
 
PROJETO DE AUTOVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA ESTÁCIO FATERN – FACULDADE ESTÁCIO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
1. Apresentação 

 
Este documento dispõe sobre o Projeto de Implantação da Autoavaliação Institucional  elaborado 
por um membro da futura Comissão Própria de Avaliação  que tem como objetivo desenvolver e 
consolidar o Programa de Autoavaliação da Estácio FATERN 

2. Bases Legais 
 

1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
2. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES – e as atribuições da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – CONAES; 7 / 19 

3. Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004, que regulamenta os procedimentos de 
avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 
na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 
 

3. Justificativa 
 
A avaliação institucional, processo desenvolvido pela Estácio FATERN, representa, entre outros 
fatores, um compromisso com a busca da qualidade permanente, em todos os processos da 
Instituição.  A avaliação é um instrumento fundamental para todo e qualquer organismo social 
que esteja em busca do desenvolvimento, da qualidade e do aperfeiçoamento constante dos 
empreendimentos humanos.  A IES acredita na avaliação, como forma de melhoria do seu fazer 
acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre suas 
fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu projeto 
futuro. O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida 
pela Instituição de Ensino Superior, buscando atender a uma tripla exigência da instituição 
contemporânea:  

1. Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  
2. Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  
3. Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade.  

 
Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e prioridades 
determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este contraponto entre o 
pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação.  É com base nesse referencial que esta IES 
ora elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, ferramenta esta que, aliada ao PDI – 
Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá constituir-se no alicerce que fundamentará a 
gestão da Faculdade, na medida em que servirá como: (a) indicador de eficácia da configuração 
institucional adotada; (b) balizadora nas declarações da missão da Faculdade; e (c) da relação 
contida entre a concepção de educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 



 
 
4. Objetivos da Autoavaliação 
 

4.1  - Objetivo geral 
 

Desenvolver e conciliar o Programa de Autoavaliação Institucional como uma mediação capaz 
de fornecer subsídios, em suas dimensões política, acadêmica e administrativa, para o 
autoconhecimento institucional e o aprimoramento da qualidade da gestão, do ensino de 
Graduação e de Pós-graduação, das atividades de Pesquisa e Extensão. 
 

4.2  - Objetivos específicos 
 

1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a 
necessidade da autocrítica e revisão das ações projetada; 

2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões ensino, pesquisa e extensão;  
3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da Faculdade. 
4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em 

lei; 
5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a reformulação do 

Projeto Institucional; 
6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; 
7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis. 

 
5. 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. 
 
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 Estácio FATERN – Faculdade Estácio do 
Rio Grande do Norte e com a disponibilização de informações e dados confiáveis – A Comissão 
Própria de avaliação – CPA. 
 
A Comissão Própria de Avaliação está, atualmente, constituída pelos seguintes segmentos 
representativos da Instituição: 

I. 02 (dois) representantes do corpo docente; 
II. 02 (dois) representantes do corpo discente; 

III. 02 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo; 



IV. 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com  
a IES. 

 
A autoavaliação acadêmica da Estácio FATERN ocorre semestralmente por meio de: 
 

a) Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações 
Acadêmicas – SIA, que avaliam as os cinco Eixos/dez Dimensões fundamentais que 
dizem respeito à Instituição, aos cursos 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 ocorrerá no transcurso do 
ano letivo, e que buscará, 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 poderão ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da 
rotatividade e melhoria no ambiente de trabalho.  
 

A CPA deve atuar 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 serão sistematizados num Relatório de Autoavaliação que conterá, 
além dos resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas no art. 3º da Lei 
10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, 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 traçará um desenho de 
qualidade de ensino ministrado pela IES. 
 
 
5.1 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 IES. 



- 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. 
 
 
5.2 Formas de utilização dos resultados das avaliações: 
 
A CPA, ao finalizar os relatórios originados dos instrumentos aplicados internamente e dos 
relatórios de avaliações externas, apresentará aos gestores os resultados consolidados e 
participará diretamente do (re)planejamento das ações a serem realizadas. O resultado das 
avaliações (internas, externas e ENADE) subsidiarão as ações e as tomadas de decisão dos 
gestores. A apresentação dos dados permitirá 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 foram divulgadas para os Coordenadores de 
Cursos e para os gestores, será 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, 
assim, serão ferramentas gerenciais para a evolução da IES. 

 
 

6. Plano de Ação 
 

O Projeto deverá ser realizado através das seguintes etapas e ações: 
 
Etapa 1: Preparação 
Ações: 

a. Constituição da CPA; 
b. Planejamento – Elaboração do Projeto de avaliação: definição de objetivos, estratégias, 

metodologia recursos e cronograma.  
c. Sensibilização para implantação do Projeto 

 
Etapa 2: Desenvolvimento 
Esta Etapa consiste na concretização das atividades planejadas: 

a. Realização de reuniões ou debates de sensibilização;  
b. Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;  
c. 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;  



d. 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.);  

e. Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários,  grupos 
focais e outros;  

f. Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;  
g. Definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: espaço  físico, 

docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta tarefa e outros;  
h. Definição de formato de relatório de autoavaliação; definição de reuniões  sistemáticas 

de trabalho;  
i. Elaboração de relatórios; e  
j. 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 
 
 
7. Metas 

 
EIXO 1: Planejamento e Avaliação Institucional 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
Metas: 
- Implantação da Política de autoavaliação institucional da Instituição; 
- Implementação do Projeto de Autoavaliação Institucional; 
- Definição dos membros da CPA 
 
EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 
Dimensão 1: Missão e PDI 
Metas:  

- Articulação entre o PDI e processos de avaliação institucional (autoavaliação e avaliações 
externas). 

 
Dimensão 3: Responsabilidade Social 
Metas: 
- Promoção de atividades voltadas para a responsabilidade socioambiental. 
- Desenvolvimento de atividades científicas, técnicas e culturais que conduzam ao 

desenvolvimento regional e nacional; 

- Implementação e acompanhamento do PDI, considerando as metas e as ações institucionais 
previstas e a estrutura e os procedimentos administrativos, em função da realidade local e 
regional; 



- Realização de eventos sobre responsabilidade social, como cursos e oficinas; 
 
EIXO 3: Políticas Acadêmicas 
Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão 
Metas:  
- Implantação de políticas para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa e a 

extensão com qualidade; 
- Fortalecimento dos programas institucionais nas áreas cultural e esportiva; 
- Implementação de ações de estímulo à participação de alunos e docentes em atividades 

extensionistas e nos cursos de pós-graduação; 
- Implantação de políticas para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa e a 

extensão com qualidade; 
- Fortalecimento dos programas institucionais nas áreas cultural e esportiva; 

 
Dimensão 4: Comunicação Social 
Metas: 
- Construção de ações integradas de informação e comunicação na IES. 
- Estabelecimento de estratégias de comunicação interna e externa; 
- Acompanhamento da satisfação das comunidades interna e externa quanto à comunicação; 
- Procedimentos de integração das comunidades interna e externa, através de processos 

eficazes de comunicação. 
 

Dimensão 9: Atendimento ao Aluno 
Metas: 
- Implantação do Programa de Apoio ao Discente: Política de permanência; bolsas 

acadêmicas; política de redução à evasão. 
- Implantação do Programa de Acompanhamento do Egresso; 
 
EIXO 4: Políticas de Gestão 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
Metas: 
- Implantação de ações de qualificação e formação continuada do corpo docente, gerencial e 

administrativo. 
- Implementação do Plano de Carreira Docente, conforme descrito no PDI. 
- Implementação do Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo,  conforme descrito 

no PDI. 
- Implementação políticas de admissão, previstas no PDI, e acompanhamento do trabalho 

técnico-administrativo; 
 
Dimensão 6: Organização e Gestão da IES 
Metas: 

- Criação  de ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção da cidadania, 
de atenção a setores sociais excluídos e às políticas de ações afirmativas. 



- Estabelecimento de mecanismos de avaliação do clima organizacional; 
- Definição de  Programas de capacitação e formas de operacionalização; 
- Determinação de Políticas para publicações, produções científicas, técnicas, pedagógicas, 

culturais, artísticas e prestação de serviços. 
- Estruturação de programas institucionais de incentivos e benefícios à comunidade 

acadêmica e suas formas de operacionalização; 
- Elaboração de Programas de estrutura e funcionamento do sistema de registro acadêmico; 
- Implantação dos órgãos de colegiado, garantindo a participação de todos os atores sociais 

envolvidos no processo,  conforme previsto no PDI. 
 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
Metas:  

- Procedimento de  transparência na alocação de recursos; 
 

EIXO 5: Infraestrutura Física 
Dimensão 7: Infraestrutura Física  
Metas: 
- Definição de instalações para o ensino, pesquisa e extensão e  para coordenações e 

docentes; 
- Estabelecimento de condições de acesso para portadores de necessidades especiais; 
- Determinação de Equipamentos de informática: parque, acesso pelos servidores e 

discentes; 
- Dotação de Recursos audiovisuais e mídia; 
- Determinação de apoio logístico para as atividades acadêmicas; 
- Manutenção e conservação das instalações físicas e dos equipamentos; 
- Estabelecimento de políticas institucionais de aquisição e expansão. 

- Definição de políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, 
pesquisa e extensão; 

- Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente e técnico-administrativo; 



 


