação da 

Iniciação Científica, sendo o veículo para apresentar à comunidade científica a produção local. 

 

 



 33 

 

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. 

Implementar e acompanhar o 

cumprimento do Plano de Melhorias do 

Curso de Direito. 

Atendimento às demandas do MEC quanto ao 

Plano de Melhorias de Direito que foi 

cumprido na íntegra. 

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) 

Preparar a IES para as visitas de 

avaliação do MEC para os cursos de 

Direito e Ciências Contábeis  

Preenchimento do formulário eletrônico para a 

avaliação dos cursos e organização dos 

documentos legais e das evidências.  

Acompanhamento da Comissão de Avaliação 

Nenhuma Qualidade do quadro docente; 

Política de Responsabilidade 

Social sedimentada; 

 

Preparar a IES para a visita de 

Recredenciamento da IES. 

Preenchimento do formulário eletrônico de  

Recredenciamento e preparação da IES para a 

visita in loco. 

Organização das evidências e documentos e 

necessários. 

Acompanhamento da Comissão de Avaliação. 

Nenhuma A IES obteve CI 3. 

Alcançar resultados satisfatórios nas 

avaliações externas de classe para 

futuros egressos 

Criação e implantação do “Projeto Revisão da 

OAB” e do “Projeto CFC’ (Conselho Federal 

de Contabilidade) voltados 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. 
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Otimizar e modernizar os espaços 

físicos da IES 

Ação Contínua – Adequação dos espaços 

internos da Secretaria de Alunos, 

Coordenações de Curso, salas de professores 

TI e TP, ampliação da Biblioteca, no que 

concerne o espaço da guarda de livros, e Sala 

dos Professores, de acordo com evolução 

natural da Instituição, de forma a sempre 

primar pela qualidade e uso sustentável das 

áreas e instrumentos. 

Nenhuma Melhoria perceptível quanto ao 

fluxo dos processos acadêmicos 

devido à reorganização do 

ambiente. 

Maior conforto para os professores 

TI e TP 

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. 

Edital Anual de Pesquisa Local; 

Participação em Iniciação Científica Nacional 

Projeto Semear Alecrim 

Projeto Segunda Opinião; 

Projeto de Extensão Direito ao Cinema; 

Projeto Cinema e Negócios; 

Projeto de Extensão Semear Alecrim; 

Projeto de Extensão Tutelar para o futuro; 

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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2.2.2. Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

 

A Faculdade Estácio de Natal, quanto à Responsabilidade Social, vem ampliando sua 

participação em importantes esferas de ações e políticas públicas nesta área, norteando ações 

ligadas ao contexto da solidariedade e na elaboração de padrões institucionais de atendimento à 

comunidade interna e externa. 

 

Voltamo-nos totalmente a ações que atendam aos interesses e necessidades da maioria da 

população, visando ao 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: A Geração Júnior 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 2015, pela Empresa Geração Júnior registra-

se: Treinamento Método Canvas; Processo de Federação; Treino Funcional (Prof. Emmanoel 

Monteiro de Souza Junior); Elaboração Consultoria Skisita Atacado; Palestra com Doutor 

Manoel Veras; Redesenho de cargos e funções (Prof. Julio André Moreira Neto); Apresentação 

Página Pão Nosso; Venda de Propostas Revista; Divulgação Curso de Excel; Cliente Espião; 

Consultoria Ambiental; Certificadora Conteúdo Local; Auditoria  e aprendizado (Prof. Herbert 

Gurgel Correia). 

 

b) Núcleo de Prática Jurídica Dr. Jalles Costa - O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Estácio de Natal é o órgão encarregado de programar, 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 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 
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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 observar o número de 

audiências realizadas no Poder Judiciário, em todo o ano de 2015, no NPJ: 

 

Atividades por 
Área/Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Família 0 4 3 3 4 3 7 15 10 3 6 3 61 

Cível 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0 11 

Juizado 2 1 2 1 2 1 2 3 3 4 4 3 28 

Subtotal 3 6 5 4 8 5 11 19 14 9 10 6 100 

 

                  Durante o ano de 2015 foram protocoladas novas ações e com isso novas demandas, 

dando resposta rápida e efetiva ao cidadão comum sensível às condições socioeconômica e por 

vezes alheio ao direito constitucional de acesso à Justiça. 

 

Processos por 
Área/Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Família 2 0 4 12 13 22 2 4 11 19 29 12 130 

Reg. 
Públicos/Sucessões 

0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 10 

Possessórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demais Cíveis 2 0 1 0 5 2 0 0 1 2 4 1 18 

Juizados Especiais 
Cíveis 

1 0 1 1 2 7 1 0 0 1 0 1 15 

Subtotal 5 0 6 14 23 37 3 4 12 22 33 14 173 

 

             Além das atividades reais, prestação de assessoria jurídica à população vulnerável ou 

com baixo poder aquisitivo, o Núcleo de Práticas Jurídicas Prof. Jalles Costa, realiza atividades 

simuladas para apresentar ao aluno/estagiário elementos da vida profissional, deixando-o mais 

familiarizado com o que encontrará no dia-a-dia profissional. 

 

A prática simulada abrange o exercício prático das atividades forenses e não forenses; a 

elaboração de peças processuais e profissionais simuladas e a atuação em processos simulados. 

A pauta de atividades simuladas inclui ainda o estudo de peças, rotinas e fases do processo, nos 

diversos procedimentos, pelo exame de autos findos; e o treinamento simulado de técnicas de 

arbitragem, negociação, conciliação e mediação. Para fins de realização das atividades de 
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prática simulada, os alunos do Estágio Supervisionado são divididos de acordo com o horário 

do plantão de cada aluno no escritório modelo. 

Atividades por 
Área/Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Petições Simuladas 0 0 173 140 136 25 0 46 136 101 112 0 869 

Audiências Simuladas 0 0 2 6 5 2 0 1 5 4 5 0 30 

Mediações/Conciliações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demais Atividades 0 0 0 0 0 0 0 36 83 48 58 0 225 

Acompanhamento 
Processual 

0 0 24 138 46 288 0 0 35 20 56 0 607 

Subtotal 0 0 199 284 187 315 0 83 259 173 231 0 ## 

 

        A prática real é realizada integralmente no Núcleo de Práticas Jurídicas Prof. Jalles Costa, 

não se admitindo sua realização em escritório de advocacia ou empresa privada, pode ser 

realizado equivalência quando o estagiário foi aprovado em certame público de provas e títulos 

para estágio no Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou assessoria jurídicas 

na administração pública direta ou indireta. 

            A prática real abrange o atendimento de partes, a pesquisa, a elaboração de peças 

processuais e o acompanhamento dos respectivos processos através do Núcleo de Prática 

Jurídica. Para fins de atendimento junto ao Núcleo de Prática Jurídica os alunos do Estágio 

Supervisionado atendem orientados por um advogado orientador sempre em duplas. 

 

Atividades por 
Área/Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Primeiros 
Atendimentos 

0 0 62 53 66 22 0 45 62 20 21 0 351 

Retornos 0 0 31 26 42 7 0 7 24 4 13 0 154 

Mediações / 
Conciliações 

0 0 13 13 24 3 0 4 16 4 3 0 80 

Subtotal 0 0 106 92 132 32 0 56 102 28 37 0 585 

 

                  O Núcleo de Práticas Jurídicas Prof. Jalles Costa, funciona um escritório de 

advocacia de porte médio para grande trabalhando com centenas de processos reais, 

protocolando novos, arquivando com acordo, com sentenças transitadas em julgado e processo 

ainda em andamento requer atendimento, cumprimento de prazos, realização de audiência, 

carta precatórias, cartas rogatórias, execuções de sentenças e recursos para buscar garantir ao 

jurisdicionado a satisfação pretendida ao buscar o Núcleo de Prática Jurídicas Prof. Jalles 

Costa. 
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Atividades por Área/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Processos em 
Andamento 

340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 

Processos Arquivados 0 1 1 0 2 3 6 3 12 5 8 1 42 

Processos Ajuizados 5 0 6 14 23 37 3 4 12 22 33 14 173 

Subtotal 345 1 7 14 25 40 9 7 24 0 0 0 555 

 

                Outro ponto que merece destaque é cultura de resolução de conflitos enfatizando a 

conciliação, mediação e arbitragem com fenômenos modernos e essenciais para a resoluções de 

conflitos. Antes de buscar-se a forma litigiosa de satisfação dos interesse dos assistidos 

tentamos conciliar, mediando as diferenças, desta forma, no apanhado de atendimentos com 

retornos temos dezenas de mediações e conciliações. 

 

Atividades por Área/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Primeiros Atendimentos 0 0 62 53 66 22 0 45 62 20 21 0 351 

Retornos 0 0 31 26 42 7 0 7 24 4 13 0 154 

Mediações / Conciliações 0 0 13 13 24 3 0 4 16 4 3 0 80 

Subtotal 0 0 106 92 132 32 0 56 102 28 37 0 585 

 

c) Realização do Dia E - Gente ensinando Gente Edição 2015 – evento institucional 

comemorativo anual voltado à responsabilidade social com palestras O automóvel, o espaço 

urbano e o meio ambiente; Ciclismo; Licenciamento como ferramenta preventiva na 

construção e no uso do meio urbano; atendimento jurídico à comunidade carente; Palestra 

sobre Criança e Adolescente em Tibau do Sul; 

 

d) Projeto Gestão Ambiental no Ensino Superior: transformando a prática numa cultura 

– Busca concretizar 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 três palestras com os temas: Pegada Ecológica, Agenda 

Verde e DESPOLUIR – Programa Ambiental dos Transportes. . 

 

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. Em 2015, o 

evento trouxe até a Faculdade Estácio de Natal o vice-presidente da OAB/RN, Marcos Guerra, 

o Professor de Cardiologia da Universidade de Brasília, Geniberto Paiva e o Presidente da 
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Comissão de Direitos Humanos da OAB/RN, Evandro Minchoni que, nos eventos para que 

foram convidados, trataram sobre os temas de memória, verdade e mídia como elementos 

essenciais para a cultura de construção de direitos humanos no Brasil. 

 

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 do campus 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. 

                A Faculdade Estácio de Natal norteia suas atividades de forma a contribuir com 

aluno na construção do saberes necessários para a formação do cidadão, desta forma a  

interação com o meio social - educação, saúde, lazer, cultura, cidadania, solidariedade, 

organizações econômicas e sociais, meio ambiente, patrimônio cultural, planejamento urbano, 

desenvolvimento econômico, são processos que dinamiza o conhecimento e sobretudo auxilia o 

corpo discente a perceber sua origem e seu lugar no mundo enquanto cidadão e ator social 

capaz de provocar mudanças. 

                O ano de 2015 foi finalizado com 596 alunos matriculados FIES e 87 alunos 

matriculados PROUNI, destes 49 por questão racial. A ações afirmativas devem ser percebidas 

como um instrumento de avanço social sem paradigma na história do país, fazendo deste 

cenário um desafio ainda maior para a instituição, posto que a educação intermediária carece 

de qualidade e conteúdo historicamente, daí o desafio de sanear anos de má condições de 

percepção do conteúdo escolar. 
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            Ressaltamos que, em 19 de fevereiro de 2016, um pouco antes do fechamento do 

presente Relatório, em atendimento à “Mobilização da Educação para o combate ao Aedes 

Aegypti e contra o Zika”, como parte do grande movimento institucional realizado em todas as 

IES do Grupo Estácio, a IES aderiu ao Pacto da Educação Brasileira contra o Zika, no esforço 

nacional de combate ao Aedes Aegypti e ao Zika. 
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Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Estimular as atividades para a 

Responsabilidade Social 

Atuação do Núcleo de Prática Jurídica Prof. 

Jalles Costa no atendimento jurídico gratuito à 

sociedade. 

Nenhuma Avançar na Cultura de 

Mediação e Resolução de 

Conflitos como elemento 

essencial para o profissional 

moderno. 

Estimular as atividades para a 

Responsabilidade Social 

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. 

Nenhuma Estabelecer como data anual da 

comunidade acadêmica com um 

todo para sua consolidação. 

Estimular as atividades para a 

Responsabilidade Social - Priorizar 

Convênios e Termos de Cooperação 

que, além do conhecimento técnico, 

visem à atuação e transformação social.   

Convênios referência com o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte, garantindo 

acesso à justiça. 

Convênios com atuação em escolas públicas do 

bairro do Alecrim como forma de identificar 

jovens multiplicadores de cidadania. 

Nenhuma Somos a única Instituição de 

Ensino Superior sediada no 

centenário bairro do Alecrim, 

bairro com várias escolas e 

aparato público de atendimento 

ao cidadão; 

Estimular as ações de 

Responsabilidade Ambiental 

Implantação do “Projeto Gestão Ambiental no 

Ensino Superior: transformando a prática numa 

cultura”. Envolvendo 05 professores e com a  

participação de 111 alunos. 

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 3 palestras (Pegada 

Ecológica, Agenda Verde e 

DESPOLUIR – Programa 

Ambiental dos Transportes; 
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SÍNTESE DOS EIXOS 3, 4 E 5 

 

EIXO 3 - Políticas Acadêmicas 

 

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

 

ENSINO: Graduação: 

 

            A Faculdade Estácio de Natal quatro (04) cursos de graduação bacharelado - 

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

cursos superiores de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Petróleo e Gás, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores. A Faculdade Estácio de Natal 

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, com a 

colaboração e supervisão da Coordenação 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. 

          Na última avaliação institucional, 2015.2, 83,2% 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 atribuíram o conceito 

positivo. A respeito das questões de interesse diretamente Acadêmico, ao responder as 

seguintes questões: 

1. Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares 

(AAC) no âmbito da EXTENSÃO.  

2. Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares 

(AAC) no âmbito da PESQUISA. 
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3. Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas Complementares 

(AAC) no âmbito de ENSINO. 

 

           As respostas foram positivas, entretanto, será uma das áreas de avaliações que terá 

atuação para elevar ainda mais a percepção positiva. 69,8%, 72,8% e 79,9% avaliaram 

positivamente a Faculdade Estácio de Natal. 

       Com relação às disciplinas à distância (20%, nos cursos reconhecidos), a Faculdade 

Estácio de Natal 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 inserção de disciplinas on line, obedecendo ao 

quantitativo máximo orientado pelo MEC. O resultado desse trabalho consolidou em 2015.2, a 

partir do seguinte comparativo do nível de satisfação do aluno de acordo com as seguintes 

perguntas: 

1. Satisfação geral com o Ambiente Virtual. 

2. Uso diário da webaula das disciplinas on line. 

3. Quanto à utilização pelo Professor dos planos de aula disponíveis no webaula 

(conteúdos, indicação do material didático). 

4. Funcionamento da webaula das disciplinas on line (conteúdo on line, videoaulas, 

fóruns etc.); 

 

         Aos quesitos acima mencionados os alunos atribuíram avaliação positiva com a 

percepção de 77,7%, 70,7%, 88% e 78,2% das respectivas questões acima. Ainda existe 

condições reais de melhorar a percepção e por isso a avaliação da qualidade do serviço e do 

processo acadêmicos para o autoestudo. 

      A Extensão Universitária enquanto estrutura realizadora da Política Institucional de 

Responsabilidade Social se tornou um instrumento efetivo de mudanças em direção à justiça 

social e ao aprofundamento da democracia na sociedade e na própria Instituição de Ensino 

Superior, quando é vista como processo que articula o ensino e a pesquisa em favor da 

transformação da realidade.  

           As políticas públicas afirmativas de acesso ao ensino superior como o Programa 

Universidade Para Todos, Financiamento Estudantil e as políticas de acolhimento como a 
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Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para Todos – 

PROUNI funcionaram como elemento sensibilizador de comunidade acadêmica e comunidade 

geral por entender que ambos imbuídos de uma força transformadora poderiam somar na 

transformação social pelo conhecimento. 

           A Política da Responsabilidade Social da Faculdade Estácio de Natal será elaborada 

tendo como objetivos: (1) contribuir para o desenvolvimento social e econômico da população; 

(2) produzir conhecimento produzido na troca de saberes entre a comunidade e o estudante; (3) 

estabelecer uma relação de pertencimento entre a Sociedade e a Instituição de Ensino 

Superior.  

               O PDI 2012/2016 da Faculdade Estácio de Natal apresenta os eixos temáticos de 

atuação acreditando que neste momento consegue atuar naquilo onde os alunos e professores 

possam oferecer condições reais de auxílio para transformação social, econômica e cultural. 

 

EIXOS OBJETIVOS 

CIDADANIA 

 

Valorizar as competências do ser humano na vida em sociedade. 

Promover o desenvolvimento sustentável da comunidade por meio da 

inclusão, igualdade social, capacitação e formação em cidadania. 

CULTURA 

 

Fortalecer a importância da preservação do patrimônio e da memória 

cultural por meio de ações culturais e educacionais que ressaltem a arte 

e a cultura como agentes de transformação, para detectar tendências e 

gerando oportunidades. 

MEIO 

AMBIENTE 

Desenvolver a consciência socioambiental, realizar projetos e ações de 

educação ambiental e melhoria da qualidade de vida.  

TECNOLOGIA 

E PRODUÇÃO 

 

Assistir os empreendedores, principalmente de pequeno porte, para 

aperfeiçoar os processos de produção de bens e serviços por meio da 

adoção de novas tecnologias e do estudo de seus impactos no ambiente 

de trabalho. 

 

          Acreditamos que a Faculdade Estácio de Natal, enquanto produtora de conhecimento e 

parte ativa de um processo maior de mudança deve oferecer subsídios e instrumentos aos 

alunos, professores e comunidade, para intervenção e atuação na realidade em que estão 

inseridos buscando a transformação através do conhecimento. Assim, alunos, professores e 

comunidade, atores sociais neste processo, construirão uma possibilidade real de redução da 

desigualdade social e econômica. 

           Os projetos “Semear Alecrim”, “Tutelar para o futuro”, “Direito ao Cinema”, 

„Cinema e Negócio”, a “Empresa Júnior – Geração Júnior‟ e as ações e convênios do 

Núcleo de Práticas Jurídicas Prof. Jalles Costa são elementos consolidados da valorização 

institucional a Responsabilidade Social. 
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 Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

 

          Para viabilizar os esforços de comunicação a Faculdade Estácio de Natal implantou 

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. 

Comunicação com o Público Interno 

           Para estabelecer a comunicação com a comunidade interna devem ser considerados 

todos os funcionários e seus setores, bem como os professores e alunos. No intuito de 

potencializar a comunicação institucional interna, a Faculdade Estácio de Natal vem 

aprimorando seus canais de comunicação, tais como: murais, expositores, intranet, sítio 

institucional na internet, dentre outros. 

          De tal modo, estrategicamente, 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. A IES conta ainda com O Sistema de Gestão do Conhecimento - SGC, cujo 

objetivo é o debate e a troca de informações acadêmicas de forma colaborativa entre os 

diversos professores e coordenadores da Estácio.  O SGC tem por objetivo a construção 

coletiva do ensino. O conteúdo deste ambiente engloba informações sobre o projeto 

pedagógico de cada curso, além dos planos de ensino e de aula das disciplinas, 

atividades estruturadas e metodologias específicas.  Ao acessar uma determinada 

disciplina existente, o sistema exibe: plano de ensino; plano de aula; atividades 

estruturadas; metodologia específica; fórum; anexos; ocorrências e perfil de acesso 

desta disciplina.  Essa participação coletiva é realizada através da participação de todos 

os docentes nos fóruns promovidos no SGC. Os fóruns de discussão promovidos no 

SGC se propõem à troca de ideias, aprimoramento e discussões, no sentido de 

promover a atualização e o aprimoramento do ensino de forma coletiva, assegurando a 

participação de todo corpo docente da IES na construção dos conteúdos que serão 

ministrados, nas matrizes dos cursos, nas atividades propostas etc. 

 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 
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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  – Sistema de Informações Acadêmicas, 

por meio do qual o aluno pode saber todas as novidades sobre a Faculdade e também 

consultar seus dados acadêmicos (notas, faltas, requerimentos 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. Implantação em 2014 de comunicação na área 

de convivência – Áudio visual 

            

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

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

biblioteca. Entretanto, vale ressaltar que a ferramenta mais abrangente nesta relação ainda se 

constitui no ambiente virtual disponibilizado a alunos e docentes- O Sistema de Informações 

Acadêmicas (SIA) no qual o aluno obtém todas as informações acadêmicas, financeiras e 

outras que necessita, além de ter a possibilidade de avaliar e agendar atendimentos. Importante 

também ressaltar a existência do site http://Intranet.estacio.br,  pelo qual o colaborador tem 

acesso aos sistemas informatizados da Faculdade, bem como pode solicitar a abertura de 

chamados para serviços e solicitações em geral. 

 

Comunicação com o Público Externo 

 

          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>.  

http://intranet.estacio.br/
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           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.  

           Outra maneira da Faculdade Estácio de Natal se comunicar com a sociedade é apoiando 

eventos relacionados aos cursos ofertados e semanas de empreendedorismo, de Extensão e 

palestras como o Projeto “VII Conferência Estadual do Advogado – OAB/RN, II Congresso 

Nacional de Engenharia de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis” eventos nacionais e 

regionais.  

          Além de campanhas publicitárias na mídia impressa (jornais, outdoors, banners, folders), 

mídia televisiva (vídeos institucionais e programas de TV), além da comunicação e publicidade 

espontânea via rádio, garantindo contato direto com o público, seja interferindo positivamente 

para o desenvolvimento sociocultural, seja informando sobre suas atividades institucionais. 

 

Relação de Parcerias com a Comunidade 

  

            As parcerias com a comunidade são realizadas através de três grandes eixos: o Espaço 

Estágio Emprego – E3, a Coordenação de Extensão e através das ações de 

Responsabilidade Social. Através do Espaço Estágio Emprego E3 são firmadas parcerias 

visando o elo entre os alunos e o mercado de trabalho, trazendo a demanda de estágios e 

empregos para serem ofertadas dentro da própria IES através de sólidas parcerias com 

empresas diversas.  

             A Extensão realiza outro tipo de parceria com a comunidade, a qual se dá por meio de 

prestação de serviços como o atendimento jurídico e as ações nas escolas públicas nos eventos 

extensionistas, assim como por meio de parcerias com órgãos públicos para a realização de 

cursos (como a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Municipal Trabalho e 

Assistência Social). 

 Por ocasião do Centenário do Bairro Alecrim, onde a Faculdade Estácio de Natal se 

localiza, os laços com o empresariado local e o poder público se estreitaram com o advento do 

projeto do centenário, sendo a Faculdade Estácio de Natal referência na realização dos eventos 

comemorativos obtendo uma ampla visão na mídia espontânea. Esta parceria com a 

comunidade do bairro do Alecrim prossegue e se estende, sendo a comunidade do bairro alvo 

prioritário das pesquisas e ações de Extensão pensadas pela IES. 
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 Com relação às ações de responsabilidade social, a Faculdade, anualmente, promove 

campanhas de arrecadação de livros, brinquedos e outros gêneros com a finalidade de 

contribuir com instituições filantrópicas em datas comemorativas como dia do livro, dia das 

crianças e Natal, além disso, possui um Programa de doação de seu material informatizado e 

mobiliário permanente a cada dois anos, o House Keeping, através do qual beneficia estas 

instituições com materiais seminovos para utilização em outros espaços de aprendizagem.  

 

Relação de Parcerias com Instituições e Empresas 

 

             A Faculdade Estácio de Natal realiza diversos convênios de descontos com empresas 

do Estado a fim de facilitar a capacitação de seu corpo funcional e contribuir com o 

desenvolvimento da economia do Estado.  

          Assim, apresentam-se convênios como que formalizam tais parcerias e visam 

proporcionar à comunidade acadêmica: 

- Espaços para o desenvolvimento de ações comunitárias e de responsabilidade social; 

- Campos de realização de atividades práticas e estágios; 

- Aperfeiçoar a política de recursos humanos, favorecendo a formação superior de 

colaboradores de empresas; 

- Divulgação dos serviços prestados a comunidades, através do Núcleo de Práticas 

Jurídicas – NPJ, e outros; 

- Divulgação dos cursos de Extensão realizados, atingindo um público diversificado de 

todas as faixas etárias. 

                 Outra forma de parceria com as empresas desenvolvidas na Faculdade Estácio de 

Natal ocorre pelo espaço de diálogo com o mercado de trabalho fornecido no E3 (Espaço 

Estágio Emprego), no qual as vagas de estágio e emprego necessárias para as empresas são 

anunciadas na Faculdade, a qual media esta relação. O quadro a seguir apresenta as 

instituições/empresas com as quais a IES estabalece parcerias e convênios de 20% de desconto 

não cumulativas com outras bolsas: 

- ABAV-RN Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Norte 

- Albra Invest Imob Ltda  

- Associação dos Servidores da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte 

- Associação dos Servidores do Gabinete Civil do Rio Grande do Norte 
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- Associação dos Subtenentes e Sargentos dos Policiais Militares e Bombeiros Militares 

do Estado do Rio Grande do Norte 

- Bueno Livraria e Papelaria Ltda. - Siliciano 

- Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. - Cabo Telecom 

- Câmara Municipal de Santa Cruz 

- Câmara Municipal de Natal 

- Cirne Irmãos e Cia. Ltda. 

- CODERN - Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

- Condomínio Civil Pro Indiviso do Natal Shopping Center  

- Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte 

- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte _ 

CREA/RN 

- Faccel Comercio de Celulares  

- Fernando Fortes F. Dantas Jr. Me -Telefort 

- Hospital Maternidade Promater Ltda. 

- Importadora Comercial de Madeiras Ltda. - Armazém Pará 

- Instituto de Pesquisa, Engenharia e Transporte Ltda. 

- Odonto System Planos Odontológicos Ltda. 

- Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio Grande do norte 

- Prefeitura Municipal de Maxaranguape 

- Prestígio Representações Comerciais Ltda . 

- SENAC /RN - Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial 

- Sindicato dos Policiais Civis e Servidores de Segurança Pública do Estado do Rio 

Grande do Norte - SINPOL RN 

- Sindicato dos Bugueiros Profissionais do Rio Grande do Norte - SINDBUGGY  

- Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Rio Grande do Norte  

- Sindicato dos representantes comerciais e das empresas de representação comercial no 

estado do Rio Grande do Norte 

- Unimed Natal - sociedade cooperativa de trabalho médico 

- Uniodonto/rn cooperativa odontológica do Rio Grande do Norte. 

                Portanto estas parcerias se consolidam como fenômeno de duas vias, tanto para 

apresentar o mercado de trabalho para o aluno através de estudos, pesquisas, estágios e 
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emprego, como disponibiliza às empresas poderem imprimir uma política de qualificação entre 

seus colaboradores, num processo contínuo de crescimento. 

 

Ouvidoria  

          A Ouvidoria da Faculdade Estácio de Natal está consolidada com suas atividades 

normais desde o ano de 2013. A seriedade da Ouvidoria e o seu papel em uma organização 

foram percebidos pela Faculdade Estácio de Natal, o que, sabe-se, envolverá muito 

aprendizado e compreensão. Neste processo o intento é capacitar a IES no estabelecimento e 

consolidação do relacionamento com seus públicos. 

         Deste modo, a Ouvidoria, por intermédio do Ouvidor, tem como atribuição básica, atuar 

na defesa dos direitos e interesses, contra atos e omissões cometidos pela Faculdade Estácio de 

Natal, com a finalidade de zelar para que a instituição atue com eficiência e mantenha 

crescente o prestígio de que desfruta perante a sociedade. 

           No desempenho de suas atribuições, o Ouvidor, entre outras ações, recebe, apura a 

procedência e busca soluções para reclamos e propostas; mantém-se informado sobre o 

funcionamento da Faculdade de Natal em todas as suas Unidades, atuando de forma a evitar 

problemas ou danos ao patrimônio físico e técnico ou à imagem institucional ou de seus 

funcionários. 

           Vale ressaltar que o Ouvidor é designado pela Direção da Faculdade Estácio de Natal, 

através de Portaria. O Ouvidor é o professor Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho nomeado 

pela Portaria n.º 22 de 13 de dezembro de 2013. 

           

 

 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 
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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. 

            É importante frisar que o Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, concebido como 

ferramenta de suporte o aluno, sua melhoria, portanto seu aumento da eficiência é percebido 

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. 

Fica evidenciado com os padrões de avalições dos seguintes quesitos: 

1. Eficiência do Sistema de Informação Acadêmica – SIA 

2. Atendimento na Secretaria de Alunos da sua Unidade/Polo  

3. Atendimento por e-mail  

4. Atendimento prestado pela administração da Unidade/Polo  

5. Atendimento telefônico ativo (aquele que entrou em contato com você)  

6. Atendimento telefônico receptivo (aquele que o atendeu quando você ligou) 

                  As avaliações também se consolidaram como positivas onde o aluno percebeu e 

avaliou 76,6%, 86%, 82,5%, 84,8%, 76,5% e 73,7% da totalidade dos alunos avaliados em 

2015.2. 

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 
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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 E4 – Espaço Estágio Emprego que tem como função fornecer 

subsídios em relação aos recursos disponíveis do mundo do trabalho. 

 

EIXO 4 – Políticas de Gestão 

 

 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

Corpo Docente 

           Ao longo dos últimos anos vimos atuando com muita atenção para a consolidação de 

corpo docente gabaritado com titulações, com sensação de pertencimento com atuação com 

carga-horária cada vez maior e a valorização e motivação com a melhor remuneração entre as 

instituições particulares do Rio Grande do Norte. 

           Os professores podem participar de programa de mestrados e doutorados na 

Universidade Estácio de Sá com subsídios, ou receber bolsa quando aprovado no programa de 

realização de mestrado e doutorado nas demais instituições nacionais de educação superiores, 

inclusive públicas. O quadro docente da Faculdade Estácio de Natal atualmente conta com 

setenta e seis (76) professores. 

 

Composição do quadro docente por titulação 

TITULAÇÃO % 

Especialista 38,2 

Mestre 43,4 

Doutor 18,4 

TOTAL 100 

 

 

 

 

Composição do quadro docente por Regime de Trabalho 
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REGIME DE TRABALHO % 

Horista 38,2 

Tempo Parcial 50,0 

Tempo Integral 11,8 

TOTAL 100 

 

Políticas de Qualificação  

                As ações de capacitação docente estão regulamentadas pela Faculdade Estácio de 

Natal com o objetivo de promover e assegurar a contínua melhoria da qualidade das funções de 

Ensino, Pesquisa e Extensão e gerência da Faculdade, com o objetivo de aprofundar e/ou 

aperfeiçoar seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais.  

O Plano de Capacitação Docente da Faculdade Estácio de Natal envolve a realização de 

ações, cursos e palestras planejadas de acordo com os resultados da autoavaliação e as 

demandas organizadas pelo NAP e voltados à prática docente e relacional, além disso, a IES 

conta a com o Programa de Incentivo à Qualificação Docente – PIQ aberto a todos os 

professores. As suas ações são desenvolvidas sempre pensando na melhoria da qualidade do 

ensino que é oferecido e, consequentemente, na formação dos alunos. São modalidades do PIQ: 

 PIQ Formação Continuada – É a capacitação continuada voltada ao aprimoramento 

acadêmico do professor. É cursado em módulos em que são discutidos temas 

ligados às práticas pedagógicas. 

 PIQ Mérito – É a premiação do “Concurso Nacional de Produção Científica, e 

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

tem como finalidade a valorização da produção docente, o estímulo à pesquisa e à 

produção do conhecimento com relevância científica e social, e o segundo estimula 

o autodesenvolvimento do professor. 

 PIQ Remuneração – É a cultura da meritocracia aplicada ao corpo docente da 

Estácio, identificando e reconhecendo os professores que mais se destacam nas suas 

atividades. 

 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. É o espaço de debate e reflexão sobre 
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temas atuais, além de oferecer palestras com profissionais de grande 

representatividade no campo da Educação.  

             

              Entre outras ações, a Faculdade Estácio de Natal participa também do PIQ 

Remuneração, que é um sistema de remuneração variável aplicado a docentes e coordenadores 

de curso da Estácio. A metodologia adotada contempla 20% da base de professores que mais se 

destacam nas suas atividades. Os objetivos do Programa são:  

 Praticar o valor da meritocracia, reconhecimento e valorização dos docentes e 

coordenadores de curso. 

 Incentivar a busca da excelência de ensino na construção de um ambiente 

universitário estimulante e de alta qualidade.  

 Fortalecer o vínculo entre os resultados da Instituição e o desempenho dos seus 

principais colaboradores. 

 

EDUCARE – A Universidade Corporativa de Estácio 

 

          A ESTÁCIO NATAL oferece aos seus colaboradores, visando cada vez mais o 

aperfeiçoamento, diversos cursos e treinamentos de capacitação profissional. Para o Corpo 

Docente a Instituição disponibiliza uma política de qualificação através do Programa de 

Capacitação Docente, onde dentro de seu programa de qualificação encontra-se o PIQ – 

Programa de Incentivo à Qualificação Docente - PIQ 

            O PIQ, executado pela EDUCARE – Universidade Corporativa de Estácio congrega 

diferentes ações dentre as quais destacamos aquelas voltadas para o aprimoramento acadêmico, 

na perspectiva da formação continuada, e as voltadas para a titulação acadêmica. Os objetivos 

do Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ) são:   

- Divulgar a visão, missão, valores e diretrizes estratégicas da instituição, bem como 

clarificar e valorizar o posicionamento dos docentes na estrutura organizacional.  

- Oferecer aos docentes da Estácio de Natal cursos de aperfeiçoamento/ atualização 

nas práticas de ensino e de integração com o modelo de qualidade de ensino da 

Estácio, visando à sua formação continuada.  

- Possibilitar, mediante a discussão de alternativas metodológicas, a ruptura da 

tradição de um ensino voltado à mera transmissão de conteúdos, a adoção de 
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práticas que tenham como foco a construção do conhecimento e permitam 

desenvolver maior interação entre professor e aluno.  

- Criar alternativas que subsidiem a formação Stricto sensu, possibilitando maior 

qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão e a titulação de professores para 

atender as diretrizes normativas.  

- Fornecer alternativas para proposta de um Portfólio Docente, no que tange à 

capacitação, estabelecendo critérios de acompanhamento e avaliação de 

desempenho.  

- Subsidiar ações voltadas à promoção e a concessão de carga horária docente.  

- Propiciar aos professores um Programa de Capacitação Docente institucionalizado, 

estimulando o autodesenvolvimento, fator indispensável à obtenção do 

compromisso com a mudança e aperfeiçoamento constante.  

- Praticar o valor da meritocracia, reconhecimento e valorização dos docentes e 

coordenadores de curso.  

- Incentivar a busca da excelência de ensino na construção de um ambiente 

universitário estimulante e de alta qualidade.  

- Fortalecer o vínculo entre os resultados da Instituição e o desempenho dos seus 

principais colaboradores.  

 

                     A IES oferece quatro modalidades de PIQ: 

- PIQ Formação Continuada – é elaborado com o objetivo de propor uma reflexão sobre 

a prática docente, isto é partimos de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para 

chegarmos às raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de 

qualidade. Desta forma, organizamos uma matriz aberta em que são periodicamente 

incluídos temas ligados à prática pedagógica, tais como: Planejamento de Ensino, 

Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino‐Aprendizagem e 

Relação Professor aluno, entre outros.  

- PIQ Fórum – evento anual que congrega representantes de todas as unidades e de todos 

os cursos em torno de um tema. Nele são realizadas palestras com profissionais de 

renome, grupos de trabalhos, além de ações de reconhecimento como a apresentação de 

melhores práticas e entrega dos prêmios aos vencedores dos concursos realizados.  

- PIQ Mérito – Apresenta como finalidade a valorização da produção docente, o 

aprimoramento no exercício do magistério superior e nas atividades de pesquisa e o 
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estimulo a produção do conhecimento com relevância científica e social. É a premiação 

do “Concurso Nacional de Produção Científica, e Projetos de Extensão e Ensaio” e do 

“Programa de Bolsas Stricto Sensu”. O primeiro tem como finalidade a valorização da 

produção docente, o estímulo à pesquisa e à produção do conhecimento com relevância 

científica e social, e o segundo estimula o autodesenvolvimento do professor. Este 

programa se desdobra em duas ações:  

Reconhecimento e incentivo à produção científica - Concurso Nacional 

Interno de Produção Científica, Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, 

anualmente, 70 trabalhos.  

Concessão de bolsas para cursos de pós‐graduação stricto sensu, de 

programas internos e externos, com o objetivo de estimular a titulação do 

professor para atender as necessidades das áreas de conhecimento: Ciências 

Jurídicas, Comunicação e Artes, Educação e Licenciaturas, Tecnologias da 

Informação, Saúde, Engenharias, e Gestão.  

- PIQ Remuneração Variável – é o sistema de remuneração variável aplicado a docentes 

e coordenadores de curso da Estácio. A metodologia adotada contempla 20% da base de 

professores que mais se destacam nas suas atividades.   

 

Corpo Técnico-administrativo - Políticas de Formação e Capacitação  

 

             A Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo da IES evoluiu 

nos últimos anos. Desde o início das atividades da IES, o corpo técnico-administrativo é 

estimulado a melhorar sua qualificação. O maior avanço da IES para o desenvolvimento do 

colaborador técnico-administrativo deu-se a partir da sua integração ao Grupo Estácio 

Participações, que padronizou ou processos internos por meio do Sistema de Gestão de 

Padronização (SGP). Neste sistema, o colaborador tem acesso ao escopo básico de 

treinamentos técnicos de todos os cargos e ao compêndio de procedimentos corporativos como:  

a) Manual de Gestão (MGE);  

b) Políticas Gerais (POL);  

c) Diretrizes Orçamentárias (DOR);  

d) Procedimento Gerencial (PGE);  

f) Fluxo de Processo (FPR); e  

g) Procedimento Operacional Padrão (POP).  
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                 Com essa Matriz de Capacitação/Treinamento, permite-se ao colaborador, não 

somente saber os conteúdos necessários para aprender a aumentar o nível de proficiência 

correlato ao seu setor, bem como o que é preciso para aspirar movimentações horizontais na 

IES. São elencados, na Matriz de Capacitação, 16 cargos que vão desde a posição de atendente 

até o de Gestor do Campus (ou da Unidade).  

             A política de formação/capacitação está estruturada para respeitar tanto os 

colaboradores que gostam do que já fazem e pretendem se manter como técnicos, como 

estimular os aspirantes por cargos de liderança. O entendimento de que ambas as opções são 

igualmente importantes é passado no dia a dia pela Gestão da IES e é um dos principais fatores 

de humanização da IES. A lógica de felicidade no trabalho é baseada na satisfação de 

realização individual, tendo exemplos internos de mudanças intersetorial para melhor 

adequação de perfis.  

          Portfólio de Treinamento – Os cursos online e/ou presenciais para capacitação do 

colaborador. Os cursos são divididos por Grupos de Conhecimento, facilitando o acesso do 

colaborador à sua área específica de atuação. Os treinamentos e capacitações ocorrem também 

através da Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE que visa melhorar o 

desempenho institucional, através do desenvolvimento das competências organizacionais e de 

uma atuação mais eficiente e eficaz dos colaboradores.  

       Todo colaborador administrativo passa pelos cursos on line de “Ambientação para novos 

colaboradores”, com o objetivo de identificar as características, diferenciais, canais de 

comunicação interna, sistema de gestão institucional e também, pelo curso de “Sistema de 

Gestão de Padronização-SGP” para que o colaborador possa conhecer a ferramenta SGP 

(Sistema de Gestão de Padronização), facilitando conhecimentos de políticas, processos e 

procedimentos da Instituição.  

 

           A EDUCARE é estruturada por 3 escolas:  

1. Gestão e Liderança, destinada ao aprimoramento das lideranças;  

2. Docência, destinada aos Professores para o aperfeiçoamento continuo das práticas 

pedagógicas do ensino superior; e  

3. Funcional, destinada aos colaboradores com funções administrativas.  

 

          Os colaboradores administrativos passam pela Escola de Gestão e Liderança que oferta 

06 programas.  
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A Política já consolidada de “Gente ensinando Gente” é que a Faculdade Estácio de 

Natal investe no desenvolvimento do seu colaborador com treinamentos on line e presenciais, 

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

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

quantidade de bolsas ou níveis de descontos obedece a política de concessão diretamente ligada 

a carga-horária do funcionário na instituição, como apresentada nos quadros subsequentes. É a 

oportunidade para desenvolver sua carreira, ampliar seus conhecimentos e criar o seu próprio 

portfólio. 

 

Condições de desconto para docente - Graduação 

CONDIÇÕES DIREITO À BOLSA 

Até 5 h.a/semana 50% para o próprio ou para um dependente 

De 6 a 11 h.a/semana 100% para o próprio ou para um dependente 

Acima de 12 h.a/semana Duas bolsas de 100% - uma para o próprio e para um 

dependente, ou duas bolsas de 50% para dois dependentes. 

Obs.: Limitado a duas bolsas por colaborador. 

 

O beneficiário perde o direito à bolsa quando não obtém dois terços de aprovação nos 

créditos cursados no exercício didático anterior. Efetuando o pagamento de um semestre 

inteiro, cursando no mínimo três disciplinas sem bolsa, e, após o término, apresentando os 

comprovantes de pagamento, o beneficiário passa a ter direito à bolsa novamente. 

O colaborador e seu dependente terão direito ao benefício durante a manutenção do seu 

vínculo empregatício. Em caso de rescisão sem justa causa por parte do empregador durante o 

semestre em andamento, o beneficiário terá a bolsa garantida até o final do semestre em 

questão. Após este período, o beneficiário perderá tal benefício. 

Para a solicitação da bolsa para o próprio funcionário, é necessário que seja 

encaminhado para a área de Recursos Humanos o formulário em anexo, que após sua validação 

será encaminhada para a Direção Geral para deferimento. 

A solicitação de bolsas para dependentes se dará com o preenchimento do mesmo 

formulário, e a apresentação de documentação que comprove a relação de dependência entre o 

colaborador e o aluno. Para tanto, observa-se o seguinte: 
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Condições de desconto para dependentes dos docentes – Graduação 

DEPENDENTES DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

NECESSÁRIA 

Filho com idade até 24 anos Certidão de nascimento e relação de dependência 

financeira comprovada no IRPF. Nos casos em que o 

colaborador for isento de declaração de IRPF, deverá 

ser apresentada a declaração de isento ele e do 

dependente, além da formalização da relação de 

dependência no RH. 

Esposa/Marido Certidão de casamento e relação de dependência 

financeira comprovada no IRPF. Nos casos em que o 

colaborador for isento de declaração de IRPF, deverá 

ser apresentada a declaração de isento ele e do 

dependente, além da formalização da relação de 

dependência no RH. 

Companheira/Companheiro Declaração de convívio marital, comprovante de 

coabitação de dependência financeira comprovada no 

IRPF. Nos casos em que o colaborador for isento de 

declaração de IRPF, deverá ser apresentada a 

declaração de isento ele e do dependente, além da 

formalização da relação de dependência no RH. 

Enteado (a) Certidão de nascimento, certidão de casamento e 

relação de dependência financeira comprovada no 

IRPF. Nos casos em que o colaborador for isento de 

declaração de IRPF, deverá ser apresentada a 

declaração de isento ele e do dependente, além da 

formalização da relação de dependência no RH. 

 

Ao completar 25 anos de idade, o dependente (filho ou enteado) perderá 

automaticamente o benefício. Para a solicitação da bolsa para o próprio funcionário, é 

necessário que seja encaminhado para a área de Recursos Humanos o formulário em anexo, 

que após sua validação será encaminhada para a Direção Geral para deferimento. 

 

Plano de Carreira 

O Corpo Docente da Faculdade Estácio de Natal integra o Plano da Carreira Docente do 

Ensino Superior- PCDES, que estabelece a política da Faculdade em relação aos seus docentes 

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

vertical.  

A Faculdade Estácio de Natal considera fundamental para o desenvolvimento da 

Instituição a satisfação dos seus professores e o comprometimento dos mesmos, com a vida 

acadêmica, razão pela qual implantou o PCDES, que, em linhas gerais, envolve os seguintes 
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aspectos: Categoria: Graduado, Especialista, Mestre, Doutor e níveis: Professor Auxiliar, 

Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor Titular.  

Os professores visitantes não estão incluídos no QPCDES. Os professores são 

contratados e/ou demitidos pela Mantenedora, através da Direção Acadêmica, por indicação do 

Coordenador, obedecendo ao regime das Leis Trabalhistas, observados os critérios e normas 

estabelecidos no Plano de Carreira Docente da Instituição. O Cargo de Professor é definido de 

acordo com as seguintes categorias: Professor Titular, Professor Adjunto e Professor Auxiliar e 

Professor Assistente. Quanto ao aprimoramento acadêmico, o PCDES estabelece os 

percentuais abaixo, que são acrescidos aos salários, de acordo com a qualificação do professor: 

Especialistas: 5%; Mestres: 10% e Doutores: 15%. 

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

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

atividades acadêmicas desenvolvidas pelo professor. A substituição eventual de professores 

ocorre em caso de afastamento para capacitação, licença saúde, licença maternidade, entre 

outros. O procedimento utilizado envolve a contratação de professores temporários ou a 

designação de docentes do curso com formação acadêmica e experiência na disciplina. 

 

Corpo Técnico-administrativo 

O Corpo Técnico-Administrativo é selecionado através de uma sequência de etapas 

predefinidas, as quais podem ser cumpridas integralmente ou não, a depender da vaga de 

trabalho disponibilizada. As referidas etapas são compostas por: análise curricular; entrevista 

de triagem; dinâmicas de grupo; entrevista por competência; teste psicológico; elaboração de 

parecer; e retorno aos candidatos aprovados, bem como àqueles que não obtiveram aprovação. 

A estruturação de sua equipe funcional se dá na forma de setores, correspondendo a um total de 

26colaboradores, atuando em funções de caráter administrativo e técnico. 

A Faculdade Estácio de Natal possui um corpo técnico-administrativo bem 

dimensionado para a sua realidade institucional. A contratação de novos funcionários seguirá o 

cronograma de abertura de novos cursos, previstos de 2012 a 2016, sobretudo para suprir as 

necessidades específicas dos cursos, seja na gestão acadêmica, no suporte técnico em 

laboratórios e também no atendimento a alunos. 

 

Políticas de Qualificação  
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A Faculdade Estácio de Natal oferece aos seus colaboradores da área técnica-

administrativa uma política de bolsas de estudos, nas seguintes condições, abaixo informadas. 

Graduação Presencial – Administrativo 

 

Condições de desconto para corpo técnico-administrativo – Graduação 

Condições Direito à bolsa 

Ao término do período de 

experiência 
100% para o próprio 

A partir de 2 anos 100% para o próprio e 100% um dependente 

A partir de 4 anos 
100% para o próprio e duas de 100% para 

dependentes 

Obs.: Limitado a três bolsas por colaborador. 

 

O beneficiário perde o direito à gratuidade quando não obtém dois terços de aprovação 

nos créditos cursados no exercício didático anterior. Efetuando o pagamento de um semestre 

inteiro, cursando no mínimo três disciplinas sem bolsa, e, após o término, apresentando os 

comprovantes de pagamento, o beneficiário passa a ter direito à bolsa integral novamente. 

O colaborador e seu dependente terão direito ao benefício durante a manutenção do seu 

vínculo empregatício. Em caso de rescisão sem justa causa por parte do empregador durante o 

semestre em andamento, o beneficiário terá a bolsa garantida até o final do semestre em 

questão. Após este período, o beneficiário perderá tal benefício. 

Para a solicitação da bolsa para o próprio funcionário, é necessário que seja 

encaminhado para a área de Recursos Humanos o formulário em anexo, que após sua validação 

será encaminhada para a Direção Geral para deferimento e se dará com o preenchimento do 

mesmo formulário e a apresentação de documentação que comprove a relação de dependência 

entre o colaborador e o aluno. Para tanto, observa-se o seguinte: 

 

Condições de desconto para dependentes do corpo técnico-administrativo – Graduação 

Dependentes Documentação Comprobatória Necessária 

Filho com idade 

até 24 anos. 

Certidão de nascimento e relação de dependência financeira 

comprovada no IRPF. Nos casos em que o colaborador for isento 

de declaração de IRPF, deverá ser apresentada a declaração de 

isento ele e do dependente, além da formalização da relação de 

dependência no RH. 

Esposa / 

Marido. 

Certidão de casamento e relação de dependência financeira 

comprovada no IRPF. Nos casos em que o colaborador for isento 

de declaração de IRPF, deverá ser apresentada a declaração de 

isento ele e do dependente, além da formalização da relação de 

dependência no RH. 
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Companheira/ 

Companheiro. 

Declaração de convívio marital, comprovante de coabitação de 

dependência financeira comprovada no IRPF. Nos casos em que o 

colaborador for isento de declaração de IRPF, deverá ser 

apresentada a declaração de isento ele e do dependente, além da 

formalização da relação de dependência no RH. 

Enteado(a). Certidão de nascimento, certidão de casamento e relação de 

dependência financeira comprovada no IRPF. Nos casos em que o 

colaborador for isento de declaração de IRPF, deverá ser 

apresentada a declaração de isento ele e do dependente, além da 

formalização da relação de dependência no RH. 

 

 

Pós-Graduação Presencial – Administrativo 

Condições de desconto para corpo técnico-administrativo – Pós-Graduação presencial 

Condições Direito à bolsa 

Ao término do período de experiência 70% para o próprio 

 

Para a solicitação da bolsa para o próprio funcionário, é necessário que seja 

encaminhado para a área de Recursos Humanos o formulário em anexo, que após sua validação 

será encaminhada para a Direção Geral para deferimento. 

Embora não exigido na presente ação acreditamos que o processo se dá de forma 

completa e, por isso, a avaliação e melhoria se dão em todas as dimensões em uma análise e 

ação em conjunto com resultados percebidos no todo como também na parte. 

 

 

 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 2012-2016 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. 
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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). 

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. 

Percebe-se que existem investimentos voltados para uma maior circulação da 

informação em todos os níveis. Observamos nos corredores da Instituição, cartazes 

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. 

Merece luz 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 didático-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. 
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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. 

Outro fato que merece registro é a política mesmo que incipiente da Secretaria 

Acadêmica, Regulatório, CPA e COPEPS (Comissão Permanente de Processo Seletivo) em 

construir a Comissão da Guarda do Acervo e sua atuação de digitalização de processos e 

documentos para consolidar o arquivamento também digital de informações. 

Existe 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. 

 

 Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 

 

Na Faculdade Estácio de Natal 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. 

Cabe ressaltar que, em razão de medida cautelar, o curso de direito ficou por três 

semestres, comprometendo a sobremaneira a entrada de novos alunos enquanto meta geral da 

instituição, mesmo assim neste período vários investimentos foram feitos, na preparação de 

laboratórios como o Laboratório de Química, Laboratório de Técnica de Construção – TECON, 

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

capacitação do corpo docente.  
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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. 

 

EIXO 5 - Infraestrutura Física 

 

 Dimensão 7 - Infraestrutura Física 

 

A respeito da infraestrutura, a reestruturação e modernização dos espaços físicos veem 

ocorrendo ano a ano e, em 2015, houve a construção de mais um laboratório de informática, a 

reforma reordenamento e nova iluminação do estacionamento com 232 vagas e a construção do 

Laboratório de Técnica de Construção TECON são exemplos de políticas de avanço na 

infraestrutura da instituição, merece registro o fato de que a Comissão do MEC responsável 

pela Renovação de Reconhecimento do Curso de Direito conferiu nota 4,6 (quatro vírgula seis) 

a infraestrutura da instituição, figurando como excelente do relatório daquela avaliação in loco. 

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 consolidaram como a melhor nota 

de toda a avaliação superando os 95% de avaliações positivas. 

Merece destaque a apresentação dos resultados da autoavaliação institucional na 

Semana Pedagógica, na reunião docente, nas reuniões com líderes de salas, com os 
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colaboradores, com os terceirizados com os alunos em geral, sempre como instrumento de 

sensibilização para que o aluno cada vez tenha mais maturidade na avaliação e percepção da 

Instituição, bem como, nas melhorias buscadas por comunidade em geral e gestão. 

 

  

 

3 - IMPACTO DA AUTOAVALIAÇÃO NA GESTÃO 

 

               A Cultura e o método utilizados na Autoavaliação Institucional são pautados em 

pilares que buscam essencialmente maturar qualitativa e quantitativa a percepção das 

transformações ocorridas no ciclo acadêmico de cada envolvido. A cultura que se visa imprimir 

é que toda a comunidade Perceba, Reflita, Questione e Avalie. Por óbvio, por se tratar de uma 

cultura de comportamento, podemos começar por qualquer ação desde que o ciclo se complete, 

dando maturidade de opinião à comunidade, maturidade de avaliação à gestão e maturidade de 

percepção do vínculo entre o percebido e o resultado com as ações. Já o método se ampara em 

três fases, a saber: sensibilização, desenvolvimento e consolidação. A Avaliação Institucional é 

um processo tradicional que está consolidado na comunidade acadêmica.  

             O maior desafio da Comissão Própria de Avaliação é estruturar para a comunidade em 

geral o entendimento da total relação entre as avaliações e seus resultados com as melhorias e 

consolidações das políticas institucionais, avanços estruturais e adequações à realidade local. A 

falta da percepção da importância de participar desse processo pode gerar distorções nos 

resultados, podendo comprometer o diagnóstico. Para minimizar esses efeitos, ainda na fase de 

sensibilização, buscou-se junto aos gestores de curso e docentes, um apoio efetivo no contato 

mais próximo com a comunidade acadêmica de seus respectivos cursos. Essa proximidade 

propicia uma relação de confiança e potencializa o entendimento da importância da avaliação.  

             Além disso, empreendemos ação de chamadas para o processo de avaliação. Pautado 

na relação de confiança entre gestores e discentes, foi orientado aos professores que, ainda 

antes de convocar os alunos a preencherem a Avaliação Institucional, salientassem a 

importância de uma avaliação crítica e coerente. Com a consolidação desta relação busca-se 

categoricamente alcançar padrões de respostas a resultados cada vez mais confiáveis, 

consolidando, por sua vez, diagnósticos precisos, tendo uma fiel representação dos cursos e da 

Instituição, bem como, lealdade na indicação das fragilidades para as respostas e reações cada 

vez mais pontuais, cirúrgicas e céleres, sempre buscando a qualidade e excelência. Esses 
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componentes, potencialidades e fragilidades, são essenciais para as recomendações dessa 

Comissão, mas não só isso, o acompanhamento das evoluções e os prazos são igualmente 

essenciais se faz necessário que os processos de avaliação tenham de lado-a-lado, seja 

maturidade para fazer as críticas necessárias, seja maturidade na percepção de que a crítica 

fundamenta-se na percepção geral de determinado processo, segmento ou área. 

Com base no acima exposto, os resultados analisados sob a ótica das dimensões 

avaliadas são apresentados nas reuniões de líderes e nas reuniões abertas à comunidade 

acadêmica.  

              A cada novo ciclo avaliativo, seja interno ou externo, é latente o avanço na cultura de 

essencialidade da percepção, análise, manutenção, estruturação e cumprimento dos relatórios 

de avaliação, mudando totalmente a percepção de todos (professores, alunos, gestores e 

comunidade em geral) sobre a real função da cultura de avaliação, posto não ter por escopo a 

crítica infundada, por isso destrutiva, grosso modo identificada no passado. Ao contrário, visa 

tutorear a busca pela evolução da educação em sentido macro, em se tratando de educação 

superior do Ministério da Educação e no chamando a atuar e transformar no sentido micro, 

buscando aperfeiçoar nas instituições a evoluções necessárias para que as transformações na 

sociedade ocorram, tendo por isso um novo olhar sobre a participação necessária e fundamental 

das instituições de ensino superior privada neste processo. Por isso, o processo contínuo de 

avaliação é de sobremaneira essencial para a construção desejada por todos, mais do que isso a 

cultura de constante evolução nos tirar da zona de conforto prejudicial por se tratar nossa 

atuação de elemento essencial ao crescimento cultural, social, político, jurídicos e econômicos 

da nossa região e País.  
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4. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA PARA 2016 
 

               Está demonstrado que as avaliações, seu papel e seu objetivo devem está na pauta do 

dia nas instituições públicas e privadas de educação como elemento de construção, alteração e 

consolidação dos fenômenos vividos interna corporis tendo como objetivo a construção 

qualitativa do processo educacional. 

            Em 2016, teremos com um dos objetivos a construção coletiva de um fórum Interno 

para conhecimento da realidade dos alunos ingressantes, o fórum terá representação da 

Ouvidoria, CPA – Comissão Própria de Avaliação, COPEPS – Comissão Permanente de 

Processo Seletivo, COLAP – Comissão de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI, 

corpo docente, corpo discente (Participantes de Política Pública de Ingresso no Ensino 

Superior), sociedade civil e gestores. 

               O Fórum Interno buscará perceber as condições socioeconômicas, culturais, 

intelectuais dos alunos ingressantes para de acordo com esta percepção promover o 

acolhimento sob a orientação educacional, atividades de nivelamento escolar, inteiração com as 

ferramentas virtuais de acesso ao conhecimento (Internet, SIA, Biblioteca virtual, Portal 

EBSCO). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

                Considerando o ano de 2014 como paradigma para os avanços e conquistas, 

observamos, com clareza, que o ano de 2015 consolidou estes avanços, consolidando também a 

identidade cultural da Faculdade Estácio de Natal, na busca incessante por processos 

acadêmicos de excelência, sendo essa busca amparada por uma forte retomada qualitativa da 

infraestrutura física, conquistas salariais ao corpo docente, planos de carreira em todas as áreas 

(acadêmica e administrativa), planos de saúde, programa de incentivo aos estudos na graduação 

e pós-graduação, bem como, amadurecimento da gestão e dos processos de planejamento e 

avaliação. 

Objetivos (*) Ações Previstas 

Preparar profissionais nas diversas áreas através de 

cursos superiores de Graduação devidamente 

autorizados pelo Ministério da Educação; 

Manter a cultura de avaliação contínua e com isso, 

percepção contínua para consolidação das 

potencialidades e correção das fragilidades, elementos 

que tiveram pleno êxito nas renovações de 

reconhecimento dos Cursos de Direito e Ciências 

Contábeis, bem como, no Recredenciamento da 

Instituição. 

Estimular as práticas de mercado e a preparação do 

futuro egresso. 

Consolidar o espaço aluno-empreendedor que se 

amparará na Geração Júnior com elemento de auxílio 

para sua concretização. 

Consolidar a iniciação científica 

 

 

 

Abertura do Edital 2016 para projetos de Iniciação 

Científica; Participação no Seminário de Pesquisa 

Estácio; Participação em eventos técnico-científicos nas 

áreas de destaque do Programa; Realização da XI 

Semana Científica da Faculdade Estácio de Natal; 

Lançamento do Edital da Revista Científica de 

Tecnologia. 

Consolidar e Multiplicar os Projetos de Extensão Abertura de edital para Projetos de Extensão que versem 

sobre transformação através do conhecimento, 

responsabilidade ambiental, responsabilidade social, 

cidadania, rede de proteção à criança e adolescente. 

Diversificar as Atividades Acadêmicas 

Complementares e Extracurriculares que visem 

estimular a criação cultural, o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo, 

voltados para questões de qualidade de vida e justiça 

social; 

Manutenção e multiplicação de projetos como Segunda 

Opinião, Semear Direito, Direito ao Cinema, Cinema e 

Negócios, sempre voltado para a construção de 

pensamento crítico necessário para ser um ator social 

transformador de realidades. 

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. 

Dinamizar as Ações da Geração Júnior Nova Diretoria; Consolidar o lançamento da revista; 

Terminar aplicativo; Buscar Certificador Conteúdo 

Local. 
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              O presente Relatório de Autoavaliação servirá como um instrumento de planejamento 

e gestão da Faculdade Estácio de Natal, documento consubstanciado de valores culturais de 

nossa Instituição, norteando para pontos que devam ser consolidados e outros alterados, sempre 

voltando às atenções pela qualidade técnica e excelência dos processos acadêmicos. 

Igualmente, ressalta-se como importante e necessária a divulgação das informações contidas 

neste Relatório, possibilitando que cada membro desta comunidade acadêmica possa ser 

efetivamente, um instrumento de transformação, consolidando a cultura de avaliação e 

evolução contínua da missão, nos valores e nossa razão de ser, enquanto instituição de ensino 

superior privado que optou por agir transformando positivamente nossos alunos, construindo-

os através da educação em atores sociais críticos e responsáveis pela transformações que 

querem imprimir na sociedade e no mundo do trabalho. 

 

. 
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6. ANEXOS 
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Informativo 
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