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RESUMO 

 

O presente Relatório, referente a 2018, constitui-se no Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 
da ESTÁCIO FATERN – FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE que trata com detalhe do Eixo 
1 (Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional) e do Eixo 2 (Dimensão 1: A missão e o PDI e 
Dimensão 3: Responsabilidade Social) do SINAES, iniciando o 2º o ciclo avaliativo, em atendimento à 
Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Destaca-se que, além dos Eixos 1 e 2, o presente Documento 
apresenta uma síntese dos demais Eixos/Dimensões, no que se refere às ações de melhoria 
implementadas. 
 
Este Documento, elaborado pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 
pesquisas junto à comunidade acadêmica – discentes, docentes e técnico-administrativos -, apresenta 
os resultados das avaliações internas e informações das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o 
ENADE) e os documentos oficiais da IES.  Considera-se, ainda, para a autoavaliação da IES, o Índice de 
Satisfação do Aluno (ISA), a Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e 
motivação do corpo social da IES – e o Questionário Sociocultural anual aplicado aos nossos alunos. Os 
resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, com base nas 
limitações e fragilidades encontradas, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas 
para o desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres relacionados aos 5 Eixos/10 Dimensões 
do SINAES avaliadas e, ainda, recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores 
da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. Os Coordenadores e os 
respectivos NDEs, docentes e discentes, reavaliam e redefinem, com base nas ações propostas da CPA, 
as estratégias e planos de ação dos cursos e da IES, que são acompanhados pela CPA, visando efetivar e 
garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade. Assim, todos os resultados avaliativos 
(internos e externos, incluindo o ENADE) são ferramentas gerenciais para a evolução da IES e para o 
planejamento das ações de melhoria necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes 
propostas de ações de melhorias advindas das análises da CPA: aprimorar os procedimentos de 
avaliação e acompanhamento do PDI, especialmente das atividades acadêmicas; estimular a 
participação da comunidade acadêmica (docente e discente), técnica-administrativa e sociedade civil 
organizada na Comissão Própria de Avaliação – CPA, em conformidade com o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES; estabelecer mecanismos sistemáticos de avaliação de 
ingressantes, evasão e retenção, da relação professor/aluno e outros estudos tendo em vista a melhoria 
das atividades educativas (identificando com antecedência os fatores que influenciam as dificuldades 
dos alunos para os programas de nivelamento de conteúdo).  A avaliação interna é processo ativo na 
ESTÁCIO FATERN realizado através de programa eletrônico de avaliação para a participação de 
discentes e docentes. Em 2018.1, a IES obteve 83% de adesão do corpo discente a adesão de 100% do 
corpo docente à Avaliação. Em 2018.2, a IES obteve 66% de adesão do corpo discente, a adesão de 
100% do corpo docente e a adesão de 68%% do Corpo Técnico-administrativo. Entre as potencialidades 
apontadas nos processos de avaliação interna 2018, destacam-se: Elaboração coletiva e colaborativa 
(entre coordenadores de cursos e de setores) do Plano de Ação da CPA para execução pela gestão da 
IES; Ação dos coordenadores como multiplicadores do processo de discussão entre o NDEs e colegiados 
de cursos; Engajamento da Comunidade acadêmica; Divulgação do novo Instrumento de Avaliação de 
Cursos de Graduação, datado de outubro de 2017, entre gestores coordenadores de cursos, para 
estudos e análises simuladas; Crescimento do número de representantes de turmas e da diversidade de 
cursos por reunião mensal com a CPA, direção e setores da IES. Como fragilidades, podemos apontar: 
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Maior divulgação entre coordenadores e NDEs do Relato Institucional; Carga horária exígua para o NDE 
dos Cursos desenvolverem estudos e análises sobre o novo instrumento; Decréscimo na adesão 
discente quanto à avaliação interna de 2018.1 para 2018.2; Cronograma exíguo para estudos e análises 
do Instrumento aplicado aos cursos; Utilização pela direção geral da IES dos resultados avaliativos 
(internos e externos) para construção e atualização do Plano de Ação 2019. Em 2018, os seguintes 
cursos receberam visitas in loco: Direito (Autorização), Psicologia (Reconhecimento). O curso de 
Educação Física e o CST Recursos Humanos foram autorizados sem visita, de ofício. Os cursos de 
Administração, Publicidade e Propaganda, Psicologia e Serviço Social participaram do ENADE 2018. Os 
resultados do ENADE 2017 já foram divulgados e a IES tem, atualmente, conceito 3 (três) no Índice 
Geral de Cursos (IGC). Um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do 
processo de autoavaliação da IES é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do 
Relatório também é encaminhada pela CPA à Direção da IES, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de 
forma a assegurar o acesso, a todos, aos resultados da autoavaliação. No que se refere aos atos 
regulatórios da IES, em 2018.1 a ESTÁCIO FATERN recebeu vista in loco para recredenciamento, na qual 
obteve nota 4,0 (quatro). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente Relatório, referente a 2018, constitui-se no Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 

da ESTÁCIO FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, que trata com detalhe do Eixo 1 

(Dimensão 8: Planejamento e Avaliação Institucional) e do Eixo 2 (Dimensão 1: A missão e o PDI e 

Dimensão 3: Responsabilidade Social) do SINAES, iniciando o 2º o ciclo avaliativo, em atendimento à 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Destaca-se que, além dos Eixos 1 e 2, o presente Documento 

apresenta uma síntese dos demais Eixos/Dimensões, no que se refere às ações de melhoria 

implementadas. 

 

O Relatório tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas 

avaliações internas e externas realizadas em 2018. 

 

 Organizado e coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), o trabalho reuniu contribuições de 

diversos setores institucionais, sendo construído de forma democrática, representando a intenção e a 

aplicação de uma gestão participativa e atenta a todos os seus públicos.  

 

Também, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, o Documento apresenta-se 

organizado da seguinte forma:  

1. Introdução – breve apresentação dos dados institucionais, composição da CPA e dados do 

presente Relatório. 

2. Metodologia – descrição dos instrumentos utilizados para coletar os dados, a participação da 

comunidade acadêmica e a coleta, análise, divulgação e utilização dos dados apurados nos 

processos de avaliação interna e externa. 

3. Desenvolvimento – apresentação das ações realizadas para cada Eixo/Dimensão, bem como as 

fragilidades e potencialidades identificadas, em consonância com os objetivos constantes do 

Projeto de Autoavaliação Institucional. O capítulo está organizado em cinco tópicos 

correspondentes aos cinco Eixos que contemplam as dez Dimensões dispostas no Art. 3º da Lei 

10.861, que institui o SINAES. Apresenta-se também uma análise da CPA com referência aos 

dados apresentados. 

4. Análise dos dados e das informações – apresentação dos dados avaliativos e um diagnóstico 

sobre a IES, através da análise da CPA sobre os dados contemplados. 

5. Ações com base na análise – apresentação das ações previstas para 2018, com base nos dados 

avaliativos e respectiva análise, visando à melhoria das atividades acadêmicas e da gestão da 

IES.   

6. Considerações Finais - onde se pretende demonstrar a importância da avaliação institucional 

para a evolução da IES e uma análise global em relação ao PDI. 

7. Anexos – algumas evidências das ações realizadas. 
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Ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial, referente ao ano de 2015, postado no sistema e-

MEC, em 2016, também englobou as informações dos Eixos 1 e 2 do SINAES e ações empreendidas pela 

IES, na forma de uma exposição clara e especifica dos eixos trabalhados. Apresentou, ainda, uma breve 

compilação das principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, (Eixos 3, 4 e 5). O 2º 

Relatório Parcial, referente ao ano de 2016 e postado, no sistema e-MEC, em 2017, abordou os Eixos 3 e 

4, apresentando, igualmente, um resumo dos demais Eixos/Dimensões. O Relatório, postado no sistema 

e-MEC, em 2018, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, constituiu-se num 

Relatório Integral, incluindo todos os Eixos/Dimensões estabelecidos pelo SINAES. 

  

O presente Relatório recomeça o ciclo avaliativo, tratando dos Eixos 1 e 2 do SINAES, além de 

apresentar uma síntese dos demais Eixos/Dimensões. 

 

Durante o exercício 2018, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos diversos 

setores da Instituição, objetivando colher dados para subsidiar os debates realizados durante suas 

reuniões periódicas, bem como para acompanhar a implantação das propostas de atividades e a 

execução de mudanças apontadas pela comunidade acadêmica através dos processos de avaliação 

internos e externos. Ao longo desses encontros, a CPA discutiu os princípios da avaliação institucional, a 

participação da comunidade acadêmica, a ampla divulgação dos resultados obtidos e, sobretudo, como 

princípio fundamental, o uso destes dados visando à melhoria dos serviços prestados pela Instituição. 

 

O presente Relatório tem início com a apresentação Institucional proveniente da ampla participação e 

contribuição da comunidade acadêmica, destacando as ações realizadas nas dimensões citadas e 

reunidas na devida ordem dos Eixos 1 e 2 estabelecidos pelo Sistema SINAES (Lei 10.861/2004 e 

positivadas no Art. 3), contemplando, para cada uma delas, os objetivos vinculados, assim como 

potencialidades e fragilidades encontradas. Assim, o presente Relatório pretende demonstrar as ações 

desenvolvidas pela IES, para os referidos Eixos/Dimensões do SINAES, em consonância com o seu 

Projeto de Autoavaliação Institucional, referendado pelo Conselho Superior.  

 

O Programa de Avaliação Institucional da ESTÁCIO FATERN atende a Docentes, Discentes, Corpo 

Técnico-administrativo e estrutura funcional. Os resultados da avaliação permitem a reflexão crítica e 

propositiva, detecção de limitações e fragilidades, promovendo, assim, que ações dinâmicas sejam 

fomentadas para o desenvolvimento institucional.  

 

A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de melhorias, em suas 

práticas administrativas e acadêmicas. Em 2018, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 

apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se principalmente: 
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 Quanto ao atendimento, reforço ao conhecimento e a divulgação dos canais virtuais de 

atendimento existentes na IES entre alunos, professores e colaboradores, após diagnóstico 

realizado pela CPA através de sondagens com os grupos envolvidos, os quais ainda contribuíram 

para a sistematização dos canais de atendimento virtuais formais e informais disponíveis para 

cada curso, caracterizando sua tipologia, função e eficiência; melhoria percebida a partir da 

separação física entre a Sala de Matrícula (alunos regulares) e a Central de Atendimento ao 

Aluno/Sala de Vestibular (candidatos); além da reforma na Sala de Negociação tendo em vista 

incremento da privacidade e da contratação de mais dois técnico-administrativos. 

 Viabilização de melhorias nos serviços de internet do campus, com a substituição de operadora 

digital para que - com o novo Link Dedicado - seja garantida uma internet mais segura, estável e 

com performance ágil e dinâmica; aperfeiçoamento da rede de informática com a substituição 

do servidor; reforma predial para ampliar acessibilidade física para a pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida, atualização do mapa tátil e da sinalização tátil; ampliação do sistema de 

iluminação da IES com a instalação de mais luminárias Led nos corredores e áreas de circulação, 

resultando em maior qualidade, ampliação do alcance e sustentabilidade; ampliação e 

individualização dos gabinetes de trabalho para professores TI (tempo integral), bem como 

melhoria nas instalações sanitárias masculinas do piso térreo e superior, – seis ações de 

melhoria na dimensão de Infraestrutura. 

 Na Comunicação interna, melhorias quanto ao relacionamento e participação discente nas 

reuniões de lideranças de sala com a direção, CPA e setores de nível operacional, fortalecendo 

o protagonismo discente e a integração com a direção da IES; maior visibilidade das ações de 

melhoria através da adoção do selo “CPA, Ação Cumprida”; ampliação do uso dos monitores de 

televisão para divulgar as ações de melhoria entre a comunidade. 

 Em Processos Financeiros, incremento na divulgação das campanhas de promoção e fidelização 

para candidatos e veteranos. 

 Quanto ao Curso, houve redimensionamento na oferta das Atividades Acadêmicas 

Complementares (AAC) para os eixos de ensino, iniciação à pesquisa e extensão; ampliação dos 

campos de estágio de alta e média complexidade; além do crescimento do Serviço de 

Psicologia Aplicada – SPA, contribuindo para maior oferta de atendimento em saúde e bem-

estar à comunidade externa. 

 Ampliação da Comunicação com a sociedade através da participação de professores na mídia 

televisiva, orientando condutas, prestando esclarecimentos e divulgando seus serviços de 

atendimento à comunidade; crescimento das ações voltadas à visibilidade da faculdade na 

capital e RN através de parcerias e permutas público-privadas. 

 Implantação da Política de Progressão na Carreira Docente (fevereiro de 2018) e do Plano de 

Carreira Docente, aprovado pela Resolução CONSUP no 02, de 25/04/2018. 
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Com relação às recomendações decorrentes do processo de Recredenciamento da IES, cuja visita 

ocorreu entre 08 e 12/04/2018 e obteve a seu ato regulatório através da Portaria no 1.196, de 14 de 

novembro de 2018, convém ressaltar as ações de melhoria implantadas. 

 

 Redimensionamento na oferta das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) para os 

eixos de ensino, iniciação à pesquisa e extensão, em particular, no que se refere à diversidade e 

ao meio ambiente. 

 Elaboração de pesquisa sobre os canais de comunicação interna de modo a ampliar sua 

quantidade e a segmentar melhor seu conteúdo. 

 Melhoria da gestão, com o fortalecimento da autonomia e representatividade da comunidade 

interna e sociedade civil organizada, em especial, no que se refere à atuação dos professores 

membros do NDEs dos cursos e dos representantes de sala. 

 Melhorias nas salas de aula, instalações sanitárias masculinas e ampliação do acervo 

bibliográfico, com a aquisição de novos títulos físicos e da assinatura de mais uma base de livros 

digitais universitários, conhecida como Minha Biblioteca. 

 

Os resultados da Avaliação Interna são estudados e analisados pela CPA, Coordenação de Cursos e a 

Direção, para a identificação das fragilidades da IES. O principal objetivo dessas análises é a busca por 

oportunidades de melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela IES. 

Destaca-se que, além da Avaliação Interna semestral, a IES considera ainda o Índice de Satisfação do 

Aluno (ISA), onde o discente e o docente avaliam a IES em termos pedagógicos e estruturais. Essa 

Pesquisa serve de base para a CPA agir frente às fragilidades detectadas e seus resultados ficam 

disponibilizados no SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). O ISA é apurado a partir do seguinte 

cálculo: 

 

 
 

Adicionalmente, a IES promove a Pesquisa de Clima Organizacional realizada anualmente e respondida 

pelos colaboradores da área acadêmica e administrativa. Os pontos avaliados nessa Pesquisa são: 

Treinamento e Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, Reconhecimento e 

Incentivos, Liderança, Suporte e Engajamento. Para 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 são 

amplamente debatidos pelos gestores da IES. 
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As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa, no ISA, na 

pesquisa junto ao Corpo Técnico-administrativo e na Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas 

para que ações sejam fomentadas, com vistas à regularização dos procedimentos para atender às 

demandas oriundas das avaliações.  

 

Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo através de 

ferramentas estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. São elaborados planos de 

ação com metas e prazos, visando eliminar e/ou minimizar os pontos de insatisfação apontados nos 

relatórios de avaliação, como as ações já elencadas acima.  

 

A Avaliação Institucional deve ser um processo contínuo por meio do qual uma instituição construa 

conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas 

atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, deve 

sistematizar informações, analisar coletivamente os significados de suas realizações, identificar pontos 

fracos, bem como as potencialidades, e estabelecer estratégias de superação de problemas, através da 

elaboração de planos de ação. 

 

Enquanto Instituição de Ensino Superior que visa à excelência acadêmica, a ESTÁCIO FATERN 

compreende que autoavaliação possibilita uma visão integrada das ações desenvolvidas pelos 

diferentes setores e pessoas; que possibilita reflexão e diálogo entre os setores e agentes envolvidos no 

processo, de forma que as demandas sejam identificadas, encaminhadas e atendidas em conformidade 

com o planejamento institucional. 

 

A sistematização das atividades da Comissão Própria de Avaliação - CPA está pautada em reuniões 

periódicas com os seus membros, onde são discutidos fatos do cotidiano da IES, ações de avaliação 

institucional e sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por 8 membros, conforme 

Regimento próprio, sendo 2 representantes do corpo técnico-administrativo, 2 representantes 

docentes, 2 representantes discentes e 2 representantes da sociedade civil organizada. A CPA é 

autônoma e recebe apoio da Direção da IES, tendo inconteste credibilidade junto à comunidade 

acadêmica. De acordo com o Regimento Interno da IES, à CPA compete à condução e acompanhamento 

dos processos internos e externos de avaliação, de sistematização e de prestação de informações 

solicitadas pelo INEP. A vigilância ao PDI atual tem recebido a atenção da CPA que zela pelo seu 

cumprimento e propõe novas ações, quando necessário. 

 

Importante também é a Ouvidoria, canal implantado para receber críticas, elogios, sugestões, e 

denúncias da comunidade interna e externa. Seu objetivo é o de estreitar os vínculos da IES com a 

comunidade interna e externa, estabelecendo diálogos e atuando no aprimoramento dos serviços 

prestados, bem como na prevenção de conflitos. A Ouvidoria é um serviço disponibilizado à 

comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e acompanhar críticas e sugestões; 
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funciona em local próprio, com pessoal especializado para o trabalho a ser realizado dentro dos padrões 

de qualidade estabelecidos pela sua regulamentação.  

 

São objetivos da Ouvidoria: (a) Atuar como canal de comunicação entre os usuários dos serviços 

prestados pela IES e os diversos segmentos de gestão administrativa, acadêmica e financeira da IES; (b) 

Contribuir para a solução de problemas administrativos, acadêmicos e financeiros, oferecendo à 

comunidade acadêmica informações e orientações sobre a legislação e as normas internas vigentes; (c) 

Estabelecer processo contínuo e dinâmico de interação entre os discentes, os docentes, a gestão 

administrativa e acadêmica e a sociedade em que se insere a IES; (d) Contribuir para a melhoria dos 

serviços prestados pela IES, por meio de permanente acompanhamento da atuação e dos 

procedimentos dos diversos segmentos de gestão, identificando as falhas e os pontos fracos da atuação 

institucional e indicando as ações e as alternativas retificadoras desses procedimentos; (e) Agir de modo 

proativo em relação a atos e procedimentos administrativos e/ou acadêmicos que se mostrem 

incompatíveis com o direito do usuário à informação e com a qualidade na prestação dos serviços.     

 

No Portal da Ouvidoria, as demandas poderão ser criadas através do link 

http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria/ , e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

A Ouvidoria deve apresentar à IES as demandas ocorridas e encaminhamentos realizados. Havendo 

casos urgentes, estes devem ser apresentados e discutidos em reunião com a CPA. A Ouvidoria deve 

guardar sigilo quanto à identidade dos denunciantes, se solicitado, ou quando entender que a 

identificação possa lhes causar transtornos; direcionar mensagens a departamentos competentes, para 

que esses informem à Ouvidoria sobre solicitação/reclamação/sugestão para que, em posse das 

informações, o Ouvidor possa dar respostas aos solicitantes. 

 

Ressalta-se, ainda, que a IES aplica, anualmente, o Questionário Sociocultural ao seu corpo discente 

como forma de conhecer melhor seu público alvo e adequar serviços e atividades ao seu perfil. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a Comissão Própria 

de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorpora novos objetivos e mantem-se vigilante no 

acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria 

propostas.   

  

  

 

 

http://portal.estacio.br/quem-somos/ouvidoria/
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1.1 Breve Histórico da ESTÁCIO FATERN 

 

A Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte – FATERN foi instituída pelo parecer no 

19/2007, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES), publicado no 

Diário Oficial da União em 02 de fevereiro de 2007, através de sua mantenedora a Sociedade 

Universitária de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte S/S Ltda. − SUDERN, e credenciada pela 

Portaria no 206/2007, do Ministério de Educação, tendo suas atividades iniciadas no segundo semestre 

de 2007. Em abril 2011, A Faculdade de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte foi adquirida 

pela Estácio Participações S.A., passando a chamar-se FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE 

e adotando a sigla Estácio FATERN, por meio da Portaria nº 483, de 16 de dezembro de 2011, publicada 

no DOU de 19 de dezembro do mesmo ano. 

 

A mantenedora SUDERN é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem sede e foro na 

cidade do Natal no Estado do Rio Grande do Norte. Comprometida com a melhoria da qualidade de vida 

do cidadão e pelo desenvolvimento sustentável do Estado e da região na qual está inserida, vem ao 

longo de sua trajetória, consolidando um projeto educacional, que atende à natureza de sua clientela, 

suas necessidades e, também, às exigências do mercado. A ESTÁCIO FATERN funciona no mesmo local 

da mantenedora, no município de Natal-RN, à Rua Doutor Hernany Hugo Gomes, no 90, bairro Capim 

Macio, próxima à maior zona de preservação ambiental da capital do Estado, em uma avenida de 

grande efervescência cultural e turística, onde são acessíveis transportes públicos que interligam todos 

os bairros da capital potiguar. 

 

Desde o início, a Instituição incentiva à qualificação de seu quadro docente, de modo a fomentar a 

iniciação científica e tendo em vista a consolidação de pós-graduação lato sensu. Por conseguinte, a 

estruturação de um programa de pesquisa mais amplo. Como planejado nos Planos de 

Desenvolvimento Institucional anteriores, na Estácio FATERN foram autorizados cursos superiores, na 

modalidade presencial, em várias áreas do conhecimento, como os bacharelados em Ciências Humanas, 

Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde, e, as graduações tecnológicas nos campos de Controle e 

Processos Industriais, bem como da Informação e Comunicação. Atualmente são oferecidos 10 cursos 

de graduação presenciais, alocados no prédio sede da IES, mesmo local da Mantenedora, no município 

de Natal-RN. A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte, credenciada pelo MEC em 2007, consolida 

sua maturidade institucional no ano de 2012, ao obter o conceito 4,0 (quatro) no recredenciamento, 

através da Portaria MEC nº 1273, também corroborada pelos resultados das avaliações externas dos 

cursos de graduação, realizadas a partir de 2012, e, pela obtenção anual de 03 (três) pontos no Índice 

Geral de Cursos – IGC, nas avaliações de desempenho discente do ENADE.  

 

No primeiro semestre de 2018, a ESTÁCIO FATERN recebe visita in loco para avaliação de suas condições 

de oferta e funcionamento, após decorridos os 04 (quatro) anos do primeiro recredenciamento. Através 

da Portaria no 1.196, de 14 de novembro de 2018 e publicada dois dias depois, a ESTÁCIO FATERN 
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obtém seu segundo recredenciamento com a manutenção do conceito, 4 (quatro) e Índice Geral de 

Cursos – IGC, 03 (três), anualmente. 

 

É justamente no período subsequente à aquisição da SUDERN pela Estácio Participações, o que ocorre 

em meados de dezembro de 2011, que a IES consolida seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os 

Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), através do reconhecimento de seus cursos pelas visitas in loco das 

Comissões de Especialistas e da renovação automática de reconhecimento em função dos progressivos 

e satisfatórios resultados no ENADE. Um cenário favorável ao crescimento na oferta da graduação, o 

que ocorre com o acréscimo de Nutrição e Psicologia, mais dois cursos na Área da Saúde e autorizados 

em 2013.  

 

Nessa perspectiva, a Estácio FATERN, em cumprimento de seu PDI, das recomendações oriundas das 

avaliações externas e em observância crítica aos Relatórios de Autoavaliação Institucional, elaborados 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), faz convergir – ao longo de sua vivência institucional –, 

práticas, atividades, projetos e ações para a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão, tendo em 

vista a geração de competências discentes para o exercício pleno da atividade profissional e da 

cidadania, comprometido com a realidade socioeconômica da região em que certamente atuarão 

enquanto egressos. 

 

Quanto à Pós-Graduação Lato Sensu, a IES iniciou seus primeiros cursos em 2011. Atualmente, oferta 30 

cursos, em consonância com os objetivos estratégicos definidos em seu PDI, conforme a seguir: 

 

QUADRO: Cursos | Pós-graduação 

 

CURSOS EM FUNCIONAMENTO CURSOS ABERTOS EM 2018 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

1. Auditoria de Sistemas de Saúde Fisioterapia Dermato Facial 

2. Enfermagem do Trabalho 

3. Gestão da Saúde e Administração Hospitalar 

4. Fisioterapia Neurofuncional 

5. Fisioterapia nas Disfunções Musculoesqueléticas 

6. Urgência e Emergência Pré-Hospitalar e 
Hospitalar 

7. Saúde da Família Enfermagem Obstétrica 
8. Saúde Pública: Política, Planejamento e Gestão 

9. Geriatria e Gerontologia 

10. Nutrição Clínica e Funcional 

11. Traumato Ortopedia com ênfase em Terapia 
Manual 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

12. Direito, Cidadania e Seguridade Social  
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13. Direito de Família e Sucessões 

14. Políticas Sociais Integradas 

15. Gestão Pública 

16. Gestão de Projetos 

17. Gestão Estratégica de Pessoas 

18. Gestão Financeira e Controladoria 

19. Gestão Pública Ambiental e Desenvolvimento 
Regional 

20. Docência e Gestão do Ensino Superior 

21. LIBRAS: Docência, Tradução, Intepretação e 
Proficiência 

22. Psicopedagogia Clínica e Institucional 

23. Comunicação e Marketing em Mídias Digitais 

24. Assessoria de Comunicação 

CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

25. Engenharia de Segurança do Trabalho  

26. Tecnologias Convergentes 

27. Engenharia Ambiental e 

Saneamento Básico 

28. Telecomunicações e Redes de 

Computadores 

Fonte: Coordenação Geral de Pós-graduação/Avaliação Institucional, 2019. 

 

A ESTÁCIO FATERN registra 1.658 alunos nos 08 cursos de graduação em andamento e 511 distribuídos 
entre os de pós-graduação. 
 

A IES cumpre as diretrizes estabelecidas pelo MEC para a contratação de seus professores.  Atualmente, 

a Instituição apresenta o seguinte quadro docente quanto à titulação e regime de trabalho: 

 

QUADRO: Docentes – Titulação e Regime de Trabalho 

 

TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 

TITULAÇÃO  Qtd % REGIME DE TRABALHO Qtd % 

Doutor 14 17,3 Tempo Integral - TI 20 24,7 

Mestre 31 38,3 Tempo Parcial - TP 36 44,4 

Especialista 36 44,4 Horista - H 25 30,9 

TOTAL 81 100  Total 81   100 
  Fonte: Regulatório - janeiro, 2019. 

 

A ESTÁCIO FATERN dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem auditório, biblioteca, 

laboratórios específicos e cenários para práticas didáticas, tais como: auditório, biblioteca, laboratórios 
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específicos e cenários para práticas didáticas, tais como: Laboratório de Ensino e Práticas Experimentais 

– LEPE, Laboratório de Observação do Comportamento – LOB, Laboratório de Análise e Medidas – 

LAMP, com Textoteca, Laboratório de Psicologia Social e Saúde – LPSS (Psicologia); Laboratório de 

Técnica Dietética; Laboratório de Avaliação Nutricional; Laboratório de Química dos Alimentos 

(Nutrição); Laboratório Prático I, com Cinesioterapia e Biomecânica; Laboratório Prático II; Laboratório 

Psicomotricidade; Laboratório de Eletrotermofototerapia; Laboratório de Fisiologia do Exercício; 

Laboratório de Hidrocinesioterapia (Fisioterapia); Laboratório de Semiologia Respiratória; Laboratório 

de Ciências Biológicas (incluindo esterilização); Laboratório de Semiologia/Semiotécnica (Enfermagem); 

Laboratório Multiuso: Ciências Morfológicas e Química; Laboratório de Anatomia I e Laboratório de 

Anatomia II, com museu, necrotério e ossuário; Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Prática Social 

(Serviço Social); Laboratório de Infraestrutura em Redes de Computadores; Laboratório de iMac 

(Publicidade e Propaganda), Clínica Escola de Fisioterapia, Consultório de Enfermagem, Laboratório de 

Avaliação Nutricional, Serviço de Psicologia Aplicada – SPA, Agência Experimental Sapiens de 

Publicidade e Propaganda, NPJ – Núcleo de Prática Jurídica e área de convivência e cantina. 

 

A Instituição oferece também um Portal de Vagas para divulgar as oportunidades de emprego, estágio e 

trainee encaminhadas por várias empresas cadastradas em todo Brasil. Isto possibilita que as empresas 

tenham contato direto com os alunos para ofertar vagas, realizar processo seletivo na IES e fazer 

cadastro para o seu banco de currículo. O Estácio Carreiras divulga as principais ofertas, mantendo 

atualizado o mural de Estágios e Empregos e atuando presencialmente junto aos coordenadores de 

curso e aos alunos. Este espaço é disponibilizado com toda estrutura para dar aos alunos a 

oportunidade de conhecer as tendências do cenário corporativo, receber orientação de carreira e para 

o desenvolvimento profissional, ampliando as suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.  

 

  

1.2   Cursos ofertados (quadro atual) 

 

Hoje, a IES possui 1.658 alunos, 81 docentes, e 28 colaboradores administrativos, e oferece 10 cursos 

ativos entre graduação e graduação tecnológica. 

 

Destacamos que os cursos desta IES funcionam de forma regular, conforme previsto nos Atos 

Regulatórios expedidos pelo MEC, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 



 16 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO AUTORIZAÇÃO 
(Portaria nº) 

RECONHECIMENTO 
(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Administração 183 de 27/02/2007 37 de 19/04/2012 266 de 03/04/2017 

Enfermagem 262 de 27/03/2007 652 de 10/12/2013 134 de 01/03/2018 

Fisioterapia 879 de 17/10/2007 37 de 19/04/20121 32 de 17/01/2018 

Nutrição 114 de 07/03/2013 970 de 06/09/2017  

Psicologia 114 de 07/03/2013   

Publicidade e Propaganda 264 de 27/03/2007 264 de 16/11/2012 266 de 03/04/2017 

Serviço Social 263 de 27/03/2007 39 de 19/04/2012 134 de 01/03/2018 

Gestão Financeira (CST)2 37 de 19/04/2012 432 de 21/10/2011  

Redes de Computadores 
(CST)3 

261 de  05/04/2007 432 de 21/10/2011 1.092 de 24/12/2015 

Sistemas para Internet (CST)4 261 de 05/04/2007 490 de 20/12/2011  

Direito 545 de 14/08/2018   

Educação Física 441 de 21/06/2018   

 Gestão de Recursos Humanos 
(CST) 

441 de 21/06/2018   

Fonte: Regulatório - Janeiro/2019. 
(1) Curso autorizado com 150 vagas anuais. Ampliadas em 100 vagas através da Portaria Nº 419 de 30/08/2013. 
(2 ,3,4) Curso em processo de extinção. 

 

Avaliação do Desempenho dos Estudantes no ENADE  

 

Com relação ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), dentre os indicadores de qualidade do ensino superior, destaca-se 

o resultado dos ciclos 2013-2017, no qual o Índice Geral de Cursos da ESTÁCIO FATERN (IGC) é 3,0 (três) com 

um IGC Contínuo de 2,5872. 

 

O quadro abaixo apresenta o resultado do ENADE 2017, divulgado em 2018, indicando os conceitos 

ENADE (contínuo e faixa) dos cursos obtidos pela IES, conforme tabela a seguir: 
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Conceitos dos cursos do ENADE 2017  

CURSO Conceito ENADE (Contínuo) Conceito ENADE (Faixa) 

Redes de Computadores 
(CST) 

2,240 3 

Fonte: MEC/2018 

 

 

Evolução do IGC contínuo da ESTÁCIO FATERN 
 

IES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ESTÁCIO 
FATERN 

2,190 (3) 2,243 (3) 2,382 (3) 2,5005 (3) 2,6026 (3) 2,5872 (3) 
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2. METODOLOGIA 

 

 

A Avaliação Institucional, projeto desenvolvido pela IES, representa um compromisso com a busca da 

qualidade permanente, em todos os seus processos. A avaliação é um instrumento fundamental para 

todo e qualquer organismo social que busque desenvolvimento, qualidade e 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.  

 

A IES entende que o Projeto de Autoavaliação contribui para a aquisição de informações capazes de 

favorecer a definição de estratégias, de ações e de programas visando à melhoria do processo ensino-

aprendizagem, a efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.  

 

O processo de avaliação deve ser o contraponto da proposta institucional, desenvolvida pela IES, 

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 elabora seu Projeto 

de Autoavaliação Institucional, referendado pelo seu Conselho Superior, ferramenta esta que, aliada ao 

PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, irá constitui-se no alicerce que fundamenta a sua 

gestão, na medida em que serve como: (a) indicador de eficácia da configuração institucional adotada; 

(b) balizadora nas declarações da missão da Instituição; e (c) da relação contida entre a concepção de 

educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 

 

A Autoavaliação Institucional tem por 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 e das atividades de Pesquisa e 

Extensão. Como Objetivos Específicos, a Autoavaliação Institucional visa:  

1. Desenvolver a “cultura da avaliação”, despertando a comunidade acadêmica para a necessidade 

da autocrítica e revisão das ações projetadas;  

2. Diagnosticar as tarefas acadêmicas nas dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão;  

3. Fundamentar e viabilizar a política de gestão da IES;  

4. Identificar as fragilidades e as potencialidades da IES nas dez dimensões previstas em lei;  
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5. Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para a atualização/reformulação 

do Projeto Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição; e  

7. Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis.  

 

 

2.1 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

O Processo de Autoavaliação na IES conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA designada para 

planejar, organizar, refletir e cuidar dos interesses de toda a comunidade pelo Processo e para garantir 

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

Gestão da IES e de sua Mantenedora. Constituída no âmbito da IES, a CPA é responsável pela condução 

dos processos de avaliação internos e pela sistematização e prestações das informações solicitadas pelo 

INEP. 

 

A composição da CPA assegura a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da 

sociedade civil organizada, com atuação autônoma com relação aos Conselhos Superiores e demais 

órgãos da IES. A CPA é composta, atualmente, pelos seguintes membros:  

 

I. Representante(s) do corpo docente: Andréa Mota Bezerra de Melo (Coordenadora da CPA) e 

Aline de Medeiros Silva 

II. Representante(s) do corpo discente: Roberta Carolina Angélica Wankler e Luciane Medeiros 

III. Representante(s) do corpo técnico-administrativo: Andréia do Nascimento e Rodolfo 

Ferreira do Nascimento 

IV. Representante(s) da sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a IES: Andréa 

Farias Felipe e Cláudia Frederico de Melo 

 

Essa composição possibilita que as visões e percepções dos diferentes segmentos representados na 

Comissão sejam contempladas no diagnóstico e análise das práticas da IES. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações previstas 

no processo autoavaliativo. A CPA tem como objetivos: planejar, organizar, sensibilizar a comunidade 

acadêmica quanto à importância da participação de todos no processo e fornecer assessoramento aos 

diferentes setores da Instituição. 

 

Compete à CPA da IES:  

I. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas 

definidas no PDI e PPI; 
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II. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição 

(autoavaliação);  

III. Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar as 

informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

IV. Constituir subcomissões de avaliação;  

V. Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes;  

VI. Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para fixação, 

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

VII.  Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo 

institucional;  

VIII. Sistematizar e prestar informações relativas ao AVALIES (Avaliação das Instituições de 

Educação Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

IX. Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de cursos, seja para 

autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da 

Instituição, disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da 

IES. 

X. Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o ENADE, das 

potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam fomentadas com vistas à 

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 

 

Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e atenta à 

dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, 

reflete sobre novos objetivos e se mantem vigilante no acompanhamento das demandas e metas a 

serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

 

A avaliação interna, componente da autoavaliação institucional da IES, ocorre semestralmente por meio 

de: 

- Aplicação de questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas 

– SIA, que avaliam as dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os 

questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-

administrativo.  

- 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-las com o que está previsto no 

PDI.  

- Levantamento do Índice de Satisfação do Aluno (ISA) com relação aos professores e à IES, 

através do processo de Avaliação Interna (o cálculo do ISA é constituído pela média simples dos 
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dois eixos: média obtida pelos professores da IES (MP) e média obtida pela instituição/campus 

(MC). Portanto, ISA = (MP + MC) / 2. 

- Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo 

social da IES. Com o resultado dessa Pesquisa, é possível traçar ações de desenvolvimento tanto 

para a IES 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 internalizado 

e aceito pela comunidade, através de um trabalho de sensibilização pela sua relevância, e uma fonte de 

informações capaz de levar a IES a refletir sobre si mesma e tomar as ações corretivas que entender 

necessárias.  

 

Os resultados das pesquisas, além de divulgados à comunidade acadêmica, são sistematizados no 

Relatório de Autoavaliação Anual que contem, além dos resultados, análises críticas dos 05 Eixos/10 

Dimensões do SINAES, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, bem como sugestões de 

melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do PDl. O Relatório 

Anual, construído pela CPA, traça um desenho de qualidade de ensino e serviços ofertados pela IES. 

 

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

avaliações externas, apresenta aos gestores os resultados consolidados, a base 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. As informações divulgadas para Coordenadores de Cursos e 

gestores permitem uma reflexão sobre a realidade encontrada e definem-se estratégias para minimizar 

as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades. Portanto, a IES entende que os resultados 

avaliativos são ferramentas gerenciais para seu planejamento e sua evolução.  

 

 

2.2    Participação da comunidade acadêmica  

 

O processo de avaliação institucional da IES conta com o compromisso e apoio dos órgãos executivos da 

IES e a participação de sua comunidade acadêmica, técnico-administrativa e representantes da 

sociedade civil organizada, na Comissão Própria de Avaliação, objetivando a sua efetiva implementação. 

Essa participação ocorre em todas as etapas do processo avaliativo, ou seja, desde seu planejamento, 

sensibilização e operacionalização, até o conhecimento dos resultados e melhorias.  
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Todo esse processo é articulado, planejando e organizado pela CPA, de acordo com as diretrizes do 

SINAES. A divulgação das informações, o compartilhamento de experiências e a prestação de contas 

constituem, na verdade, as formas de legitimar a participação da comunidade acadêmica sendo, por 

isso, consideradas pela IES como princípio prioritário nos processos de avaliação. 

 

A comunidade acadêmica participa efetivamente do processo de autoavaliação através da aplicação de 

questionários eletrônicos disponibilizados no Sistema de Informações Acadêmicas – SIA, que avaliam as 

dimensões que dizem respeito à IES, aos cursos e às disciplinas. Os questionários são respondidos pelos 

Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

 

A implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao desenvolvimento do 

PDI, ao desenvolvimento dos PPCs, ao Programa de Avaliação Acadêmica e à realidade dos cursos, 

constatadas pelas informações provenientes das avaliações externas. Os relatos da Ouvidoria também 

contribuem para compor o diagnóstico institucional. 

 

Visando ao aprimoramento do seu processo avaliativo, a IES implantou questionário específico para o 

Corpo Técnico-administrativo, aplicado a partir de 2016. Ressalta-se que esse segmento da IES já 

participava da avaliação Institucional, através da Pesquisa de Clima Organizacional. À essa Pesquisa, 

somou-se o referido questionário específico. 

 

 

2.3 Análise e divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

 

2.3.1 Análise dos Resultados  

 

Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA realiza a análise dos dados da 

autoavaliação institucional. Essa análise é estratificada nas perspectivas institucionais, por curso, bem 

como na percepção do docente e discente. Ao finalizar os relatórios com dados originados dos 

instrumentos aplicados internamente (questionários eletrônicos, resultados do ISA e da Pesquisa de 

Clima Organizacional e relatos da Ouvidoria) e dos relatórios de avaliações externas, a CPA apresenta 

aos gestores os resultados consolidados, propondo ações de melhoria e participando diretamente da 

elaboração das ações a serem realizadas. O resultado das avaliações (internas, externas, incluindo o 

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 os docentes 

(pelos Coordenadores) e com os demais colaboradores (pelos Gestores) sobre a realidade encontrada e, 

então, definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  
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A CPA elabora pareceres sobre os resultados avaliativos relacionados às 10 dimensões /5 Eixos do 

SINAES e, com base neles, propõe recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os 

setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das potencialidades institucionais. As 

oportunidades de melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação contribuem para 

a definição das estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos contribuem para a 

avaliação do desempenho das estratégias e iniciativas implantadas no ciclo anterior, direcionando a 

revisão estratégica ou a manutenção das estratégias desenvolvidas. Em função da avaliação, novas 

estratégias e iniciativas podem ser definidas para superar as fragilidades identificadas no processo de 

autoavaliação. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora documentação com informações 

relacionadas a esse processo (resultados das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fragilidades e evolução 

dos indicadores institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com 

respectivos docentes e discentes, reavaliam e redefinem junto com os Gestores da IES, as estratégias e 

planos de ação dos cursos e da IES. A CPA acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES como um todo 

para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos planos de ação, no sentido de efetivar e 

garantir os compromissos da Instituição para com a sociedade.   

 

Os relatórios emitidos são enviados aos gestores, para análise e elaboração de Planos de Ação em prol 

da reversão de quadros, quanto às fragilidades detectadas, e manutenção e/ou aprimoramento dos 

itens identificados como potencialidades. O mesmo é efetuado em relação aos Coordenadores dos 

Cursos e NDE. A CPA analisa os dados quantitativos e efetua análise qualitativa das manifestações dos 

alunos, dos professores e dos colaboradores administrativos.  

 

Os resultados avaliativos, envolvendo alunos e professores em cada disciplina dos cursos ofertados e 

colaboradores administrativos, nas avaliações institucionais, são apresentados e debatidos nas reuniões 

de Colegiado de cada Curso e pelo respectivo Núcleo Docente Estruturante, finalizando em discussão 

nos Colegiados Superiores da IES. 

 

 

2.3.2 Formas de divulgação dos resultados à Comunidade Acadêmica: 

 

Com os dados tabulados e analisados estatisticamente, os representantes da CPA convocam reuniões 

setoriais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas produzidas pelos instrumentos de 

investigação possam ser apreciadas, analisadas e discutidas com cada participante do processo. A 

comunidade acadêmica toma conhecimento dos resultados por meio de relatórios produzidos e 

postados nos principais murais da IES. 

 

Adicionalmente, a CPA disponibiliza uma cópia do Relatório Anual de Autoavaliação Institucional aos 

gestores, bem como na Biblioteca e na Sala dos Professores e ainda o resumo do Documento, no site da 

IES, em atendimento à legislação. Também, as informações são apresentadas, pela CPA, nas reuniões 
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para gestores, coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

  

 

2.4   Elaboração do Relatório de Autoavaliação   

 

Os Relatórios de Autoavaliação Institucional da IES, considerando os relatórios parciais e finais, são 

elaborados pela CPA e sempre foram postados anualmente no sistema e-MEC, no prazo previsto pela 

legislação vigente, apresentando os resultados da Autoavaliação Institucional realizada, com base nas 

avaliações internas e externas.   

 

O processo de autoavaliação tem como objetivo identificar as fragilidades e pontos fortes relacionados 

às práticas e ao desempenho da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a tomada de 

decisões da IES e deve estar retratado nos referidos Relatórios, contribuindo para o processo de gestão 

e evolução da IES. 

 

Os Relatórios são referências para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 

autoavaliação da IES está consolidada nos Relatórios de Autoavaliação Institucional, que têm por 

finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. 

 

O acompanhamento dos resultados avaliativos, de forma permanente, mostra a preocupação da 

Instituição na perspectiva de seu aprimoramento. O trabalho desenvolvido pela CPA, a cada ciclo 

avaliativo, faz com que a avaliação seja mais fortalecida, sendo percebida por todos da comunidade 

acadêmica como um processo indispensável para o autoconhecimento, sendo fundamental para a 

visualização de fragilidades e potencialidades, com vistas a manter ou alterar rotas, promovendo 

mudanças inovadoras. A utilização dos resultados de forma progressiva ao longo dos momentos 

avaliativos promove significativos avanços para a ESTÁCIO FATERN que podem ser vislumbrados pelos 

níveis de satisfação progressivos obtidos junto à comunidade acadêmica.  

 

Os Relatórios são elaborados pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados 

nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas e os documentos 

oficiais da IES. No caso dos questionários respondidos nas pesquisas internas, avalia-se a pertinência 

das respostas, já que essas pesquisas representam a “percepção” da comunidade acadêmica sobre a 

realidade da IES. Para tanto, os resultados das pesquisas são confrontados pela CPA com informações 

dos documentos da IES (PDI e PPI) e relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações Externas.). 

Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da IES.     

 

Conforme já assinalado, um resumo do Relatório com as principais informações é disponibilizado no site 

da IES. Uma cópia na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Gestão da IES 

(coordenadores, docentes e colaboradores), à Sala dos Professores e Biblioteca da IES, de forma a 
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assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação 

institucional da IES. 

 

Por fim, ressaltamos que os Relatórios de Autoavaliação, em suas versões parciais e finais, sempre 

obedecem à data de postagem prevista no sistema e-MEC, possuem clara relação entre si e impactam a 

gestão da ESTÁCIO FATERN, promovendo mudanças inovadoras que contribuem para a evolução 

institucional. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1   EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

 
Objetivos do Projeto 

 
Ações Realizadas 

Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Articular o PDI aos processos de 
avaliação institucional 
(autoavaliação e avaliações 
externas), através da utilização 
dos resultados avaliativos 
(internos e externos) para a 
construção/reconstrução do 
planejamento institucional. 

Elaboração do Plano de Ação e 
cronograma da CPA para 2018. 

--- 

Elaboração coletiva e colaborativa 
(entre coordenadores de cursos e 
de setores) do Plano de Ação da 
CPA para execução pela gestão da 
IES. 

Revisar/atualizar o PDI, em função 
de novos cenários internos e 
externos e, ainda, em função das 
demandas decorrentes dos 
processos avaliativos. 

Revisão do PDI em função dos 
resultados das 03 avaliações 
externas e dos dados dos dois 
últimos anos de avaliações internas 
(2016 e 2017). 

--- 

Engajamento interno. 

 Atualização do Relato Institucional, 
em fevereiro de 2018, como parte 
do processo sistematização das 
informações institucionais, 
apresentado nos atos regulatórios 
da IES no ano citado.  

Maior divulgação entre 
coordenadores e NDEs do 
Relato Institucional. 

Ação dos coordenadores como 
multiplicadores do processo de 
discussão entre o NDEs e 
Colegiados de Cursos. 

Fortalecer a “cultura da 
avaliação”, despertando a 
comunidade acadêmica para a 

Realização de 02 encontros com 
coordenadores de curso e setores 
acadêmicos sobre o novo 

Carga horária exígua para o 
NDE dos Cursos 
desenvolverem estudos e 

Divulgação do novo Instrumento 
de Avaliação de Cursos de 
Graduação, datado de outubro de 
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necessidade da autocrítica e 
revisão das ações projetadas. 

Instrumento de Avaliação de Cursos 
de Graduação do MEC. 

análises sobre o novo 
instrumento. 

2017, entre gestores 
coordenadores de cursos, para 
estudos e análises simuladas. 

Dar transparência à Instituição 
como um todo, em seus diversos 
níveis, através da divulgação dos 
resultados avaliativos para toda a 
comunidade acadêmica e 
comprometimento com as ações 
previstas. 

Realização de 08 reuniões ordinárias 
da CPA com representantes de sala, 
04 com gestores da IES e 
coordenadores de curso e de setores 
sobre o desempenho da IES e dos 
cursos nas avaliações internas e 
externas. 

Decréscimo na adesão 
discente quanto à avaliação 
interna de 2018.1 para 2018.2. 

Crescimento do número de 
representantes de sala e da 
diversidade de cursos por reunião 
mensal com a CPA, Direção e 
setores da IES. 
 
Transparência institucional 

Acompanhar o sistema de 
autoavaliação interna de cursos, à 
luz dos instrumentos de avaliação 
externa. 

Monitoramento regular e difusão 
dos resultados da autoavaliação 
interna dos cursos aos 
coordenadores e representantes de 
sala em reuniões de GDAs – Gestão 
do Desempenho Acadêmico, de 
NDEs e de líderes de sala. 

Painel unificado a partir de 
2018.1, com os resultados  da 
Pesquisa de Satisfação pelo 
Sistema BI – Business 
Inteligence. 

--- 

Acompanhar o sistema de 
autoavaliação interna da IES, à luz 
dos instrumentos de avaliação 
externa. 

Apresentação semestral dos 
resultados da autoavaliação interna 
da IES, aos gestores e coordenadores 
de curso nas reuniões de GDA, com 
acompanhamento semanal da 
execução do Plano de Ação. 

--- 

Utilização pela direção geral da IES 
dos resultados avaliativos (internos 
e externos) para construção e 
atualização do Plano de Ação 2018. 

Fazer levantamento do perfil 
socioeconômico do aluno da IES 
(Questionário Sociocultural). 

Apresentação semestral do perfil 
socioeconômico do aluno da IES ( via 
Questionário Sociocultural) durante 
as reuniões de GDA. 

Perfil básico, o qual caberia 
ampliação para os hábitos de 
consumo, valores e 
comportamentos dos alunos. 

Perfil psicográfico do aluno. 
 
Melhor  adequação  do ensino e 
dos serviços ofertados ao alunado.  

Consolidar as informações 
contidas nos relatórios de 
avaliação dos cursos de 
graduação. 

Análise dos resultados das avaliações 
dos cursos de graduação, compilada 
com base no desempenho das 
dimensões 1, 2 e 3. 

--- 

Elaboração de pareceres e 
planilhas baseados em dados 
avaliativos. 

Divulgar os resultados das 
avaliações das condições de 
ensino dos cursos de graduação 

Apresentação dos resultados das 
avaliações externas (visitas in loco e 
ENADE) em encontros com gestores, 

--- 
Promoção das ações de melhoria, 
com a utilização os meios de 
comunicação interna para 
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na perspectiva do SINAES. coordenadores, docentes, técnico-
administrativos e alunos e veículos 
externas, para uma melhor 
comunicação com a sociedade. 

socializar os resultados e 
colher impressões. 

Ampliar a visibilidade das ações de 
melhoria através da adoção do selo 
“CPA, Ação Cumprida”. 

--- 
Confecção do Mural Formiguinhas 
da CPA, fixado ao lado da 
Biblioteca.  

Aplicação de uma enquete com os 
líderes de sala, os quais 
compartilharam via Google Forms/ 
mensagem instantânea para suas 
turmas, de modo a diagnosticar o 
local e o formato mais adequado 
para a  comunicação das melhorias 
da IES, na opinião do aluno. 

--- 

Uso da comunicação digital como 
forma de gerar engajamento. 

Operacionalizar e acompanhar as 
avaliações das condições de 
ensino dos cursos de graduação. 

Fortalecimento do trabalho 
colaborativo com o Regulatório da 
IES e NDEs dos cursos. 

--- 

Produção de pareceres e realização 
de reuniões periódicas para 
cruzamento de impressões sobre a 
Avaliação Institucional, Pesquisa de 
Clima Organizacional, Questionário 
Sociocultural do Aluno e 
Questionário do Corpo Técnico 
administrativo. 
 
Aprimoramento dos cursos. 

Ajustar os Projetos Pedagógicos 
em decorrência de resultados de 
procedimentos de avaliação 
externa ou/e interna. 

Revisão dos PPCs dos cursos à luz do 
PDI, ajustado após os 3 processos 
regulatórios externos de 2018 - 
Autorização do Curso de Direito, 
Recredenciamento da IES e 
Reconhecimento do Curso de 
Psicologia, do resultado do ENADE 
2017 do CST em Redes de 
Computadores e demais 

--- 

Análise e discussão os resultados 
com os Coordenadores de Curso, 
visando ao aprimoramento dos 
cursos. 
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instrumentos), considerando as 
fragilidades e potencialidades da IES, 
identificadas nas 10 Dimensões 
previstas em lei (SINAES); além dos 
resultados avaliativos internos 
(Autoavaliação Institucional, 
Pesquisa de Clima e Questionário 
Sociocultural do aluno). 

Consolidar as informações 
contidas nos relatórios de 
avaliação dos cursos de 
graduação. 

Acompanhamento da emissão dos 
relatórios dos avaliadores e a 
publicação das Portarias, para 
confecção do painel e pareceres 
avaliativos. 

Maior divulgação dos 
resultados das avaliações 
externas entre alunos e 
docentes. 

Transparência institucional 
 
Aprimoramento dos cursos. 

Utilizar o ENADE como uma das 
ferramentas para a melhoria dos 
projetos pedagógicos dos cursos 
de Graduação. 

Sensibilização de gestores, docentes 
e discentes da IES para a importância 
do ENADE 2018 e elaboração do 
Plano de Ação do Ciclo de Ciências 
Sociais (Administração, Psicologia, 
Publicidade e Propaganda, Serviço 
Social). 

--- 

Acompanhamento da evolução dos 
planos de ação estabelecidos e 
comparação com o resultado do 
ano anterior. 

 

 

 Síntese da avaliação Interna (2017 e 2018) – IES e Cursos 

 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos - CURSOS 

CURSO 2017.1* 2017.2 2018.1 2018.2 

Administração 3,94 7,48 7,27 7,47 

Enfermagem 4,00 8,26 7,95 7,99 

Fisioterapia 3,84 7,76 7,86 7,91 

Nutrição 3,87 7,80 7,67 7,90 
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Psicologia 4,11 8,26 7,71 7,75 

Publicidade e Propaganda 4,62 7,76 7,57 8,03 

Redes de Computadores (CST) (**) 1,20 - - - 

Serviço Social 3,94 7,86 7,47 7,73 

   (*) Escala em 0 e 5. 
                              (**) Curso em processo de extinção. 

 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES 

2017.1* 2017.2 2018.1 2018.2 

3,9 7,0 6,6 7,7 

     (*) Escala em 0 e 5. 

 

 Síntese das Avaliações Externas (2018) – IES e Cursos 

 

CURSOS AVALIADOS - 2018 

CURSO MODALIDADE ATO AUTORIZATIVO CONCEITO (CC) 

Direito Bacharelado Presencial 545 de 14/08/2018 4 

Educação Física Bacharelado Presencial 441 de 21/06/2018 Sem visita 

Gestão de Recursos Humanos 
(CST) 

CST Presencial 441 de 21/06/2018 Sem visita 

Psicologia Bacharelado/Licenciatura 
Presencial 

Reconhecimento 4 (*) 

                        (*) Portaria ainda não publicada. 
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IES 

ATO AUTORIZATIVO ANO CONCEITO (CI) 

Recredenciamento 

 1.196 de 14/11/2018 
2018 4 

 

OBS. As Considerações Finais da Comissão avaliadora estão dispostas no item 4 – Anexos, do presente Relatório. 

 

 Síntese do ENADE 2017, publicado em 2018  

  

CURSO ENADE CPC 

CST em Redes de Computadores 3 4 

 

 

                                                                                                                             IGC 2017  

CONTÍNUO CONCEITO/FAIXA 

2,5872 3 
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3.2   EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o PDI e dar 
cumprimento à Missão da IES. 

Elaboração do Plano de Ação e do 
cronograma da CPA para 2018, de 
acordo com o Projeto de 
Governança da CPA. 

--- 

Plano de Desenvolvimento 
Institucional mais próximo da 
realidade, com objetivos e metas 
alinhados com as diretrizes 
institucionais e o MEC. 

Divulgar a Missão da IES. Maior envolvimento da comunidade 
acadêmica. 

Garantir a coerência entre o 
PDI e as atividades de ensino 
de graduação e de pós-
graduação. 

Utilização pela direção geral da IES 
dos resultados avaliativos (internos  
e externos) para construção, 
execução, divulgação e 
acompanhamento do Plano de Ação 
2018. 

--- 

Maior alinhamento com os objetivos 
institucionais de longo prazo – 
Formação continuada do discente na 
IES. 

Garantir a coerência entre o 
PDI e as práticas de extensão 

Maior alinhamento com os objetivos 
institucionais, bem como maior 
envolvimento da IES com a 
comunidade, sobretudo do seu 
entorno. 

Garantir a coerência entre o 
PDI e as atividades de 
pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural. 

Ampliação e disseminação do 
conhecimento por meio da interação 
com a comunidade e os diversos 
atores sociais, com projetos de 
qualidade e relevância, definidos de 
acordo  com os eixos temáticos. 

Garantir a coerência entre o 
PDI e as ações institucionais no 

Participação ativa dos alunos nas 
atividades desenvolvidas nas diversas 
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que se refere à diversidade, ao 
meio ambiente, à memória 
cultural, à produção artística e 
ao patrimônio cultural. 

áreas, sobretudo com contribuições 
no que se refere à diversidade e ao 
meio ambiente, com destaque ao 
Projeto SOMA – Sociedade e meio 
Ambiente. 

Garantir a coerência entre o 
PDI e as ações institucionais 
voltadas para o 
desenvolvimento econômico e 
social. 

 Atuação focada na promoção de 
esforços multidisciplinares na busca 
de soluções para as demandas sociais 
em termos de desenvolvimento 
econômico; social, com foco na saúde 
física e mental; ambiental e cultural. 

Garantir o cumprimento das 
metas institucionais 
estabelecidas no PDI, previstas 
para 2018. 

Elaboração e atualização do Relato 
Institucional, em fevereiro de 2018, 
tendo em vista o recredenciamento 
da IES em trâmite no MEC. 

Garantia da execução das metas 
estabelecidas no PDI, previstas para o 
ano em curso - 2018, bem como 
acompanhamento e monitoramento 
através do Relato Institucional e de 
pareceres periódicos, baseados em 
avaliações internas e externas. 

 

 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar atividades 
voltadas para a 
responsabilidade 
socioambiental previstas no 
PDI. 

Realização de ações voltadas a 
responsabilidade socioambiental na 
IES, como: Ação de Mapeamento de 
risco sanitário na vila de Ponta 
Negra; Ação de orientação 
comunitária sobre riscos e 
prevenção de endemias;  
 

--- 

A Política de Desenvolvimento 
Social adotada pela IES prevê a 
criação de sinergias entre o 
desenvolvimento social, a 
responsabilidade social e a 
sustentabilidade, no contexto do 
Desenvolvimento Sustentável. 
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Conscientização  e Comemoração do 
Dia Internacional de Higienização 
das Mãos; Cuidados com a Higiene, 
saúde e meio ambiente da 
comunidade praiana; mutirão de 
limpeza na praia de Ponta Negra; 
Trote Solidário; entre outras ações 
interdisciplinares. 

Implementar atividades 
voltadas à inclusão social 
previstas no PDI. 

Realização de ações voltadas à 
inclusão social, como: Plantão 
Psicológico na Comunidade de 
Macaíba; atendimento 
sociojurídico para a população 
hipossuficiente no Fórum da Zona 
Norte de Natal. Tais ações são 
executadas com a participação 
ativa dos alunos e da comunidade 
externa. 

--- 

As ações de desenvolvimento social 
asseguram direitos de cidadania, 
promovem inclusão social e 
melhoria da qualidade de vida, 
desenvolvem capacidades e 
habilidades sociais e o 
fortalecimento do capital social, 
para todos os cidadãos. 

Implementar atividades 
científicas, técnicas e culturais 
que conduzam ao 
desenvolvimento regional e 
nacional previstas no PDI. 

Desenvolvimento de atividades 
voltadas à contribuição ao 
desenvolvimento regional como: 
Ação de conhecimento da cultura 
de Natal através do Mercado da 
Redinha; Orientação sobre 
preventivo e vacinação para 
funcionários de empresas de Natal 
e Região; Orientação à comunidade 
local sobre o marketing de 
pequenas empresas; a participação 
dos discentes do curso de Serviço 
Social no Núcleo de Prática 
Jurídica. Tais ações evidenciam a 
responsabilidade social da IES, 

--- 

Ações importantes que levam à 
discussão sobre questões que 
envolvem e geram informação e 
apelo social. 
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como também ampliam a 
visibilidade e o reconhecimento da 
sua função social. 

Implementar ações/projetos de 
responsabilidade social 
previstas no PDI. 

Realização de ações através da 
Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda – Sapiens, com 
atendimento e orientação para 
pessoas físicas e jurídicas do 
mercado local, sobretudo do 
entorno da IES; Serviço de Psicologia 
Aplicada – SPA, com atendimento e 
escuta social, com acompanhamento 
e supervisão de profissionais 
psicólogos das respectivas áreas; 
Ambulatório de Nutrição; Clinica de 
Fisioterapia; e Consultório de 
Enfermagem, com atendimento e 
orientação à comunidade externas. 
Tais ações contam com a 
participação ativa dos alunos e a 
comunidade externa. 

--- 

Ações de prestação de serviços à 
comunidade, que envolve os 
discentes e cria um espírito de 
solidariedade, compromisso, e de 
responsabilidade elevada demanda 
pelos serviços ofertados. 

Consolidar os Programas de 
Extensão e os Projetos de 
Responsabilidade Social, para 
difundir e promover ações para 
a comunidade universitária e a 
sociedade, com vistas à 
formação do aluno pretendida 
pela Instituição. 

As ações desenvolvidas na Estácio 
FATERN, sobretudo através da 
Clínica Escola de Fisioterapia; do 
Consultório de Enfermagem; do 
Ambulatório de Nutrição; do 
Serviço de Psicologia Aplicada e, 
ainda, da Agência Experimental de 
Publicidade e Propaganda – 
Sapiens possuem caráter 
permanente, viabilizando a 
formação pretendida. Além dos 
projetos de extensão: Educação 

--- 

Consolidação do número de 
beneficiados acumulado ao longo 
dos últimos anos. Ações são 
referenciadas e cada vez mais 
demandadas. 
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Nutricional para atletas potiguares 
de Taekwondo; Escuta Social – 
Plantão Psicológico e contribuição 
de uma atuação diferenciada; 
Intervenção e avaliação no uso 
abusivo de álcool entre estudantes 
universitários; Fisioterapia do 
trabalho e Ergonomia na 
Comunidade; Enfrentamento à 
violência contra o idoso por meio 
de medidas socioeducativas. 
  



 37 

 

Síntese dos Eixos 3, 4 e 5 – Principais ações realizadas - 2018 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
 

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação, a Extensão 
 

 Principais ações realizadas 

Ensino (graduação) Consolidação da qualidade dos cursos, através do 
acompanhamento da proposição e da implantação de 
novos cursos; das revisões curriculares; de Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC); Relato institucional; Estudos 
de Vagas; Pareceres; e analises das avaliações externas. 

Ensino (pós-graduação) Definição de dois novos cursos na área de ciências da 
saúde (Fisioterapia Dermato Funcional e Enfermagem e 
Obstetrícia), bem como a manutenção dos cursos 
existentes tendo sempre como referência a aderência 
com os cursos de graduação ofertados pela IES e a 
vocação na área saúde e do bem estar. 

Pesquisa Abertura anual de Edital anual de Iniciação Científica com 
ingresso de 05 novos projetos de iniciação científica, nas 
áreas de saúde e bem estar. 

Extensão Realização de atividades extensionistas envolvendo a 
comunidade, tais como: Trote Solidário; Avaliação 
Glicêmica e verificação de pressão; orientação sobre 
incontinência urinária; avaliação e orientação nutricional 
à comunidade; atendimento socio jurídico; orientação 
sobre a higienização das mãos e sua importância; 
atendimento de fisioterapia esportiva para corredores; 
orientação nutricional para funcionários de empresas 
locais; orientações para gestantes sobre amamentação; 
atendimento de fisioterapia para gestantes; atendimento 
de fisioterapia esportiva nos jogos dos comerciários; 
orientação postural para uso de dispositivos móveis; 
entre outros. 

 
 

 Dimensão 4: A comunicação com a Sociedade 
 

 Principais ações realizadas 

Comunicação Interna Atualizada, em parceria com as Coordenações de Curso, 
os quadros, murais e informativos da IES, com dados 
sobre: CPA, Extensão, Responsabilidade Social e outras 
informações institucionais relevantes. Os murais dos 
laboratórios específicos são mais vistos, em razão da 
permanência dos alunos, portanto além das orientações 
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expressas e legíveis sobre regras e procedimentos de uso, 
podem ser usados de forma mais estratégica. Existem os 
murais generalistas e os específicos por curso nos pisos 
térreo e superior. 

Comunicação Externa Participação ativa da assessoria de imprensa (Letra A 
Comunicação), para promover a IES nos meios de 
comunicação assim como cuidar da comunicação 
institucional. 

 
 

 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes 
 

 Principais ações realizadas 
Programas de Apoio Pedagógico   As políticas de atendimento aos discentes visam 

assegurar ao estudante os meios necessários ao pleno 
desenvolvimento acadêmico; implementação dos 
programas e projetos articulados e integrados ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, além de estimulo à educação 
continuada.  
 
Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais 
de atendimento ao aluno projetos com distintas 
finalidades. Através do NAP - Núcleo de Apoio 
Pedagógico, setor responsável pelo atendimento 
psicopedagógico aos estudantes, dentro de uma 
dimensão preventiva, são realização atividades que 
facilitam a socialização dos acadêmicos. No NAP foram 
realizadas intervenções nas dificuldades referentes ao 
processo de ensino-aprendizagem, seja na orientação 
didático-metodológica, na relação professor-aluno e 
relações interpessoais entre colegas bem como em 
questões emocionais que estejam interferindo no 
processo de ensino-aprendizagem. 
 
A ESTÁCIO FATERN conta com programas que possuem o 
suporte do ambiente virtual, dando maior liberdade ao 
aluno atuar de acordo com suas necessidades, como o 
Programa de Nivelamento, Avaliando o Aprendizado, 
Nova Chance, Prepara AV, Programa de Convênios, 
Recuperação nas Férias - Dependência, entre outros. 

Programas de Apoio Acadêmico Consolidação dos programas de: monitoria, propiciando aos 
discentes vocacionados, a vivência da experiência docente, 
aproximando e fortalecendo a relação professor-aluno, em 
benefício do processo ensino-aprendizagem; programa de 
iniciação científica, apoiando e incentivando as atividades de 
pesquisa desenvolvidas por docentes e discentes, com 
objetivo de despertar a vocação científica, estimular o 
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pensamento científico, a aptidão criativa, a capacidade 
crítica, conscientizando os alunos das questões sociais e 
éticas inerentes à pesquisa científica; TCC, com  
aprimoramento e  integração dos conhecimentos e dos 
conteúdos do curso, visando à atuação profissional, 
complementando o pensar científico desenvolvido durante a 
graduação; e projetos de extensão, desenvolvidos e 
planejados de modo a funcionar como uma 
complementaridade que as articula ao ensino e a pesquisa. 
Trabalha-se com projetos interdisciplinares e 
interinstitucionais, atendendo a clientela interna e externa 
da região, estabelecendo a interação entre a IES e a 
comunidade, possibilitando a formação do profissional 
cidadão. O desenvolvimento de tais práticas é 
imprescindível para a problematização e a busca de 
respostas às questões sociais, possibilitando a 
disponibilização do conhecimento adquirido, como também 
de novos conhecimentos a serem trabalhados no ensino. A 
articulação entre a IES e a sociedade, por meio da extensão, 
é, portanto, um processo que possibilita a constante busca 
do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as 
inovações que surgem do trabalho acadêmico, onde a IES 
exerce a sua responsabilidade social, abrindo suas portas à 
sociedade e proporcionando ao seu corpo discente e 
docente oportunidades de treinamentos e participação em 
cursos e atividades além de suas atribuições regulares. 

Programas de Apoio à Pratica 
Profissional 

A IES conta com o Estácio Carreiras, serviço de oferta de 
estágios e empregos, on line, visando assegurar a 
realização dos estágios dos diversos cursos por meio de 
parcerias com as instituições e empresas. A IES promove a 
inserção e o acompanhamento dos discentes ao estágio 
curricular e ao estágio não obrigatório. Para tanto, 
mantem convênios com órgãos públicos, privados e 
ONGs. 

Programas de apoio ao 
financiamento de estudos 

A IES mantém os programas de financiamento e de bolsas 
para os alunos como Bolsa Convênio, Bolsa colaborador, 
Bolsa Professor, FIES, PROUNI, e outros programas: 
Financiamento sem juros, Seguro educacional, PAR e 
Amigo Indica Estácio. Disponibiliza, ainda, o PraValer 
(crédito universitário próprio), além de outras bolsas 
previstas em regulamento próprio. 

Programas de acolhimento e 
permanência 

Consolidação do projeto “Boas Vindas”, que objetiva 
acolher o aluno ingressante e esclarecer dúvidas sobre as 
ferramentas à serem utilizadas pelo aluno e promover a 
integração entre eles. 

Ações de estímulo à produção 
discente e à participação em 
eventos (graduação e pós-

Com a abertura anual do edital de iniciação científica, visa 
proporcionar o estímulo à produção discente. 
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graduação) 

Acessibilidade pedagógica e 
atitudinal 

O Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP, setor responsável 
pelo atendimento psicopedagógico aos estudantes, 
dentro de uma dimensão preventiva, além da realização 
de atividades que facilitam a socialização dos acadêmicos. 
As tecnologias de informação e comunicação adotadas 
pela Estácio FATERN no processo de ensino aprendizagem 
permitem a execução dos projetos pedagógicos dos 
cursos, garantem a acessibilidade pedagógica e 
comunicacional, promovem a interatividade entre 
docentes, discentes e tutores, promovem a acessibilidade 
atitudinal, bem como asseguram o acesso a materiais ou 
recursos didáticos on line. 

Atendimento psicopedagógico Através do Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP, são 
realizados atendimentos psicopedagógicos aos discentes, 
dentro de uma dimensão preventiva, além da realização 
de atividades que facilitem a socialização dos acadêmicos. 

Internacionalização A IES adota os seguintes instrumentos de 
internacionalização: 
a) Convênios entre instituições, possibilitando 

colaborações acadêmico-técnico-científicas entre 
pesquisadores, docentes e pessoal técnico-
administrativo; 

b) Intercâmbio de alunos entre instituições de países 
diferentes, para cursar disciplinas, para realizar 
estágios diversos, e para outras atividades de 
formação e treinamento;  

c) Intercâmbio na área científica, tecnológica e de 
inovação, especialmente de membros do corpo 
docente e técnico. Esta atividade possui expressivo 
potencial de possibilitar acesso a órgãos 
internacionais de fomento. 

Acompanhamento de Egressos A política de acompanhamento dos Egressos estabelece 
um relacionamento duradouro com o aluno formado pela 
Estácio FATERN e, para isso, empreende diversas ações 
tais como: contatos periódicos, descontos para ingressar 
em cursos de Pós-graduação, convites para participação 
em eventos especiais e premiações aos melhores ex-
alunos, entre outras. 
 
Destaca-se a realização de convites para participação do 
programa Alumini, que visa reconhecer o egresso que 
conquistou reconhecimento no mercado de trabalho.  

Representação discente nos 
Órgãos Colegiados da IES 

Conforme previsto no Regimento da IES, a participação de 
discentes ocorre nos Órgãos Colegiados da IES: CONSUP – 
Conselho Superior de Administração; CONSEPE – 
Conselho superior de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
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Colegiado de Curso; CPA; COLAP - Comissões Locais de 
Acompanhamento e Controle Social do Programa 
Universidade para Todos – PROUNI  

 

 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 
 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Corpo Docente Principais ações realizadas 

Programas de capacitação 
Docente e formação continuada 

Através do PIQ - Programa de Incentivo à Qualidade 
Docente, executado pela EDUCARE – Universidade 
Corporativa da Estácio, o docente tem a oportunidade de 
participar de vários cursos voltados para áreas especificas 
do conhecimento. 

 

Corpo Técnico administrativo Principais ações realizadas 

Programas de capacitação e 
formação continuada 

A IES mantém um programa de bolsas para funcionários e 
dependentes nos cursos de graduação e outras bolsas, 
tais como: Bolsa Colaborador. Através do programa, o 
colaborador pode ingressar na pós-graduação. Através da 
Universidade Corporativa da Estácio – EDUCARE, os 
colaboradores têm acesso a diversos cursos de 
capacitação continuada. 

 

 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

 Principais ações realizadas 

Autonomia e representatividade 
dos órgãos colegiados 

Cumprimento do Regimento quanto à representatividade 
institucional: DIRETORIA GERAL, DIRETORIA 
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, DIRETORIA ACADÊMICA, 
CONSELHOSUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO DE 
ENSINO, PESQUISA EEXTENSÃO – CONSEPE, ÓRGÃOS 
SUPLEMENTARES E ÓRGÃOS ESSENCIAIS DE APOIO. 
Garantia, juntamente com o Regulatório, da elaboração 
das Atas dos Conselhos. 
 
Acompanhamento dos resultados institucionais através 
de reuniões semanais de Gestão do desempenho 
Operacional – GDO. 
 
Acompanhamento dos resultados acadêmicos, através de 
reuniões semanais de Gestão do Desempenho Acadêmico 
– GDA. 
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Participação de docentes, 
técnico-administrativos, 
discentes e sociedade civil nos 
órgãos colegiados 

Todos os órgãos superiores, comissões, colegiados dos 
cursos e da IES contemplam representantes de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica, conforme previsto 
no Regimento Interno. 
 

Sistematização e divulgação das 
decisões colegiadas 

Realizado por meio de comunicado nas redes sociais, por 
e-mail e pelo coordenador de curso aos líderes de turma. 

 

 

 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 
 

 Principais ações realizadas 

 Acompanhamento da 
sustentabilidade financeira 
indicada no PDI 

Acompanhamento dos índices de inadimplência na IES. 
 
Implementação de meios de comunicação eficazes para 
divulgação dos procedimentos financeiros (e-mail e 
mensagens instantâneas). 

 

 

Eixo 5 – Infraestrutura 
 

 Dimensão 7: Infraestrutura física e tecnológica 
 

 Principais ações realizadas 

 Infraestrutura física ACESSIBILIDADE: Sinalização para PNE – aos portadores de 
necessidades especiais, com atendimento às normativas de 
acessibilidade. 
 
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA: Reforma, redistribuição espacial e 
ampliação de mesas. 
 
INFRAESTRUTURA DA IES: Recuperação da fachada da IES, pintura 
geral, recuperação da cobertura da IES, instalação de rotas de fugas, 
organização do estacionamento da IES, ampliação da iluminação dos 
corredores; ampliação das salas de coordenação de cursos, 
ampliação dos gabinetes de professores TI, reestruturação da sala 
dos professores, entre outras melhorias. 

 Infraestrutura 
tecnológica 

INTERNET: Aumento de 16 MG para 70 MG do link dedicado a 
internet. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

 

O processo de Planejamento e Avaliação Institucional fornece insumos à evolução da ESTÁCIO 

FATERN, pois permite a reflexão crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades na 

perspectiva dos docentes, discentes, técnico-administrativos e estrutura funcional. Nesse 

sentido, possibilita que ações dinâmicas sejam fomentadas para o desenvolvimento 

institucional. 

 

Implantado para o período 2016-2020, o novo PDI articula-se, através da utilização dos 

resultados avaliativos (internos e externos) para a construção/reconstrução do planejamento 

institucional, aos dois últimos processos de autoavaliação institucional, 2016 e 2017, bem como 

às avaliações externas de autorização do curso de Direito, Recredenciamento da IES e 

Reconhecimento de Psicologia, ocorridos em 2018, com visitas in loco e obtenção de notas 4,0 

em todas as visitas. 

 

Dentre as recomendações apontadas nos Relatórios das Comissões de Avaliação do MEC, 

merecem destaque: a baixa produção cientifica, acadêmica e cultural; o número de publicações 

dos docentes; ampliação do acervo digital. Para tanto, nos meses subsequentes às visitas, a 

gestão da IES deliberou pela aquisição de uma nova biblioteca virtual “Minha Biblioteca”, 

ampliando a quantidade e diversidade de títulos disponíveis. 

 

Entre as potencialidades elencadas, as Comissões sinalizaram: o estágio curricular 

supervisionado, no tocante à carga horária, convênios, orientação, supervisão e coordenação; a 

implantação das tecnologias de informação e comunicação (TICs), com garantia de acessibilidade 

plena através do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) e da Sala de Aula Virtual de 

Aprendizagem (SAVA). Houve ainda uma ressalva positiva, pela Comissão de Psicologia, para o 

fato de todo o material didático das disciplinas dos cursos da Estácio FATERN estar 

disponibilizado na forma de produção docente no SAVA e como política institucional, desde 

2015. Além da disponibilidade física dos livros textos de sua editoria própria. 

 

Quanto ao PDI vigente, em 2018, uma revisão preliminar se fez necessária em função das 

demandas decorrentes dos processos avaliativos externos, bem como da visita de autorização 

para o Curso de Direto, em meados de março de 2018, seguida do recredenciamento da IES e 

reconhecimento do Curso de Psicologia. Nesse sentido, a CPA apresentou, de forma sintética, 

pareceres a partir da identificação das fragilidades e das potencialidades da IES, considerando as 
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Dimensões previstas em lei (SINAES). Os índices de satisfação e análise de cenário visam o 

diagnóstico e acompanhamento das ações. 

 

A IES cumpriu, vale ressaltar – com transparência e de forma presencial – a divulgação dos 

resultados parciais obtidos a partir do Plano de Ação estabelecido para o ano 2018. Isso ocorreu, 

por exemplo, durante as 08 (oito) reuniões realizadas com os representantes de turmas e 

coordenadores de curso, Secretaria, responsável pelas disciplinas online e pelas Atividades 

Acadêmicas Complementares (AAC). 

 

Dentre as principais melhorias realizadas no ano de 2018, destacam-se: 

 

- A ampla divulgação do PDI 2016-2020 entre a comunidade interna; 

- A atualização e socialização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) para efetivar 

melhorias na oferta de Atividades Acadêmicas Curriculares (AAC) entre professores e 

alunos; 

- O aumento da oferta e incremento no planejamento, gestão, avaliação e registro das 

Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) com palestras direcionadas ao 

fortalecimento do ensino, estímulo à pesquisa e extensão; 

- A viabilização de ações voltadas às oportunidades do mercado de trabalho e 

empreendedorismo; 

- A realização de evento científico articulando a graduação com a pós-graduação da IES; 

- O crescimento e a permanente divulgação dos programas de apoio discente em sala de 

aula; 

- O aumento no engajamento discente à avaliação interna; 

- Semanas comemorativas dos cursos de graduação ofertados pela IES; 

- A realização de capacitações em atendimento para os setores de gestão operacional da 

IES; 

- Melhorias na divulgação do processo de atendimento agendado ao aluno e quanto à 

segurança predial. 

 

Tais iniciativas demonstram o empenho da IES para a superação das fragilidades e para a sua 

evolução, em observância ao estabelecido no Projeto de Avaliação Institucional, investindo na 

aproximação com seus públicos, o que favorece a transparência das ações de melhoria e a 

prevenção de crises. 

 

O Relato Institucional, atualizado em fevereiro de 2018, evidencia a interação entre os 

resultados do conjunto de avaliações (externas e internas) e as atividades acadêmico-
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administrativas da faculdade, de forma a demonstrar as ações efetivadas e as melhorias obtidas. 

Amplia-se e fortalece nesse sentido a relação entre os processos de avaliação e os de gestão, 

promovendo o autoconhecimento da IES e o consequente aprimoramento do eixo ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

Com base nos resultados do ciclo ENADE 2015, a IES realizou atividades voltadas para 

aprimoramento dos discentes diante das fragilidades encontradas, tais como: simulados 

presenciais e exercícios on-line, além de desenvolver aulas e oficinas para revisão dos principais 

conteúdos dos cursos. 

 

Quanto à promoção das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), observou-se que no 

mural, a atualização ocorre semanalmente, com inclusão da programação e divulgação de 

eventos externos também. A abertura das inscrições também é sinalizada e reforçada nos 

murais de salas, além das visitas periódicas às salas pela focal responsável e do repasse aos 

líderes de turma via redes sociais. Nesse processo, a IES também faz uso do Campus Virtual para 

difundir a programação e a inscrição mensal das atividades. CPA participou de reuniões mensais 

com a focal de Atividades Acadêmicas Complementares para acompanhar a oferta, execução, 

registro e análise parcial de adesão e satisfação das AAC pelo corpo discente.  

 

Ainda que a IES esteja corretamente estruturada e regulamentada na execução de seu Programa 

de Apoio ao Discente, através do Projeto Boas Vindas (recepção aos novos alunos), da Semana 

de Integração (com veteranos), da oferta de nivelamentos acadêmicos (em biologia, química, 

matemática, português, conhecimentos gerais, dentre outros), da realização de  

atendimentos/acompanhamentos psicopedagógicos, bem como de atividades para o 

desenvolvimento de lideranças –, se faz necessário desenvolver ações de melhoria para: ampliar 

e aprofundar a percepção discente sobre as ações do Programa, tendo em vista que em 2018, o 

apoio ao discente apresentou indicadores de baixa favorabilidade e que podem indicar, na visão 

da CPA, dificuldade em compreender as características e funções de suas atividades intrínsecas. 

 

Para a qualidade do ensino ofertado, a IES conta com um Programa Institucional voltado à 

formação continuada do Professor, denominado PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 

DOCENTE (PIQ), executado pela EDUCARE – Universidade Corporativa da Estácio, de livre adesão 

e pautado na melhoria da qualidade do ensino que é oferecido e, consequentemente, na 

formação dos alunos. 

 

O PIQ – Programa de Qualificação Docente registrou vários cursos concluídos entre 

colaboradores e docentes para o ano de 2018. Vale citar a expressiva representatividade dos 
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professores durante o Fórum Docente 2018, cuja apresentação foi transmitida, em tempo real 

para todas as IES Estácio.  

 

A IES, inspirada no respeito, na ética e nos ideais de solidariedade humana, desenvolve ações 

que demonstram a preocupação com: a formação do cidadão comprometido com o processo de 

mudança social; a preservação e expansão do patrimônio cultural; o preparo da sociedade para 

o desenvolvimento e utilização da ciência e tecnologia como ferramentas para melhoria da 

qualidade de vida; o culto aos valores e a preservação e uso consciente dos recursos naturais. 

 

Para tanto, realiza ações capazes de envolver tanto a comunidade interna como a externa. As 

atividades sempre contam com a participação voluntária de colaboradores, gestores, 

professores, alunos, e, muitas vezes, com a participação de fornecedores e parceiros comerciais. 

A sexta edição da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, por exemplo, contou 

com a exibição de palestras, minicursos, oficinas e comunicações orai. Para cada um dos dias foi 

incluída a exibição pública de filmes étnicos raciais, indígenas e afrodescendentes. 

 

Quanto à responsabilidade voltada à inclusão social, o IV CIENTIF Estácio 2018 e que agregou em 

sua programação palestras e mostras, além de debates e análises de questões relacionadas ao 

tema Ciência à Serviço de Todos. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Os quadros abaixo representam a síntese das ações previstas, por Eixo/Dimensão, indicados no 

item 3 acima e resumidos no item 4. 

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Ações de Melhoria previstas para 2019 

Item Ação prevista 

PDI - Revisão/atualização do PDI 2016-2020, para 
alinhamento ao novo processo de planejamento 
estratégico. 

- Início da construção o novo PDI 2021-2025 
- Atualização do Relato institucional. 

AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

- Consolidação do processo avaliação institucional, 
com o estabelecimento de uma cultura permanente 
de avaliação. 

FEEDBACK - Acompanhamento do Feedback Docente. 

AVALIAÇÃO EXTERNA 
(Cursos e IES) 

- Acompanhamento da avaliação in loco para a 
Renovação de Reconhecimento do Curso Superior 
de Enfermagem. 

- Análise e consolidação dos resultados avaliativos 
constantes do Relatório de Reconhecimento do 
Curso de 

- Psicologia, avaliado com nota 4,0 através de visita in 
loco. 

ENADE - Utilização do resultado do ENADE 2018, a ser 
divulgado em 2019, dos Cursos de Administração, 
Publicidade e Propaganda, Psicologia e Serviço 
Social como uma das ferramentas para a melhoria 
dos projetos pedagógicos dos cursos de Graduação. 

- Acompanhamento da evolução Comparativa dos 
resultados do ENADE 2019, ciclo verde – saúde, 
através de Plano de Ação ENADE 2019, comparando 
aos dois ciclos anteriores da área (2016 e 2013) para 
os cursos de 

- Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. 
- Acompanhar a elaboração do Plano de Ação para o 

ENADE 2019. 

NDE - Acompanhamento da elaboração e execução do 
plano de Ação dos NDEs  

NOVOS INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO - MEC 

- Capacitação para coordenadores, membros dos 
NDEs, membros da CPA sobre os novos 
instrumentos de avaliação – MEC. 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações de Melhoria previstas para 2019 

Item Ação prevista 

PDI - Acompanhamento da produção textual do PDI 
2021-2025, com estímulo à gestão participativa. 

REGIMENTO  - Revisão do Regimento da Instituição. 
WORKSHOP DE SOCIALIZAÇÃO DE 
PRÁTICAS ACADÊMICAS 

- Realização de Workshop de Socialização de 
Práticas Acadêmicas. 

- Compartilhamento das atividades relacionadas ao 
cumprimento do planejamento institucional 
entre: 

- Regulatório, CPA, Coordenação de Pesquisa e 
Extensão, docentes e alunos participantes dos 
projetos e ações. 

- Visibilidade e transparência às atividades de 
ensino (aulas práticas, atividades complementares 
e estruturadas) extensão (projetos) e iniciação 
científica. 

- Participação semestral da CPA, Regulatório e NAP 
como avaliadores dos resultados apresentados. 

AACs – Atividades acadêmicas 
Complementares 

- Acompanhamento do planejamento, oferta, 
execução e registro à luz do PDI. 

- Acompanhamento dos eventos de difusão 
científica, (palestras, oficinas e mesas redondas), 
para a integração entre graduação, pós-graduação 
e mercado de trabalho. 

PÓS-GRADUAÇÃO - Abertura de 02 novos cursos de pós-graduação no 
campo da saúde. 

- Educação continuada através da articulação da 
pós-graduação com os cursos de graduação. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - Acompanhamento das atividades dos cursos e dos 
projetos de iniciação científica em 
desenvolvimento no ano de 2019. 

- Execução de 04 projetos de iniciação científica e 
outras ações periódicas ou eventuais. 

EXTENSÃO - Acompanhamento das ações e projetos 
implantados em 2019, Execução de 08 (oito) 
projetos de extensão outras ações periódicas ou 
que derivam dos 05 eixos da extensão, conforme 
previsto no PDI. 
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 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ações de Melhoria previstas para 2019 

Item Ação prevista 
SOCIOAMBIENTAL - Realização da Semana de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social, evento transdisciplinar, 
direcionado à responsabilidade socioambiental. 

INCLUSÃO SOCIAL - Promoção dos direitos do idoso e Prestação de 
serviço socio jurídico. 

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E 
NACIONAL 

- Realização do Dia E Estácio com articulação de 
alunos e envolvidos em ações de empregabilidade, 
empreendedorismo e inovação, zelando pela 
autonomia e saúde psicológica. 

- Realização do Mês do Currículo, dentro do Programa 
Estácio Carreiras, com viabilização de ações voltadas 
às oportunidades do mercado de trabalho e 
empreendedorismo. 

- Promoção do Projeto ESTÁCIO ORIENTA. 

RELEVÂNCIA DA 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

- Renovar o Selo de Responsabilidade Social ABMES, 
com fortalecimento da imagem e identidade da IES. 

ATENDIMENTO À 
COMUNIDADE 

- Ampliar o atendimento nas clínicas, consultório, 
ambulatório e agência, com divulgação ampla dos 
atendimentos gratuitos prestados à comunidade, 
com ênfase para os serviços de Psicologia e 
ampliação de Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. 

- Implementar melhorias nos protocolos de 
atendimento e encaminhamentos. 

- Aplicação do sistema de referência e 
contrarreferência. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) tem como atribuição conduzir os processos de 

avaliação interna e externa da Instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações ao 

INEP por meio de atuação autônoma. 

 

O processo de Avaliação Institucional desenvolvido pela Estácio FATERN – Faculdade Estácio do 

Rio Grande do Norte representa um compromisso com a busca permanente da qualidade em 

todos os seus processos, constituindo-se num instrumento fundamental para que a Instituição 

busque desenvolvimento, qualidade e aperfeiçoamento constante. 

 

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 metas. Desse modo, o processo de 

Autoavaliação Institucional serve de estímulo para a busca de patamares ainda mais elevados de 

qualidade na IES, comprometida com a prestação de serviços à sociedade norteriograndense. 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2020), a implantação de um 

processo contínuo de avaliação institucional, em conjunto com a comunidade acadêmica e a 

sociedade, tem como finalidade avaliar o desempenho da ESTÁCIO FATERN e servir de guia ao 

aprimoramento das suas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, com a obtenção de 

dados que possibilitem à Instituição revisar práticas e executar planejamentos. 

 

Nessa perspectiva, o Relatório de Autoavaliação Institucional constitui-se num instrumento de 

planejamento e gestão institucional, uma vez que fornece, de forma imparcial, o diagnóstico da 

Instituição, apontando as potencialidades e fragilidades das ações desenvolvidas.  

 

Na busca pela excelência da prestação de serviços educacionais, é importante ressaltar a 

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

desta comunidade acadêmica possa ser efetivamente, um instrumento de transformação. 

 

Ao lado da prática de avaliação externa, o Relatório de Autoavaliação deve constituir-se em 

recurso permanente e indispensável para a melhoria da qualidade proposta pela IES. Através dos 

dados apresentados, verificamos que houve uma evolução exponencial da Instituição em todas 

as áreas avaliadas: ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa, extensão, políticas 

institucionais junto ao corpo dos docentes, discentes, técnico-administrativos, sociedade, 

infraestrutura física, gestão e processo de planejamento e avaliação. 
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Não obstante tais constatações, ainda se faz necessário ampliar e consolidar o processo de 

avaliação institucional, através da instauração de uma cultura permanente de avaliação, para 

aprimoramento do processo, consolidando a CPA conforme sua legitimidade e proporcionando 

maior conhecimento institucional de sua importância e atuação. Para tanto, convém destacar 

que, muito embora como se pode observar no Relatório, para assegurar a satisfação esperada 

são poucas e pontuais as ações reparadoras, pois verifica-se, cada vez mais, um equilíbrio entre 

as metas estabelecidas e os resultados obtidos. 

 

Ademais, dentre as ações propostas para o exercício anterior, sugerimos aprimorar os 

procedimentos de avaliação e acompanhamento do PDI, especialmente das atividades 

acadêmicas (aspecto necessário dos processos de avalição externa dos cursos), bem como 

estimular a participação da comunidade acadêmica (docente e discente), técnica-administrativa 

e sociedade civil organizada na Comissão Própria de Avaliação – CPA, em conformidade com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; estabelecer mecanismos 

sistemáticos de avaliação de ingressantes, evasão e retenção, da relação professor/aluno e 

outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas (identificando com 

antecedência os fatores que influenciam as dificuldades dos alunos para os programas de 

nivelamento de conteúdo).  

 

A produção do Relatório de Autoavaliação Institucional, portanto, é resultado da troca 

permanente de conhecimentos, dilemas e propostas entre todos aqueles que de alguma forma 

estão envolvidos com a qualidade do ensino superior na Faculdade Estácio do Rio Grande do 

Norte – ESTÁCIO FATERN. 
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 ANEXOS 

 

RECREDENCIAMENTO 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  
 
Informações gerais da avaliação: 
Protocolo: 201710485 
Código MEC: 1498121 
Código da Avaliação: 139856 
Ato Regulatório: Recredenciamento 
Categoria Módulo:  Instituição 
Status: Finalizada 
Instrumento: 289-Instrumento de avaliação institucional externa - Recredenciamento e 
Transformação de organização acadêmica (presencial) 
Tipo de Avaliação: Avaliação de Regulação 
Nome/Sigla da IES: 
ESTÁCIO FATERN - FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE - ESTÁCIO FATERN 

 

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final: 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES 

 

“A Comissão de Avaliação constituída pelo Of. Circ. CGACGIES/DAES/INEP, para realizar a 

Avaliação 139856, Processo 201710485, composta pelos docentes: Anselmo Alencar Colares 

(Coordenador), Eliana Melo Machado Moraes e Kaneji Shirator, realizou as atividades "in loco" 

no período de 8 a 12 de abril de 2018, para o ato regulatório de recredenciamento da Faculdade 

Estácio do Rio Grande do Norte – Estácio FATERN. 

 

Após realizar as ações preliminares de avaliação com leitura prévia da documentação apensada 

no e-MEC e do Despacho Saneador, procedeu-se a elaboração da análise dos documentos, e a 

inserção das análises no formulário eletrônico. Considerando cada uma das etapas que compõem 

os cinco eixos e dispondo as respectivas observações referentes ao atendimento dos requisitos 

legais e normativos, em consonância com os referenciais de qualidade dispostos na legislação 

vigente, nas diretrizes estabelecidas pela CONAES e em específico determinadas neste 

instrumento de avaliação, a comissão atribui os seguintes conceitos por Eixo avaliado: 

 

EIXO - CONCEITO 

EIXO 1 – 4,00 

EIXO 2 – 4,00 

EIXO 3 – 4,00 

EIXO 4 – 4,13 

EIXO 5 – 3,88 

 

Todos os requisitos legais e normativos foram atendidos de forma plena. 

 



 53 

A avaliação permitiu verificar que a IES apresenta organização institucional com PDI, 

Regimento e demais documentos aprovados, atendendo os requisitos legais em consonância com 

o PDI (2016-2020). 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional, estão coerentes e em execução, atendendo 

MUITO BEM às necessidades institucionais. 

 

No Desenvolvimento Institucional, Eixo 2, a IES contempla de forma muito bem o atendimento 

das suas necessidades institucionais. 

 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas. Atendem MUITO BEM e de forma coerente o ensino para os 

cursos de graduação e pós-graduação, estando em consonância com o estabelecido no PDI. 

 

As Políticas de Gestão, Eixo 4, suprem MUITO BEM a operacionalização da instituição 

avaliada, destacando-se a Gestão Institucional, o Sistema de Registro Acadêmico, as Políticas de 

Formação e Capacitação do Corpo Docente e Técnico-Administrativo. 

 

Eixo 5: Infraestrutura Física, permite atender de maneira SATISFATÓRIA ao quantitativo de 

alunos matriculados nos cursos ofertados na graduação e pós-graduação. 

 

Diante do cumprimento de todas as etapas previamente agendadas para a visita in loco para fins 

de Recredenciamento, e dos descritores acima apresentados, esta Comissão ratifica para a 

Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte /RN – ESTÀCIO FATERN, o conceito MUITO BOM 

de qualidade.” 

 

CONCEITO FINAL: 
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Atendimento à comunidade externa | SAPIENS AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE PUBLICIDADE 

Campanha ENADE 2018 – Cliente interno 

 
 

 
Atendimento à comunidade externa | SERVICO DE PSICOLOGIA APLICADA - SPA 

Planejamento em Processos Clínicos  
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Extensão | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA ATLETAS POTIGUARES DE TAEKWONDO 

Palestras educativas sobre temas nutricionais  

 
 

Extensão | ESCUTA SOCIAL, PLANTÃO PSICOLÓGICO 

Palestra sobre suicídio com alunos  

 

 


