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RESUMO 

 

O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da Faculdade Estácio de 
Natal - Estácio Natal, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Dimensão 2 – 
Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - Políticas 
de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; 
Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em 
atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento, elaborado pela CPA tem 
como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações 
internas e externas realizadas em 2016. 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 nesse Relatório. O 
Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 
autoavaliação da IES está consolidada no presente Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem 
por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação 
externa. Esse Relatório é elaborado pela CPA a partir de um processo de reflexão sobre os dados 
coletados nas pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas 
(cursos e IES, incluindo o ENADE) e os documentos oficiais da IES.  Considera-se ainda, para a 
avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA) e a Pesquisa de Clima Organizacional - 
levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. O Programa de Avaliação 
Institucional da Faculdade Estácio de Natal atende às três esferas: docentes, discentes e estrutura 
funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e 
propositiva, detecção de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas 
sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional. A CPA elabora pareceres relacionados às 
dez dimensões do SINAES avaliadas e recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos 
os setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As 
oportunidades para 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 fracos 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 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.  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 (2015-2016) advindas das análises da 
CPA: infraestrutura de conexão em internet, iluminação e reordenação do estacionamento, 
aquisição de mais um laboratório de informática, aquisição do laboratório de Construção. Assim, a 
Avaliação Institucional constitui-se em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e 
de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES. A 
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autoavaliação é processo ativo na Estácio Natal, realizado através de programa eletrônico de 
avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 2016.1, no Processo de Avaliação Interna, 
a IES obteve 78% de adesão do corpo discente e a adesão de 100% do corpo docente à Avaliação. 
Em 2016.2, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 63% de adesão do corpo discente e a 
adesão de 100% do corpo docente. Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação 
interna 2016, destacam-se: Limpeza das salas de aula; Assiduidade (frequência às aulas) e 
pontualidade do Professor; Qualidade dos equipamentos utilizados em sua unidade (quadros, 
datashows, retroprojetores, etc.); Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor e 
Satisfação geral com a Infraestrutura. Como fragilidades, podemos apontar: Facilidade de acesso ao 
material didático digital das disciplinas, via tablet Estácio; Wifi no campus; Oportunidades oferecidas 
para participar de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito da EXTENSÃO (projetos 
que envolvam alunos e professores junto à comunidade); Oportunidades oferecidas para participar 
de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) no âmbito da PESQUISA (iniciação científica) e 
Qualidade do acesso e conexão. A IES ainda aguarda os resultados do ENADE 2015 que ainda não 
foram divulgados. A IES tem, atualmente, conceito três (03)_ no Índice Geral de Cursos (IGC). 
Atendendo às diretrizes do SINAES e atenta à dinâmica interna da IES, a CPA, ao longo do processo 
avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se alerta ao acompanhamento das demandas a 
serem alcançadas, apresentando os resultados da avaliação institucional para os segmentos 
envolvidos, pontuando as ações de melhorias que visam alcançar as metas propostas no PDI. 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 Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a 
assegurar o acesso aos resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação 
institucional da IES. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

 O presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da Faculdade 

Estácio de Natal - Estácio Natal, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: 

Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e 

Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – 

Políticas de Pessoal; Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade 

Financeira), em atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento, 

elaborado pela CPA tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, 

com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2016.  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. Ressalta-se que a abrangência do 

1º Relatório Parcial de 2015 englobou as informações referentes aos Eixos 1 e 2 e ações 

empreendidas pela CPA, 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, ou seja, 3, 4 e 5. 

 Durante o exercício 2016, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas 

pelos diversos setores da Instituição com o propósito de 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 dos seus 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 3 e 4 (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. 

 O Programa de Avaliação Institucional da Estácio Natal atende a docentes, discentes 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.  
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 A IES utiliza o processo de avaliação institucional para identificar oportunidades de 

melhorias, em suas práticas administrativas e acadêmicas. Em 2016, a IES desenvolveu ações 

para superar as fragilidades apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, 

destacando-se: 

 Novo laboratório de informática com 25 máquinas; 

 Aumento no link da internet com 4MB dedicado; 

 Melhoria no alcance da rede WI-FI na unidade; 

 Reestruturação dos Programas de Iniciação Científica, Atividades Acadêmicas 

Complementares, Extensão e Monitoria; 

 Reordenamento do estacionamento da Unidade, bem como, melhoria de iluminação 

(232 Vagas);   

 

 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 investe 

na Pesquisa de Satisfação dos Alunos (PESA), realizada anualmente por empresa terceirizada. 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, PESA 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 mitigar os pontos de insatisfação 

apontados no Relatório da Avaliação Institucional e no PESA (Pesquisa de Satisfação dos Alunos), 

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 Natal 

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 oito 

membros, conforme Regimento próprio, sendo dois representantes do corpo técnico-

administrativo, dois representantes docentes, dois representantes discentes e dois 

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 
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serviço disponibilizado à comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e 

acompanhar críticas e sugestões; 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/ouvidoria.aspx, e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

 A Ouvidoria deve apresentar à IES as demandas ocorridas e encaminhamentos 

realizados. Havendo casos urgentes, a apresentação do mesmo e sua discussão devem ser 

realizadas assim que houver uma reunião da CPA; 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, anualmente, a IES aplica 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, incorporou novos 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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objetivos e manteve-se vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem 

alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas.   

  

 A Estácio Natal realizou, 100% das ações propostas para 2016, dessas 99% de forma 

integral, 1% de forma parcial. 

 

 Dentre as ações que foram previstas para 2016 e realizadas, destacamos: 

 Viabilizar aos alunos melhorias nos serviços de internet na Unidade – A melhoria do 

serviço de internet da faz parte do plano contínuo de evolução, sobretudo pelas especificidades 

da tecnologia nesta área sempre em expansão ou em razão do crescimento orgânico da 

instituição que aumenta exponencialmente os usuários semestralmente.  

 Viabilizar a oferta de atividades complementares por curso – As atividades acadêmicas 

complementares em Ensino, Pesquisa e Extensão são ferramentas e vivências pedagógicas 

essenciais para nivelamento, aprimoramento, aperfeiçoamento, revisão e aplicação de 

conteúdos, por isso, sua efetivação e o desafio de semestralmente oferecer cada vez maior 

leque de eventos visando manter o nível motivacional sempre elevado para as participações. 

Com este objetivo foi unificado uma agenda e mural externo específico para Atividades 

Acadêmicas Complementares visando comunicar melhor as respectivas atividades e suas 

agendas. 

 Melhorar a percepção do aluno quanto ao Leitor Estácio – Trata-se de uma 

ferramentas/aplicativo em que o aluno pode em até seis anteparos baixar o material didático do 

curso, podendo ser no telefone celulares, Tablet, Notebook ou Computadores de mesa. Uma vez 

baixado o material didático o aluno tem acesso irrestrito off line.  

 Aprofundar o conhecimento e uso do Sistema de Informação Acadêmica e Ambiente 

Virtual – O Sistema de Informação Acadêmica – SIA é o ambiente virtual onde o aluno acessa 

suas disciplinas presenciais e à distância, biblioteca física e a virtual, faz requerimentos a 

coordenação ou solicitação de serviços a secretaria, tem acesso a aula, revisões e nivelamento, 

segunda via de boleto, declarações de matrícula, agendamento de atendimentos na 

coordenação ou secretaria, enfim concretiza-se como ferramental fundamental de relação entre 

discente, processos administrativos, processos acadêmicos e pedagógicos da instituição, desta 

forma, torna-se imperioso a plena familiarização do aluno no manuseio com esta ferramenta, 

por isso a necessidade contínua de acolhimento dos novos alunos neste ambiente fundamental 

para os processos internos. 

 Instituir ações definidas de empregabilidade e estágio – Esses dois elementos são de 

forma recorrente objetivo comum dos alunos matriculados nos cursos superiores quando 
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cumpre o tempo mínimo de maturidade para o estágio e observando a dinâmica do mercado 

para a empregabilidade, por isso, faz-se essencial a criação e consolidação de um evento anual 

de empregabilidade e estágio para debater e oferecer aos alunos elementos atualizados para 

percepção deste desafio, onde os mais preparados e atualizados partem na frente em busca 

deste objetivo, sem deixar de lado a ênfase na relação teoria e prática._ 

 Dentre as ações que foram previstas para 2016, praticamente foram concluídas 

 

1.1 Breve Histórico da Faculdade Estácio de Natal - Estácio Natal 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

humana da transformação através do conhecimento. 

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

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

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

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

obtiveram a autorização para funcionamento pelas Portarias nºs 805 e 806, D.O.U. de 27/03/02, 

respectivamente. O Curso de Direito foi autorizado três anos depois, através da Portaria 2.635, 

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

consequentemente ao conhecimento, à prática, à qualificação para o mercado de trabalho, 

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

se direito do dever, de acordo com a Portaria nº. 2402 de 09/11/2001 obteve-se o aumento de 

número de vagas em até 50% para os Cursos de Administração Geral, Marketing e Turismo, 
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autorizados com conceito “B”. 

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

Na avaliação do ENADE 2006, o Curso de Administração obteve o melhor desempenho entre as 

Instituições de Ensino Superior privadas de Natal; neste mesmo ano acolhe o primeiro Juizado 

Virtual do Norte-Nordeste e o segundo do Brasil, conferindo maior celeridade à tramitação dos 

processos; e o Curso de Turismo teve a grade curricular atualizada, tornando-se o primeiro Curso 

de Turismo Bilíngue do Estado e um dos pioneiros no Brasil. 

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

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

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

contribuindo para uma formação profissional alinhada com as necessidades do mercado e ao 

grande potencial do setor. Além destes, o Curso de Ciências Contábeis foi autorizado pela 

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

Em 2009, a Faculdade Câmara Cascudo recebe autorização para oferecer os seguintes 

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

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

Portaria n.º 134; e Petróleo e Gás, por meio da Portaria n.º 135, todas publicadas no D.O.U. de 7 

de maio de 2009; e, ainda, Engenharia da Produção, por meio da Portaria n.º 70, publicada no 

D.O.U. de 20 de maio de 2009. 

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

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

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

denominar-se Faculdade Estácio de Natal – ESTÁCIO NATAL, e aumentando o número de cursos, 

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

autorizados pelo MEC: Administração, Ciências Contábeis, CST em Gestão de Recursos Humanos, 

Direito, Engenharia de Produção, CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, CST em Redes 

de Computadores e CST em Petróleo e Gás. Além disso, tem fortalecido seu Núcleo de Prática 

Jurídica Prof. Jalles Costa, laboratório do curso de Direito, para uma importante prestação de 

serviços à sociedade potiguar. 

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

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

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

Integrada ao Grupo Estácio de Ensino Superior, em novembro de 2010, por meio da Portaria n.º 

1.925, publicada no DOU em 22 de novembro de 2010, a Faculdade Câmara Cascudo passou a 

ser chamada Faculdade Estácio de Natal – Estácio Natal, e deu prosseguimento, com 



 14 

oportunidades de crescimento, ao trabalho de formação superior da população potiguar. 

Em 2015, a Faculdade Estácio de Natal recebeu a visita de avaliação externa do MEC para 

seu Recredenciamento, sendo a mesma avaliada com conceito geral 3 (três), pela Portaria nº 

1.227 de 26 de outubro de 2016.  

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

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

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

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

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

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

pós-graduação na modalidade à distância.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estavam entre os melhores cursos do Brasil.. 

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: 

TITULAÇÃO QTD % 

ESPECIALISTAS 32 43 

MESTRES 29 39 

DOUTORES 13 18 

TOTAL 74 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 41 55 

PARCIAL 29 39 

TI 4 5 

TOTAL 74 100 

 

A Estácio Natal dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem auditório, 

biblioteca, laboratórios específicos para cada curso, tais como: Núcleo de Práticas jurídicas, 

Laboratório de Construção, Laboratório de Física, Laboratório de Química, o Espaço Estágio-
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Emprego (E3) e área de convivência e cantina. A IES 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 Espaço Estágio Emprego – E3 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) 

 

 A IES possui atualmente aproximadamente 1586 alunos, 74 docentes, e 28 funcionários 

administrativos, tendo no total de 102 funcionários e oferece 08 cursos ativos entre graduação e 

graduação tecnológica:  

 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria MEC nº) 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO 

(Portaria nº) 

Administração Portaria MEC nº 
804 22/03/2002 

 

Portaria MEC nº 
223 07/06/2006 

 

Portaria MEC nº 
369 30/07/2013 

Ciências 
Contábeis 

Portaria MEC nº 
241 18/03/2008 
 

Portaria MEC n.º 
273 14/12/2012 

 

Portaria MEC nº 
577 30/09/2016 

Direito Portaria MEC nº 
2.635 

26/07/2005 
 

Portaria MEC nº 9 
02/03/2012 

Portaria MEC nº 
458 11/06/2015 

Engenharia de 
Produção 

Portaria MEC n؟ 
705 19/05/2009 
 

Portaria MEC nº 
619 30/10/2014. 

 

Portaria MEC nº 
619 31/10/2014 

CST em Análise e 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

Portaria MEC  
nº 600 

13/12/2007 
 

Portaria MEC nº 
470 22/11/2011 

 

 

CST em Redes de 
Computadores 

Portaria MEC 
nº 503 

Portaria MEC nº 
486 de 

Portaria MEC nº 
1093 24/12/2015 
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12/09/2007 
 

20/12/2011 
 

 

CST em Petróleo 
e Gás 

Portaria MEC nº 
135 de 

06/05/2009. 
 

Portaria MEC nº 
217 31/10/2012 

 

Portaria MEC nº 
317 15/07/2016 

CST em Recursos 
Humanos 

Portaria MEC nº 
132 

06/05/2009. 

Portaria MEC nº 
547 12/09/2014 

 

      Fonte: Regulatório - janeiro/2017. 

 

Destacamos no presente Documento, que os cursos desta IES funcionam de forma 

regular, conforme previsto nos Atos Regulatórios expedidos pelo MEC. Assim, demonstra-se 

abaixo, os conceitos de Cursos (CC), obtidos em seus últimos Atos Regulatórios: 

 

                           Tabela: Conceitos de Cursos obtidos em seus últimos Atos Regulatórios. 

CURSO 
ATO 

REGULATÓRIO 

CONCEITO 
CURSO - 

CC 

ANO 
CC 

Administração Portaria MEC 
nº 369 

30/07/2013 
3 2013 

Ciências Contábeis Portaria MEC 
nº 577 

30/09/2016 
3 2016 

Direito Portaria MEC 
nº 458 

11/06/2015 
4 2015 

Engenharia de Produção Portaria MEC 
nº 619 

31/10/2014 
3 2014 

CST em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

Portaria MEC 
nº 470 

22/11/2011 
4 2011 

CST em Redes de Computadores Portaria MEC 
nº 286 

21/12/2012 
4 2016 

CST em Petróleo e Gás Portaria MEC 
nº 317 

15/07/2016 
4 2016 

CST em Recursos Humanos Portaria MEC 
nº 547 

12/09/2014 
3 2014 

                               Fonte: Regulatório - janeiro/2017 
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Os resultados do ENADE 2015 ainda não foram divulgados.  Assim, apresentamos o 

resultado do ENADE 2014, divulgado em 2015, indicando os conceitos dos cursos obtidos pela 

IES, conforme tabela a seguir: 

 

 Conceitos dos cursos do ENADE 2014  

CURSO 
Conceito 
ENADE 

(Contínuo) 

Conceito 
ENADE 
(Faixa) 

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 1,8993 2 

CST em Redes de Computadores  2,4837 3 

Engenharia de Produção 1,2291 2 

Fonte: MEC  

 

Os Conceitos Preliminares dos Cursos (CPC) obtidos pela IES, no ENADE 2014, estão 

demonstrados na Tabela a seguir: 

 

CPC dos cursos avaliados no ENADE 2014  

CURSO 
CPC 
(Contínuo) 

CPC 
(Faixa) 

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 3,4456 4 

CST em Redes de Computadores  2,9885 4 

Engenharia de Produção 1,9758    3 

Fonte: MEC  

 

O Índice Geral de Cursos (IGC), construído com base numa média ponderada das notas dos 

cursos de graduação, está demonstrado na Tabela abaixo: 

Índice Geral de Cursos (IGC) 

 

Último ano do 
ENADE 

avaliado 
Nome da IES Sigla da IES 

IGC 
(Contínuo) 

IGC 
(Faixa) 

2014 Faculdade Estácio de Natal 
Estácio 
Natal 

1,98 3 

Fonte: MEC  
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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 é motor das transformações das práticas 

acadêmico-administrativas e ferramenta avaliativa que 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, 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 



 19 

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;  

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.  

 

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

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

da Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a 

avaliação, cujo processo não se encerra em si mesmo. 

O processo de autoavaliação conta com a participação de uma comissão designada para 

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

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

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

informações e dados confiáveis – A Comissão Própria de avaliação – CPA. 

 A Comissão Própria de Avaliação atualmente está constituída pelos seguintes 

representantes dos segmentos da Instituição: 

 

I. Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho e Edjane Fabuila Buruti da Silva - 

representante(s) do corpo docente; 

II. Adriano Araújo Mota e Hélder Ferreira Coutinho - representante(s) do corpo 

discente;  

III. Felipe Diego Fernandes Alves e José Ely da Silva - representante(s) do corpo técnico-

administrativo; 

IV. Mayara Teixeira Laurentino Acipreste e Pedro Selva Subtil - representante(s) da 

sociedade civil organizada, sem vínculo empregatício com a IES. 

 

 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. 
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Compete à CPA da IES:  

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

definidas no PDI e PPI; 

2. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição 

(autoavaliação);  

3. 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;  

4. Constituir subcomissões de avaliação;  

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

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

aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

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

avaliativo institucional;  

8. 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;  

9. 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. 

10. 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 autoavaliação acadêmica 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, ao curso e às 

disciplinas. Os questionários são respondidos pelos Alunos, Docentes e Coordenadores.  

- 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 
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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 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, será possível traçar ações de 

desenvolvimento tanto para a IES quanto para os funcionários. Os benefícios que 

poderão ser obtidos são: aumento da produtividade; redução da rotatividade e melhoria 

no ambiente de trabalho.  

- Pesquisa do Corpo Técnico-Administrativo: a Pesquisa voltada para o Corpo Técnico-

administrativo está constituída por duas partes: (1) Autoavaliação e (2) Avaliação da 

IES/Campus em que atua, nos seguintes aspectos: (a) conhecimento a respeito dos 

documentos oficiais da IES; (b) resultados dos processos de avaliação e sua aplicação na 

gestão da IES; (c) condições institucionais para capacitação e aprimoramento 

profissional;  e (d) infraestrutura da IES para o funcionamento dos cursos. 

 

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

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

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

a IES a refletir sobre si mesma. 

 Os resultados das pesquisas são sistematizados num Relatório de Autoavaliação que 

conterá, além dos resultados descritivos, análises críticas das 10 dimensões positivadas no art. 

3º da Lei 10.861/2004, em consonância com o que prescreve o PDI da IES, sugestões de 

melhoria, com o intuito de que as mesmas possam contribuir para o realinhamento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Na verdade, esse relatório anual construído pela CPA traçará um 

desenho de qualidade de ensino ministrado pela IES. 

 

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

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

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

a Instituição a refletir sobre si mesma. 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 implantação do processo de autoavaliação na IES ocorre simultaneamente ao 

desenvolvimento do PDI, ao desenvolvimento dos PPC´s, ao Programa de Avaliação Institucional 

e à realidade dos cursos, constatadas pelas informações provenientes da Avaliação Externa. 

 

Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica: 

 

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

convocam reuniões individuais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas 

produzidas pelos instrumentos de investigação possam ser apreciadas, analisadas e rediscutidas 

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 Portaria 40. Também, as informações são 

apresentadas nas reuniões para coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

Análise e utilização dos Resultados  

 

 Como fase importante e inerente ao processo de melhoria, a CPA da IES 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 originados dos instrumentos aplicados internamente (questionários eletrônicos, 

resultados do PESA, ISA e da Pesquisa de Clima Organizacional) e dos relatórios de avaliações 

externas, a CPA apresenta aos gestores os resultados consolidados, propõe ações de melhoria e 

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

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

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

docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de 
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serviços e infraestrutura. Quando as informações são divulgadas para os Coordenadores de 

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

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

minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  

 A CPA elabora pareceres relacionados às dez dimensões do SINAES avaliadas e 

recomendações sobre a necessidade de melhorias para todos os setores da IES, a partir do 

levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades para 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 

fracos 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.   

 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.   

 

 Elaboração do relatório de autoavaliação  

 

 O Relatório Autoavaliação Institucional da IES, elaborado pela CPA e postado anualmente 

no sistema e-MEC, tem como objetivo apresentar 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 no referido Relatório. 

 O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI da Instituição. A 

autoavaliação da IES está consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional, que tem por 
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finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação 

externa. 

 Esse Relatório é elaborado 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, PPI etc.) e relatórios 

emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações Externas.). Assim, assegura-se que as informações 

obtidas reflitam a realidade da IES.     

 Em atendimento à Portaria 40, 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 na íntegra do Relatório também é encaminhada pela CPA à Diretoria 

Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos resultados 

da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. Também, as 

informações são apresentadas nas reuniões para coordenadores, docentes e colaboradores. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

3.1.1. Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

 Ensino – Graduação: 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Consolidar práticas 
institucionais que estimulam a 
melhoria do ensino 

Manutenção do programa de  Atividades 
Acadêmicas Complementares de Ensino 

Nenhuma 

Estabelecer a cultura no corpo discente de 
um amplo calendário de eventos internos 
com convidados e professores da 
instituição para tratar em uma nova 
roupagem de conteúdo programático das 
disciplinas ministradas em sala de aula; 
Proporcionar novas vivências fora de sala 
de aula com alunos de outros cursos e 
períodos nestas atividades, observando a 
importância do trabalho trans e 
interdisciplinar na concretização e fixação 
de conhecimento. 

Ampliar em 50% a participação 

docente no programa de 

Incentivo a Qualidade Docente 

Inscrição e Participação de 50 professores 
no PIQ em 2017 

Nenhuma 

Aumento expressivo na qualidade da 
atuação docente, bem como, aumenta o 
domínio por parte do docentes das 
ferramentas e políticas institucionais. 

 

Análise da CPA: 

 A Faculdade Estácio de Natal busca a transformação social e regional tendo em seus egressos atores destas transformações, para tanto 

entende que o processo de ensino-aprendizagem deva ter elementos e atividades que avance em relação aos modelos estabelecidos na relação 
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professor-aluno. Exatamente por buscar a adequar a novas realidades é que se estabelece uma cultura para oferecer dentro das estruturas de 

ensino, pesquisa e extensão elementos para familiarizar o discente no uso de ferramentas tecnológicas, bem como, novas atividades extra sala 

para trabalhar e debater o conteúdo programático das disciplinas. 

 A cada novo resultado de avaliações institucionais, percebemos claramente a boa aceitação por parte do corpo discente e docente do uso 

destes novos modelos de trabalhar conteúdo programático, trazendo novos elementos motivacionais à participação discente. 

 Ao longo de 2016 a Faculdade Estácio de Natal ofereceu ao alunado mais de 600 horas aulas de atividades acadêmicas complementares, 

ou seja, focada nas ótimas possibilidade de revisão, aprofundamento, fixação de conteúdo programático trabalhado em momentos de 

socialização importante para o corpo discente como também para o corpo docente observando nestes alunos habilidades e fragilidades que uma 

vez observadas serão trabalhadas de forma profissional.: 

 

Ensino - Pós-graduação: 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Consolidar práticas 
institucionais que estimulam a 
melhoria do ensino de pós-
graduação 

Apresentação do rol dos cursos 
oferecidos aos alunos formando da 
instituição e os incentivos aos alunos da 
casa. 

Nenhuma Formação continuada 

Aumentar em 30% a 
quantidade de curso de pós-
graduação lato sensu ano 
contra ano 

Acréscimo para 10 os números de cursos 
de pós-graduação lato sensu. 

Nenhuma 
Aumento da variedade de cursos de pós-
graduação sempre atento ao mercado e as 
variações nas atuações profissionais. 

 

Análise da CPA 

 A Faculdade Estácio de Nata estrutura sua atuação na pós-graduação latu senso disponibilizando cursos atualizados com o mercado e que 

sirva de base para a atuação profissional público e privada nas diversas áreas do conhecimento em 2016, como Direito e Processo do Trabalho e 

Direito Previdenciário, Direito Civil e Processual Civil, Petróleo e Energias, Telecomunicações e redes de computadores: tecnologia convergentes, 

Segurança de Redes de Computadores, Gestão Empresarial, Gestão Financeira e Controladoria, Gestão de Projetos, Gestão Estratégicas de 
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Pessoas e Engenharia de Segurança do Trabalho e em 2017 teremos o início de Gestão de Energias Renováveis, Direito Penal e Processo Penal e 

Engenharia de Softwares.: 

 

 

Pesquisa  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Consolidar Políticas e práticas 
institucionais de pesquisa para 
a formação de pesquisadores 
(inclusive iniciação científica).  
 

Consolidação de Evento científico 
Regional anual 

Desconstruir a percepção de que 
pesquisa e extensão não sejam 
elementos importantes para a 
apreensão de conhecimento. 

Participação do corpo discente no 
Calendário anual da pesquisa,  
Além de eventos de pesquisa da região e 
nacionais. 
Forte evolução intelectual dos alunos 
Participantes dos projetos de pesquisa, 
oferecendo TCC de altíssima qualidade; 
Os alunos egressos dos projetos e 
processos de pesquisa e iniciação científica 
optam por buscar o mestrado e 
vislumbram opção por docência.  

Consolidar Políticas e práticas 
institucionais de pesquisa para 
a formação de pesquisadores 
(inclusive iniciação científica).  
 

Participação em Evento científico 
Nacional anual 

Desconstruir a percepção de que 
pesquisa e extensão não sejam 
elementos importantes para a 
apreensão de conhecimento. 

Àqueles que já estão confortavelmente 
neste cenário institucional, buscam 
participar do evento em nível nacional, a 
maturação na pesquisa leva a voos cada 
vez maiores trazendo ao aluno uma 
autovalorização essencial nesta fase da 
vida do mesmo. 

Consolidar Políticas e práticas 
institucionais de pesquisa para 
a formação de pesquisadores 
(inclusive iniciação científica).  
 

Aprimoramento do Edital de Pesquisa 
Anual 

Nenhum 
Consolidar a cultura institucional de 
iniciação científica aprofundada e contínua. 
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Consolidar Políticas e práticas 
institucionais de pesquisa para 
a formação de pesquisadores 
(inclusive iniciação científica). 

Consolidação Grupo de Estudo em 
Foucault 

Poucos alunos 

Aprofundamento nos estudos de Foucault, 
pensador elementar para as disciplinas de 
sociologia jurídica e judiciária e psicologia 
do direito. 

 

Análise da CPA:  

Desta forma, considerando o que foi exposto, o desenvolvimento da Iniciação Científica na Faculdade Estácio de Natal abrange as 

seguintes etapas: 

I. Envolvimento do corpo docente, formando grupos de discussão sobre ciência, pesquisa e metodologia científica, no desígnio de 

incorporar a ciência no contexto da graduação; 

II. Elaboração de projetos que visam, entre outros objetivos, o estabelecimento de parcerias com empresas da região, procurando 

solucionar os problemas inerentes às mesmas, através da utilização de métodos já disponíveis, bem como o desenvolvimento de novas 

metodologias; 

III. Execução dos projetos, efetivando esta interação que propicia, além do amadurecimento profissional do aluno e do desenvolvimento 

tecnológico e de infraestrutura de Pesquisa, a entrada de novos recursos financeiros para a Faculdade Estácio de Natal; 

IV. Acompanhar os projetos em andamento e estimular a elaboração de novas propostas. 

V. Implantar uma base de pesquisa multidisciplinar a partir dos eixos temáticos definidos no PDI. 

 As atividades de Pesquisa da Faculdade Estácio de Natal estão vinculadas ao Programa de Iniciação Científica, que tem como objetivo 

inserir os alunos no processo de investigação científica, despertando interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre estudantes de 

Graduação, preparando-os para a educação continuada. Este programa deve estar preparado para receber as demandas dos cursos novos que a 

faculdade se disponibiliza a operar, sendo assim, abre um leque mais extenso de eixos temáticos para as áreas de formação da IES. 

 São objetivos específicos do Programa de Iniciação Científica da Faculdade Estácio de Natal: 

 Buscar alternativas, no campo da ciência, aos problemas que acometem a economia e a sociedade potiguar; 

 Promover a incorporação de estudantes de graduação nos trabalhos de pesquisa professores/pesquisadores; 

 Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em pesquisa; 

 Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao aluno orientado; 
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 Estimular o desenvolvimento do espírito científico e criativo dos alunos, oferecendo subsídios para a resolução dos problemas de 

pesquisa. 

 Estimular a participação dos alunos nos eventos científicos a fim de divulgar a produção científica para a sociedade. 

 A Faculdade Estácio de Natal se consolida com forte ação na graduação para iniciação científica e pesquisa, construindo na instituição 

uma cultura definitiva da iniciação científica com um instrumento fundamental para produção de conhecimento. 

 O edital 2016/2017 da Iniciação Científica tem oito (08) projetos ativos, liderados por sete (07) professores tendo a participação de quinze 

(15) discentes em todas as áreas do conhecimento dos oito cursos de graduação da instituição. 

 Neste universo temos alunos com publicação e apresentação de trabalhos em eventos regionais e nacionais de pesquisa. 

Extensão 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Articular das atividades de 
extensão com o ensino e a 
pesquisa e com as necessidades 
e demandas do entorno social.  
 

Consolidação Edital de Extensão Anual 

Desconstruir a percepção de que 
pesquisa e extensão não sejam 
elementos importantes para a 
apreensão de conhecimento. 

Projeto Semear Alecrim 

Articular das atividades de 
extensão com o ensino e a 
pesquisa e com as necessidades 
e demandas do entorno social.  
 

Consolidação Edital de Extensão Anual 

Desconstruir a percepção de que 
pesquisa e extensão não sejam 
elementos importantes para a 
apreensão de conhecimento. 

Projeto Tutelar para o Futuro 

Articular das atividades de 
extensão com o ensino e a 
pesquisa e com as necessidades 
e demandas do entorno social.  
 

Consolidação Edital de Extensão Anual 

Desconstruir a percepção de que 
pesquisa e extensão não sejam 
elementos importantes para a 
apreensão de conhecimento. 

Direito ao Cinema 
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Análise da CPA:  

 As Atividades de Extensão é a contrapartida que a instituição oferece à comunidade do entorno do campus, por isso é fundamental que a 

instituição entenda sua importância geográfica ao mesmo tempo em que contribua com a realidade social de seu entorno. 

Também chamado de “Cais do Sertão” o bairro do alecrim é um dos mais tradicionais do bairro de Natal, sendo o bairro que mais arrecada 

impostos sobre mercadoria em Natal, além de ter situado em seu território o Comando da Marinha do Brasil também sedia o maior centro de 

comercio popular do Rio Grande do Norte. 

 As ações de extensão tem como alvo o bairro do Alecrim, seu comércio, suas associações comerciais e suas escolas públicas, servindo de 

referencia a Empresa Júnior – Geração Júnior, bem como, para projetos de extensão como o “Semear Alecrim” onde professores e alunos vão as 

escolas estaduais do bairro ministrar palestras com temas de direito como consumidor, drogatização, violência domestica e gravidez na 

adolescência. 

 A Extensão universitária é uma das formas mais rápidas para comunidade acadêmica responder às necessidades da sociedade. Nesta 

interação e, a partir do perfil dos cursos, em funcionamento e a serem implantados na IES, optou-se por sistematizar o trabalho de Extensão da 

Faculdade Estácio de Natal de acordo com os seguintes eixos temáticos:  

 

EIXOS CARACTERÍSTICAS 

Ambiente de 
Negócios 

Promove a inserção do aluno no mercado, levando-o a interagir, 
na prática, com os desafios em constante transformação 
impostos pela dinâmica social; além do que, apresenta este 
novo profissional que acena com suas competências e 
habilidades para um mercado que o espera. 

Cidadania 
 

Valoriza as competências do ser humano na vida em sociedade. 
Promove o desenvolvimento sustentável da comunidade por 
meio da inclusão, igualdade social, capacitação e formação da 
cidadania.  

Cultura 
 

Fortalece a importância da preservação do patrimônio e da 
memória cultural por meio de ações culturais e educacionais 
que ressaltem a arte e a cultura como agentes de 
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transformação, para detectar tendências e gerando 
oportunidades. 

Meio Ambiente Desenvolve a consciência socioambiental, realiza projetos e 
ações de educação ambiental e melhoria da qualidade de vida.  

Tecnologia  
e 

 Produção 
 

Assiste os empreendedores, principalmente de pequeno porte, 
para aperfeiçoar os processos de produção de bens e serviços 
por meio da adoção de novas tecnologias e do estudo de seus 
impactos no ambiente de trabalho. 

 

Vale ressaltar que tais eixos não serão limitadores dos projetos interdisciplinares, servindo apenas para categorizar os resultados e gerar 

diretrizes básicas que permitam a institucionalização, a articulação e o fortalecimento de ações comuns dos cursos. 

Os princípios que balizam as ações de Extensão da Faculdade Estácio de Natal se baseiam na crença sólida da: 

 Indissociabilidade entre ensino-pesquisa-Extensão 

 Necessidade da ação transformadora da ciência frente aos problemas da sociedade 

 Relevância do papel da interação social na construção do conhecimento acadêmico; 

 Força da interdisciplinaridade para uma compreensão mais ampla do mundo, favorecendo a visão integrada do social. 

 

 Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n. 9.394) define a Extensão acadêmica como uma “via de mão-dupla” na qual 

a comunidade acadêmica serve à comunidade, mas tem a oportunidade de elaborar mais realisticamente seu conhecimento acadêmico tendo 

por base as demandas da sociedade.  
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3.1.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 
Comunicação Interna 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Comunicar o Resultado da 
Avaliação Institucional 

Apresentação de Resultados nas reuniões 
de alunos, de professores, GDA e GDO 

Nenhuma 

Construir na comunidade acadêmica a 
cultura de que a Avaliação Institucional é a 
ferramenta de transformação e evolução 
da instituição em seus processo e gestão. 

Comunicar a Agenda de 
Atividades Acadêmicas 
Complementares  

Consolidação do Mural específico para 
atividades acadêmicas complementares 

Nenhuma 
Aumentar a percepção por parte do aluno 
dos eventos estarem acontecendo na 
instituição de forma contínua. 

Comunicar acerca dos Editais 
de Extensão, Pesquisa e 
Monitoria 

Consolidação do Mural específico para os 
editais 

Nenhuma 

Aumentar a percepção por parte do aluno 
dos editais anuais de monitoria, extensão e 
pesquisa estarem de forma regular sendo 
publicizados. 

 
 
Comunicação Externa 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Sintonizar a Faculdade Estácio 
de Natal com as discussões 
locais na área de produção de 
conhecimento 

Ênfase na Relação com a Assessoria de 
Comunicação da Faculdade Estácio de 
Natal 

Nenhum 
Alinhar os debates acadêmicos locais ao 
que está sendo produzido na instituição. 

 
Análise da CPA: 

A Faculdade Estácio de Natal está articulada com os anseios da sociedade com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico, e para isso utiliza a comunicação com a sociedade como um princípio pedagógico institucional, um mecanismo de interação que 

contribui para a valorização e consolidação de sua missão pública. A comunicação institucional perpassa as atividades de Ensino, Iniciação 
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Científica e Extensão, na coleta, sistematização e divulgação de informações, visando criar um canal aberto com a sociedade para atender as 

demandas sociais e subsidiar as suas ações acadêmicas. 

 

3.1.3. Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Familiarizar com os ambientes 
acadêmicos virtuais 

SIA 

Nenhuma Aumento da inteiração do aluno com o 
ambiente virtual, dando ao aluno 
condições reais de explorar o ambiente e 
estabelecer o uso das diversas 
possibilidades de estudo e a acesso a 
informação. 

Oferecer condições de 
diminuição do déficit de 
conhecimento elementar 

Nivelamento 

Nenhuma Oferecimento ao aluno plenas condições 
de sanar déficit de conteúdo ou 
conhecimento elementar para as 
disciplinas do curso, diminuindo assim 
reprovações e, por conseguinte, evasão. 

Disponibilizar mecanismo e 
formas de estabelecer modelo 
específico para relacionar 
ensino-aprendizagem com 
aluno diagnosticado com 
dificuldade de atenção  

NAP 

Nenhuma Disponibilização ao aluno com déficit de 
atenção, dislexia ou que esteja passando 
por problemas pessoais que interfira no 
seu processo de aprendizagem, de 
profissionais que poderão oferecer 
soluções para minimizar os danos acerca 
do diagnostico ou evento que coloque o 
aluno em vulnerabilidade. 

 
Análise da CPA 
 
 O atendimento ao discente estabelece-se com uma política sustentável de oferecer a este sujeito do processo de ensino-aprendizagem 

condições plenas de construção dos saberes necessários para a consolidação do curso de sua escolha e do caráter transformador de sua realidade 

pela educação. 
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 Por isso, a busca por nivelar conhecimento, atuar em processo de crise pontual ou diagnóstico são estruturas pensadas para dar aos alunos 

condições reais de aferir conhecimento e poder realizar os objetivos buscados quando da entrada em uma instituição de ensino superior. 

 Por outro lado, além do acesso, é preciso pensar na permanência dos alunos na Faculdade Estácio de Natal. Para tanto, entra em pauta o 

desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas condições de permanência. A atenção dispensada ao 

binômio acesso/permanência, bem como as definições da Política Institucional para o Ensino, no que se refere à formação dos acadêmicos, implica a 

superação dos obstáculos enfrentados pelos mesmos, o que deu origem a este documento que apenas sistematiza e fixa ações que já fazem parte do 

processo histórico da IES, tudo com o objetivo de contribuir tanto em termos de acesso, como de permanência dos alunos na instituição. 

 Dessa forma, as políticas de apoio ao discente são viabilizadas, fundamentalmente, pela coordenação acadêmica por intermédio do Núcleo de 

Apoio psicopedagógico – NAP, Comissão Própria de Avaliação e Coordenações de Curso que implementam as políticas de atendimento e 

relacionamento com os estudantes, por meio da promoção, execução e acompanhamento de programas e projetos que contribuam para a formação 

dos alunos, proporcionando-lhes condições favoráveis à integração na vida universitária, assim como propõe-se a adotar mecanismos de recepção e 

acompanhamento dos discentes, criando-lhes condições para o acesso e permanência no ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

3.2 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 
3.2.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar e fomentar programas 
de qualificação docente. 

Fortalecimento do programa de incentivo 
a qualificação docente, com o PIQ – 
Programa de Incentivo a Qualidade 
Docente, executado pela EDUCARE – 
Universidade Corporativa da Estácio. O 
PIQ congrega diferentes ações, dentre as 
quais destacamos aquelas voltadas para 
o aprimoramento acadêmico, na 
perspectiva da formação continuada, e as 
voltadas para a titulação acadêmica.   

Resistencia por parte de alguns 
poucos professores. 

Ampla aceitação da maioria dos docentes, 
com participação de mais de 60% dos 
docentes nos últimos anos. 

 
 
Análise da CPA: 

 Tanto seu quadro docente quanto o técnico-administrativo são fundamentais para o sucesso da Faculdade Estácio de Natal. O 

crescimento vertiginoso na última década obrigou a priorizar estratégias e procedimentos quanto à política de pessoal de forma a sustentar a 

expansão, com a criação e crescimento de diversos campi, sem deixar de se preocupar com a manutenção da qualidade de seus cursos, 

comprovada pelas avaliações externas realizadas.  

 Aprimoramentos da política de pessoal, como a busca de novos planos de carreira docente e técnico administrativa que atendam: às 

necessidades da Instituição, à comunidade acadêmica e as regras e legislação vigentes, continuam sendo prioridade, para cada vez mais buscar a 

excelência dos seus serviços universitários.  
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 A Faculdade Estácio de Natal tem consolidado sua política de capacitação de seu quadro administrativo e docente, visando o 

aprimoramento, domínio e manuseio das ferramentas de gestão e acadêmica, bem como, arraigar competências para o crescimento orgânico 

dentro de nossa instituição. 

 O Educare consolida a percepção do docente e administrativo crítico que busca sempre a atualização e evolução do conhecimento como 

item essencial para a prestação cada vez com maior qualidade. : 

 

3.2.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Realizar semanalmente reunião 
de Gestão de Desempenho 
Operacional – GDO e reunião 
semanal de Gestão de 
Desempenho Acadêmico – 
GDA. 

Realizado, semanalmente, reunião com o 
objetivo de organizar e gerir as questões 
de ordem administrativa e acadêmica.  

Nenhuma 

Oportunidade de gerenciar as questões 
internas da unidade semanalmente. As 

reuniões contam com a participação, da 
gestão da unidade, gestão acadêmica, 
representantes dos setores técnicos 
administrativos, um representante das 
coordenações de curso. 

 
 
Análise da CPA: 

 As Reuniões semanais tanto da gestão de operações como acadêmica visa buscar a concretização da excelência nos processos da 

instituição fazendo com que a qualidade já identificada na infraestrutura e docentes seja reverberada em todos os processos institucionais. 

 A participação semanal de todos o setores da gestão, bem como, das coordenações de cursos, NAP, Iniciação Científica e coordenação 

acadêmica, cada um vinculado as suas áreas de expertise constroem um ambiente positivo para socialização e estruturação de práticas que 

consolidem os avanços almejados na instituição, colaboradores, comunidade acadêmica e sociedade. : 
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3.2.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Manter o equilíbrio financeiro 
da IES 

Acompanhamento sistemático da 
receita/despesa e indicadores de 
desempenho. 

Nenhuma 
Permite um controle racional da receita e 
despesa da IES. 

Manter programas de captação 
e manutenção dos alunos.  

Manutenção de parceria com o programa 
Educamais Brasil, além de vários outros 
programas de bolsas institucionais.  

Nenhuma 
Contribui para manutenção e captação de 
novos alunos. 

Análise da CPA: 

 Na Faculdade Estácio de Natal a sustentabilidade financeira é a fonte de grande preocupação dos gestores e se relaciona diretamente 

com a relação entre receita, advinda essencialmente das mensalidades dos alunos da graduação e os custos de operacionalização dos cursos, 

manutenção das instalações e expansão física. 

Para melhorar a qualidade educativa e firmar sua relevância social, o maior desafio da Faculdade Estácio de Natal é, sem dúvida, superar 

a concorrência com as outras IES, o que exige profissionalizar a gestão, otimizar os recursos, fidelizar os alunos, agregar valor aos serviços 

oferecidos e ampliar o portfólio de receitas.  

Como a questão da sustentabilidade financeira de uma Instituição educacional privada está diretamente relacionada à evolução do 

quantitativo de alunos matriculados, que por sua vez, há de se considerar o número de vagas disponíveis frente ao índice de evasão e 

inadimplência.  

Na Faculdade Estácio de Natal a captação vem crescendo, porém evasão é considerada alta, assim como a inadimplência, por volta de 

30%, sendo necessária para sua sustentabilidade financeira plena a redução desses índices. Está claro que o desafio institucional tem sido grande, 

na perspectiva de manter a qualidade do ensino, de consolidar seu Projeto Político Pedagógico, mesmo com suas metas quantitativas atingidas 

parcialmente, tendo em vista alguns cursos não terem formado turmas.   

Investimentos foram feitos em infraestrutura física, mais especificamente em laboratórios de informática, bem como no acervo da 

biblioteca, em atividades de Iniciação Científica e Extensão, na capacitação do corpo docente, dentre outros. Porém, medidas de contenção de 

despesas também foram implementadas, sem, contudo perder de vista os objetivos institucionais. 
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Por fim, considera-se de extrema importância que a Faculdade Estácio de Natal tenha um crescimento responsável, que não venha a 

onerar nem o estado nem a sociedade por conta de critérios irrealizáveis ou operações financeiras arriscadas. Dessa forma, é preciso lembrar 

que, quando não há um planejamento sólido, adequado à realidade de cada Instituição, quem em última análise acaba sendo prejudicado, por 

perda de tempo e, em alguns casos, dinheiro, é o estudante, razão e motivo de nosso trabalho. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

A estrutura de conexão da internet ainda é o ponto mais sensível na percepção do aluno, 

igualmente também o é na percepção da gestão, a melhoria foi percebida pelo corpo discente 

sendo confirmado de semestre a semestre nos índice da Avaliação Institucional. 

A Avaliação Institucional é semestral, portanto semestralmente apresentamos o quadro 

amarelo, 10 pontos mais frágeis na percepção do corpo discente, igualmente apresentamos o 

quadro verde que apresenta os de elementos mais bem avaliados pelo corpo discente. 

 

Quadro Amarelo – 2015.2  

                

(1)Plenamente Insatisfeito (2)Insatisfeito (3)regular (4)Satisfeito (5)Plenamente Satisfeito 

FONTE: CPA Faculdade Estácio de Natal 

 

Podemos identificar claramente que material didático tem quase 65% de insatisfação, já 

o material didático quase 50% de insatisfação, observa-se que do terceiro ao décimo item piores 

avaliados pela Avaliação Institucional 2015.2, temos insatisfação da casa dos 30%, portanto é 

avaliado satisfatoriamente por 70% do corpo discente. Isso nos motiva, mas não nos deixa 

conformados sem querer reduzir os índices das avaliações negativas. 

Neste quadro nota-se também uma avaliação preocupante com as atividades 

complementares de ensino, pesquisa extensão. Historicamente vimos aumentando e 

institucionalizando a cultura de oferecimento regular e em fluxo contínuo de Atividades 
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Acadêmicas Complementares, desta forma tratamos os índices desta avaliação como fragilidade 

na comunicação dos eventos, por isso, unificamos um Mural específico para Atividades 

Acadêmicas Complementares na área de convivência da instituição, além de afixar cartazes em 

sala de aula e contar com Empresa Júnior – Geração Junior para criar banner de uso em redes 

sociais e em aplicativo de mensagens instantâneas. 

 

Façamos a comparação com o quadro amarelo do semestre seguinte, 2016.1:

   

(1)Plenamente Insatisfeito (2)Insatisfeito (3)regular (4)Satisfeito (5)Plenamente Satisfeito 

FONTE: CPA Faculdade Estácio de Natal 

 

O tablet Estácio foi descontinuado, no lugar foi instituído o leitor Estácio, que consiste na 

faculdade do aluno baixar em até seis anteparos (smartfone, tablete, notebook e computadores 

de mesa), tendo sido muito melhor aceito pela comunidade discente, a má avaliação acerca do 

sinal de wifi no campus diminui de 48% para quase 33%, ou seja, um melhora na percepção na 

casa de um terços dos alunos que avaliara negativamente. 

Pelo quadro acima quase 80% da comunidade discente tem conhecimento das ações de 

melhoria implantadas nos cursos com base na Avaliação Institucional, entretanto, um pouco 

mais de 20% não ter essa mesma percepção nos faz buscar comunicarmos ainda com maior 

qualidade para que o aluno identifique que a melhoria do campus, dos processos acadêmicos, 

perpassa pela sua percepção, avaliação e acompanhamento. 

Se em 2015.2 nossa pior avaliação passava os 63% temos que nos semestre seguinte a 

pior avaliação não chega a 33%, o que demonstra além da atuação forte pontual nas avaliações 
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negativas uma perfeita sintonia entre a CPA e a gestão da unidade objetivando a construção de 

uma relação madura e transparente. 

O treinamento e a hospitalidade no ambiente virtual da instituição com cursos 

ministrados para todo e qualquer aluno visando familiarizá-lo com o ambiente virtual e o 

Sistema de Informação Acadêmico tirou ambas as avaliações dentre as piores na instituição em 

apenas um semestre, o que demonstra sobremaneira que entender a percepção do aluno sobre 

determinado elemento e uma ação firma e transparente tem reação imediata por parte do 

aluno, observando este que sua avaliação geral resposta rápida na busca de soluções para 

àquelas avaliações negativas. 

 Da mesma forma lançamos nos últimos dois anos o quadro verde, quadro que ranqueia 

as melhores percepções por parte do corpo discente, observemos o de 2015.2. 

 

 

  

 Ao analisarmos o quadro verde de 2015.2 nos deparamos com uma divisão igualitária 

entre itens de infraestrutura e itens acadêmicos, ou seja, tanto infraestrutura quanto a 

qualidade docente são os itens mais bem avaliados em 2015.2, lidera o quadro a limpeza da 

estrutura, seguido da qualidade do professor e sua assiduidade, bem como, os equipamentos 

utilizados em sala de aula. 

 Merece ser observado que a soma das notas positivas, avançam na casa de noventa por 

centos de avaliação positiva, consolidando a satisfação geral do corpo discente com a estrutura 
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física da instituição, bem como, com a qualidade arraigada nos cursos instrumentalizados em 

seus docentes. 

 Analisemos o quadro verde da Avaliação Institucional 2016.1: 

 

  

 A estrutura física liderou o quadro verde de 2015.2, mas nos enche de motivação o fato 

do quadro verde de 2016.1 trazermos à frente o item assiduidade e pontualidade do professor 

em sala de aula, todos os itens são de grande importância e necessidade, por outro lado 

professor em sala de aula e na hora certa é a comprovação da seriedade da gestão para com o 

corpo discente e a cultura de excelência tomando contornos fortes na Faculdade Estácio de 

Natal. 

 Ademais no quadro de melhores resultados em 2016.1, temos entre os dez pontos 

melhores avaliados, com índices superiores a 90% os itens “satisfação geral com a 

Infraestrutura” e a “Satisfação geral com os professores/tutores”, demonstrando que a 

instituição está indo no caminho certo de estabelecer total zelo pelas análises da Comissão 

Própria de Avaliação além de projetar investimentos e ações para o ano posterior considerando 

tais análises. 

 A cultura de avaliação institucional, bem como, de seus desdobramentos na gestão já são 

identificados em razão dos avanços continuados na percepção de qualidade avaliada pelo aluno 

ao longo dos semestres. 
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Instituição de Ensino Superior Média/ 

Professor 

Média/IES ISA Ano 

Faculdade Estácio de Natal 4,18 3,69 3,94 2016.2 

Faculdade Estácio de Natal 4,23 3,68 3,95 2016.1 

Faculdade Estácio de Natal 4,09 3,55 3,82 2015.2 

Faculdade Estácio de Natal 4,01 3,41 3,71 2015.1 

Faculdade Estácio de Natal 4,08 3,30 3,69 2014.2 

FONTE: CPA – Faculdade Estácio de Natal 

  

 Ao observar o quadro acima identificamos uma evolução contínua na média geral do Isa 

de nossa instituição, demostrando que gestão e discentes aprimoram a mesma cultura de 

identificar na Avaliação Institucional indicadores precisos de percepção e atuação de toda a 

comunidade acadêmica, servindo de instrumento participativo concreto e efetivo para 

aprimoramento da instituição, seus processos, sua estrutura e sua visão acadêmica. 

 A Qualidade docente resta evidenciada pelo fato de nos últimos cinco semestres obtém 

na avaliação institucional nota superior a quatro (04), correspondendo a percepção de qualidade 

por parte do corpo discente numa ordem superior a 80%. 

 

Perguntas % Total de 
Respostas 

1 2 3 4 5 

Entende os objetivos e estratégia da empresa, 
estabelece prioridades e toma decisões alinhadas 
com as estratégias, buscando simplificar os 
processos sem prejuízo da qualidade do serviço 
prestado. 

0,0% 0,0% 15,0% 40,0% 45,0% 20 

Apresenta interesse genuíno e consideração com 
as pessoas, independente de sua posição ou status, 
respeitando comportamentos e opiniões 
diferentes das suas. 

0,0% 0,0% 5,0% 15,0% 80,0% 20 

Age de acordo com as normas estabelecidas, é 
pontual e assíduo ao trabalho. 

0,0% 0,0% 10,0% 30,0% 60,0% 20 

Conhecimento das Ações de Melhoria implantadas 
em sua Unidade/Campus pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) com base nos resultados da 
Avaliação Institucional. 

5,0% 0,0% 15,0% 40,0% 40,0% 20 

Conhecimento dos projetos e ações de 
responsabilidade social que são desenvolvidos na 
sua IES, tais como: cidadania, inclusão social, 
cuidados com o meio ambiente e memória 
cultural? 

0,0% 10,0% 15,0% 40,0% 35,0% 20 

Conhecimento dos processos acadêmicos e 
administrativos necessários para o 
desenvolvimento das suas atividades laborativas. 

0,0% 0,0% 10,0% 40,0% 50,0% 20 
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Conhecimento dos critérios de remuneração e dos 
programas de remuneração variável da IES. 

5,0% 5,0% 0,0% 30,0% 60,0% 20 

Satisfação geral com a infraestrutura do seu 
campus/polo quanto ao espaço físico (dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação). 

0,0% 0,0% 20,0% 35,0% 45,0% 20 

Satisfação com o funcionamento dos Sistemas de 
Gestão Coorporativa (SGC, Portal de Compras, SGS, 
SAP etc.). 

0,0% 0,0% 10,0% 40,0% 50,0% 20 

Atuação da Direção do Núcleo/IES 5,0% 5,0% 25,0% 15,0% 50,0% 20 

Atuação da Gerência Acadêmica 0,0% 0,0% 25,0% 35,0% 40,0% 20 

Atuação da Gerência da Unidade/Campus 5,0% 5,0% 20,0% 15,0% 55,0% 20 

Condições e equipamentos para desempenhar suas 
funções junto à IES. 

5,0% 0,0% 20,0% 20,0% 55,0% 20 

Divulgação dos resultados dos processos de 
avaliação interna e externa da IES. 

0,0% 10,0% 20,0% 25,0% 45,0% 20 

Satisfação com a conexão da Internet da 
Unidade/Campus. 

0,0% 5,0% 15,0% 40,0% 40,0% 20 

Satisfação com o processo de feedback 
institucional. 

10,0% 5,0% 10,0% 40,0% 35,0% 20 

Satisfação geral com a Unidade/ Campus no qual 
atua.  

0,0% 5,0% 5,0% 25,0% 65,0% 20 

Satisfação geral com a Instituição. 0,0% 5,0% 5,0% 30,0% 60,0% 20 

 

 Ao analisar a avaliação realizada pelo corpo técnico-administrativo observamos com 

certa facilidade que a notas recorrentes na avaliação é quatro e cinco, demostrando que a busca 

pela excelência suplanta a relação instituição/aluno, concretizando-se na instituição a cultura de 

que a Faculdade Estácio de Natal só alcançará a excelência de forma consolidada se 

conseguirmos imprimir a cultura de qualidade para estudar e também para trabalhar, pois todos 

que fazer a instituição devem perceber a ação ordenada da gestão de concretização de 

conquista e melhorias respaldadas na percepção madura de todos os envolvidos, 

instrumentalizados pelas avaliações institucionais. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

5.  AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

5.1 - EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

5.1.1 Ensino, Pesquisa e Extensão  

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA  OPORTUNIDADES 

Atividades 

Acadêmicas 

Complementares 

Agenda Anual Estabelecer cada vez mais calendário 

amplo, diverso e contínuo de eventos 

acadêmicos para fixação, 

aprofundamento e revisão do 

conteúdo programático. 

Pesquisa Edital Anual Arraigar a cultura de pesquisa na 

Faculdade Estácio de Natal 

Extensão Edital Anual Estabelecer de forma mais estreitas as 

relações entre a instituição e o 

entorno da mesma. 

 

 

5.1.2 Comunicação com a Sociedade  

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA   OPORTUNIDADES 

Extensão Divulgação das Ações de Extensão Estabelecer de forma mais estreitas as 

relações entre a instituição e o 

entorno da mesma. 

 

 

5.1.3 Políticas de Atendimento aos Discentes 

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA  OPORTUNIDADES 

Apoio 

Psicopedagógico 

Divulgação Ampla em sala de aula 

do serviço do NAP, bem como, o 

incentivo a procurá-lo. 

O NAP diminui distâncias e personaliza 

os problemas de aprendizado dando 

ao professor e ao aluno condições 

reais de entrosamento, respeito 

mútuo e trabalho coletivo para vencer 

obstáculos. 
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Nivelamento Oferecimento de Cursos de 

Nivelamento 

Diminuir o déficit de conteúdo base 

para cada um dos cursos como 

português, matemática ou física, 

para dar condições reais ao aluno de 

absolver o conteúdo que tem nesta 

matéria ponto de partida. 

 

 

5.2 ENADE 

Ações de Melhoria - 2017 

ITEM AÇÃO PREVISTA  OPORTUNIDADES 

Cultura ENADE Debates  Oportuniza debater temas 

transversais e atualidades. Tem a 

proposta de contribuir para aumentar 

o campo de visão do aluno além de 

exercitar a capacidade crítica de 

análise. 

Cultura ENADE Atividades de Extensão Oportuniza alinhar teoria e prática no 

trato social e na transformação pelo 

conhecimento tanto do discente 

quanto comunidade do entorno. 

Acompanhamento 

do desempenho 

ENADE 

 Visa preparar o aluno para a avaliação 

bem como oportunizar o reencontro 

com os assuntos tratados do curso. 

 

 

5.3 Objetivos permanentes: 

Objetivos Ações Previstas 

Conexão de Internet 
Buscar sempre a melhora dos serviços de wifi 

no campus. 

Melhoria no atendimento e nos processos 

Aumentar a percepção por parte do alunado na 

qualidade dos serviços da secretaria e dos 

processos decorrente desta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Avaliação Institucional é um instrumento essencial para a evolução institucional, 

por isso, sua maturação e dos gestores para utiliza-la transforma seguramente a percepção 

do alunado quanto ao funcionamento da instituição. 

A avaliação institucional constitui-se num instrumento fundamental para construção 

do planejamento e organização da escola e é requisito para a melhoria dos problemas 

encontrados e que afetam diretamente a qualidade do ensino na instituição de ensino, cuja 

função principal é transformar a Faculdade Estácio de Natal num instrumento capaz de 

mediar com excelência à aprendizagem do corpo discente e intervir na transformação para 

uma sociedade mais justa.  

A partir dos resultados dessa avaliação diagnosticam-se os problemas que a 

instituição precisa superar e assim traçar novas estratégias para que os objetivos sejam 

atingidos. Na Gestão, a avaliação institucional surge como ação estratégica de 

acompanhamento e proposição destinada à qualificação do trabalho realizado, facilitando a 

tomada de decisões ou mesmo corrigindo erros que implicam em resultados negativos 

impedindo alcançar os objetivos propostos no PDI da instituição. 

 Avizinha-se a finalização do PDI 2017/2021, adianta-se que as Avaliações Internas se 

consolidam como elemento central na construção de ações na gestão da instituição, 

buscando estabelecer total congruência com a percepção das avaliações externas, 

sobretudo in loco do MEC. 

 Por isso o presente relatório parcial mais do que uma exigência legal é essencial 

instrumento para averiguação e percepção por parte da comunidade acadêmica das 

melhorias e avanços essenciais para a consolidação da instituição e seus processos 

acadêmicos.  
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7. ANEXOS 

                                                         

                                                            

 


