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RESUMO 

 

O presente Relatório referente ao ano 2017 é o Relatório Integral de Autoavaliação Institucional da 
Faculdade Estácio de Natal – ESTÁCIO NATAL, que tratará de todos os Eixos/Dimensões do SINAES, em 
atendimento à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Os Relatórios referentes aos anos 2015 e 2016 
foram relatórios parciais, também em conformidade com a referida Nota Técnica. O Documento, 
elaborado pela CPA, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação Institucional, com 
base nas avaliações internas e externas realizadas em 2017. 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 – discentes, docentes e técnico-administrativos -, 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), a Pesquisa de Clima Organizacional - 
levantamento do grau de satisfação e motivação do corpo social 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 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. 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 internas, avaliações externas, ENADE, pontos fortes e fracos e evolução dos indicadores 
institucionais) e os apresenta à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com seus 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 o trabalho 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 (2016-2017) 
advindas das análises da CPA: reestruturação da biblioteca, aquisição de novos títulos para o acervo da 
biblioteca, fortalecimento das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) ofertadas na unidade e 
constante melhoria na infraestrutura de conexão a internet. 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 autoavaliação é processo ativo na Estácio Natal, 
realizado através de programa eletrônico de avaliação para a participação de discentes e docentes. Em 
2017.1, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 72% de adesão do corpo discente e a adesão de 
97% do corpo docente à Avaliação. Em 2017.2, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 79% de 
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adesão do corpo discente, a adesão de 97% do corpo docente e a adesão de 56% do Corpo Técnico-
administrativo. Entre as potencialidades apontadas nos processos de avaliação interna 2017, destacam-
se: domínio de conteúdo bem como assiduidade docente; satisfação com a qualidade do conteúdo 
disponível na webaula; conhecimentos dos processos pelos coordenadores de curso; atendimento a 
secretaria do aluno; limpeza da IES; satisfação geral com a infraestrutura; qualidade de acesso ao SIA; 
satisfação geral com o curso e oferta de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). Como 
fragilidades, podemos apontar: disponibilidade de sinal de internet via wifi; funcionamento do estágio 
curricular de curso; preparação para o mercado de trabalho; utilização dos laboratórios específicos e o 
serviço Estácio Carreiras. Em 2017, o seguinte curso recebeu visita in loco: CST em Petróleo e Gás. A IES 
não participou do ENADE 2016 por não ofertar cursos da Área da Saúde. Os cursos Engenharia de 
Produção, CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e CST em Redes de Computadores participaram 
do ENADE 2017 e a IES tem, atualmente, conceito três (3) 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, referente ao ano 2017, constitui-se no Relatório Integral de Autoavaliação 

Institucional da Estácio Natal que tratará de todos os Eixos/Dimensões do SINAES, em atendimento à 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. O Documento tem como objetivo apresentar os resultados da 

Autoavaliação Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2017, bem como 

tratar o conteúdo referente aos dois relatórios parciais anteriores, principalmente no que tange às ações 

de melhoria implementadas. 

 

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  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

Ainda nesse capítulo, por se tratar de um Relatório Integral, a IES entende que devem estar 

contempladas as ações de melhoria voltadas, nesse último ciclo (2015, 2016 e 2017), para os 5 

(cinco) Eixos do SINAES.  Assim, os quadros representam a síntese dessas ações, por 

Eixo/Dimensão.  
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7. Considerações Finais - onde se pretende demonstrar a importância da avaliação institucional para 

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

8. Anexos – algumas evidências das ações realizadas. 

 

Ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial, referente ao ano de 2015, postado no 

sistema e-MEC, em 2016, englobou as informações dos 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. O 2º 

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

4. O presente Relatório, em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, constitui-se, 

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

   

Durante o exercício 2017, 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 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/Dimensões 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 todos os Eixos/Dimensões do SINAES, em consonância com o seu 

Projeto de Autoavaliação Institucional, aprovado pelo Conselho Superior.  

 

O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Estácio de Natal 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 2017, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 

apontadas nos seus processos de avaliação interna e externa, destacando-se principalmente: 
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 Reestruturação da biblioteca; 

 Aquisição de 2325 livros para o acervo da biblioteca; 

 Implantação do Programa de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) ofertadas na 

unidade, totalizando 725 horas de atividades disponibilizadas; 

 Reestruturação na Coordenação de Estágio da IES 

 Constante melhoria na infraestrutura de conexão a internet. 

 

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. 

 

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.  
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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 a excelência acadêmica, a Estácio Natal 

compreende que a 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 (08) membros, conforme 

Regimento próprio, sendo Ermesson Lima e Lady Daiana da Silva representantes do corpo técnico-

administrativo, Edjane Fabiula Buriti da Silva e Juliana Rocha de Azevedo representantes docentes, 

Adriano Moralles Nobre de Souza e Camila Pollyanna Pardo Bernado representantes discentes e Hamilton 

Marcio de Moura e Pedro Eduardo Selva Subtil 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; funciona em 



 11 

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 objetivos e manteve-se 

vigilante no acompanhamento das demandas e metas a serem alcançadas, definidas nas ações de 

melhoria propostas.   

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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  A Estácio de Natal realizou, 100% das ações propostas para 2017, dessas 90% de forma integral, 

8% de forma parcial e 2% das ações previstas não foram levadas a termo. Dentre as ações permanentes, 

100% foram cumpridas, 95% integralmente e 5% parcialmente. 

 

Deve-se ressaltar que as ações que não foram levadas a termo foram no âmbito das atividades 

acadêmicas complementares, sejam de Ensino, pesquisa ou extensão, visto que essas atividades são 

gerenciadas pela diretoria acadêmica através de relatórios mensais e um Workshop Acadêmico de 

socialização das práticas ao final do semestre. Caso seja identificado que o projeto não corrobora com 

seu cronograma previsto inicialmente há o encerramento da atividade.  

 

 

1.1 Breve Histórico da Faculdade Estácio de Natal – Estácio Natal 

 

A Faculdade Câmara Cascudo obteve autorização para funcionamento em 27 de março de 2002, 

por força da Portaria nº 803. Sua nomenclatura foi uma homenagem ao ilustre personagem da história 

potiguar, o folclorista, historiador e escritor Luís da Câmara Cascudo, como forma de afirmar a 

preocupação com o desenvolvimento da cultura e da identidade local. No primeiro momento, conforme 

planejado no Plano de Desenvolvimento Institucional desta IES, foram credenciados cursos na área da 

Informática, de Gestão, de Engenharia e na área das Ciências Humanas.  

 

Os Cursos de Administração Geral e Administração com Habilitação em Marketing foram os 

primeiros cursos a funcionar, autorizados através da Portaria Nº 804, D.O.U de 27/03/02, ambos 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 através das Portarias Nº 805 e 806, 

publicadas no Diário Oficial da União de 27/03/02, respectivamente. O Curso de Direito foi autorizado 

através da Portaria Nº 2.635, publicada no D.O.U 27/07/05, contribuindo para a democratização de 

acesso à formação superior e consequentemente ao conhecimento, à prática, à qualificação para o 

mercado de trabalho, considerando-se o perfil, as peculiaridades e a cultura da região. Com a legitimidade 

e fazendo-se direito do dever, de acordo com a Portaria Nº 2402 de 09/11/2001 obteve-se o aumento de 

número de vagas em até 50% para os Cursos de Administração Geral, Marketing e Turismo, autorizados 

com conceito “B”. 
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Registra-se ainda que, com apenas seis anos de funcionamento, a Faculdade Câmara Cascudo 

contabilizou bons resultados. Na avaliação do ENADE 2006, o Curso de Administração obteve o melhor 

desempenho entre as Instituições de Ensino Superior privado de Natal; a IES teve instalado nas suas 

dependências 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 matriz curricular atualizada, tornando-

se o primeiro Curso de Turismo Bilíngue do Estado e um dos primeiros no Brasil. 

 

Na área da Tecnologia de Informação, os Cursos Superiores de Tecnologia em Redes de 

Computadores e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, autorizados através das Portarias Nº 503, 

D.O.U 12/09/07 e Nº 600 13/12/2007, respectivamente, foram os dois primeiros cursos da área na IES, 

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

potencial do setor. Além destes, o Curso de Ciências Contábeis foi autorizado pela Portaria Nº 241, de 

18/03/2008, publicado no DOU de 20/03/2008. 

 

Ainda, no primeiro ciclo, a Instituição executou o previsto em cada projeto pedagógico dos seus 

cursos, viabilizando a unicidade entre ensino e aprendizagem. Nesse sentido foram instalados os 

laboratórios específicos, livros foram disponibilizados e foi montado um quadro docente devidamente 

qualificado para atender ao compromisso de mediação do conhecimento e da produção de saberes.  

 

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 1º de outubro de 2008, e em cumprimento ao 

disposto na Instrução CVM Nº 358/02 e alterações posteriores, foi aprovada a Proposta da Administração 

para a aquisição da Mantenedora União Nacional de Educação e Cultura Ltda. – UNEC pela IREP – 

Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., passando a mesma a fazer parte do Grupo 

Estácio Participações. Em seguida, por meio da Portaria N.º 1.925, publicada no D.O.U em 22 de 

novembro de 2010, a Instituição passou a ser denominada Faculdade Estácio de Natal. 

 

Na sequência, no ano de 2009, a Faculdade Câmara Cascudo recebeu autorização para oferecer 

os seguintes Cursos Superiores de Tecnologia em: Marketing, por meio da Portaria Nº 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 
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no D.O.U de 7 de maio de 2009; e, ainda, Graduação Plena em Engenharia da Produção, por meio da 

Portaria n.º 70, publicada no D.O.U, de 20 de maio de 2009. 

 

Ademais, visando atender à expectativa de verticalização da formação em nível superior, a 

Faculdade iniciou embrionariamente atividades na área da Pós-graduação lato sensu, oferecendo 

especialização nas áreas dos cursos de graduação em vigor, como também, vem implantando cursos 

conforme demanda pesquisada nos conselhos de classes profissionais de outras áreas externas.  

 

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 de quatro cursos 

âncoras (Administração, Marketing, Turismo e Hotelaria) para 09 cursos autorizados pelo MEC e em 

funcionamento na época. 

 

Ainda em 2010, a Faculdade Estácio de Natal recebeu a visita de avaliação externa do MEC para 

seu Recredenciamento, sendo a mesma avaliada com conceito geral 3 (três). No ano seguinte, 2011, três 

cursos receberam nota 04 em seus reconhecimentos: CST em Redes de Computadores - Portaria Nº 486 

de 20/12/11, CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Portaria Nº 470 de 22/11/11 e a Graduação 

em Direito - Portaria Nº 9 de 02/03/12. 

 

No início de 2013, a IES teve seu Recredenciamento confirmado através da Portaria Nº 735, de 09 

de agosto de 2013, bem como recebeu visita para Renovação de Reconhecimento para o Curso Superior 

de Tecnologia em Petróleo e Gás, com nota 4. Além disso, faz-se necessário registrar que os Cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e CST em Gestão de Recursos Humanos, obtiveram CPC 3. 

 

Em 2014, o curso de Engenharia de Produção teve o seu reconhecimento através de Portaria nº 

619, de 30/10/2014, com obtenção de conceito 4 e os cursos participantes do ciclo ENADE obtiveram o 

Conceitos Preliminares de Curso igual a: 4 (quatro), CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; CST 

em Redes de Computadores; e igual a 3 (três), Engenharia de Produção. Tal resultado contribuiu para que 

o Índice Geral de Cursos da IES – IGC fosse igual a 3 (três). 
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Em 2015, a IES passou pela renovação de reconhecimento do curso de Direito, formalizada através 

da Portaria nº 458, de 11/06/2015, com conceito 4. Na sequência, em 2016, se teve: Renovação de 

Reconhecimento do CST em Petróleo e Gás, através da Portaria nº 317 de 15/07/2016, com conceito 4; 

Renovação de Reconhecimento do curso de Ciências Contábeis, através da Portaria nº 577 de 

30/09/2016, com conceito 3; e, Recredenciamento da IES, através da Portaria nº 1.227 de 26/10/2016, 

com conceito 3. Ainda, em decorrência do ENADE 2015, os cursos de Administração, ciências Contábeis, 

Direito e Gestão de Recursos Humanos obtiveram CPC igual a 3.  

 

Esse ano de 2017, a IES passou pela Renovação de Reconhecimento do CST em Petróleo e Gás, 

obtendo conceito 4, ainda no aguardo da portaria de publicação no Diário Oficial da União.  

 

Atualmente a Faculdade Estácio de Natal oferece os seguintes cursos de Bacharelado: 

Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia de Produção, além dos Cursos Superior 

Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão de Recursos 

Humanos, e Petróleo e Gás. Os índices de avaliação da IES, Conceito Institucional 03 (três) e IGC (Índice 

Geral de Cursos) igual a 03 (três), bem como a significativa melhora na estrutura física da Instituição, com 

salas de aulas, laboratórios, biblioteca, Núcleo de Práticas Jurídicas e o Núcleo de Apoio Fiscal de 

excelente qualidade, aliada a constante evolução curricular e a qualidade do ensino ofertada, têm gerado 

um impacto positivo e crescente nas avaliações internas, realizada pela Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, e nas externas, evidenciando a evolução institucional. 

 

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 19 41 

MESTRES 18 39 

DOUTORES 9 20 

TOTAL 46 100 

REGIME DE TRABALHO QTD % 

HORISTAS 26 57 

PARCIAL 17 37 

TI 3 7 

TOTAL 46 100 
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A Estácio Natal dispõe de uma infraestrutura com espaços que incluem auditório, biblioteca, 

laboratórios específicos e cenários para práticas didáticas, tais como: Núcleo de Práticas Jurídicas, 

Empresa Júnior, Núcleo de Apoio Fiscal, Laboratório de Física, Laboratório de Química e Laboratório de 

Construção, 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 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 aproximadamente 1483 alunos, 46 docentes, e 29 funcionários administrativos, 

tendo no total de 75 funcionários e oferece 08 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. Assim, demonstra-se abaixo, os conceitos de Cursos (CC), obtidos em 

seus Atos Regulatórios: 

 

       Tabela: Cursos – Portarias dos Atos Regulatórios 

CURSO 
AUTORIZAÇÃO 

(Portaria 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 nº 

705 19/05/2009 
Portaria MEC nº 619 
30/10/2014. 

Portaria MEC nº 619 
31/10/2014 
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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 12/09/2007 
 

Portaria MEC nº 486 
de 20/12/2011 
 

Portaria MEC nº 1093 
24/12/2015 

 
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. 

 

O resultado do ENADE 2015, divulgado em 2016, indicando os conceitos ENADE (contínuo e faixa) 

dos cursos obtidos pela IES, são apresentados conforme tabela a seguir: 

 

 Conceitos dos cursos do ENADE 2015  

CURSO 
Conceito 
ENADE 

(Contínuo) 

Conceito 
ENADE 
(Faixa) 

ADMINISTRAÇÃO 1,8353 2 

DIREITO 2,8338 3 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1,3992 2 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1,7024 2 
 Fonte: MEC 

 

 Conceitos dos cursos CPC 2015  

 

 

 

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

de graduação, está demonstrado na Tabela abaixo: 

 

 

CURSO 
CPC 

(Contínuo) 
CPC 

 (Faixa) 

ADMINISTRAÇÃO 2,5288 3 

DIREITO 2,7963 3 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2,4154 3 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

2,4856 3 
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Índice Geral de Cursos (IGC) 

Último ano do 
ENADE avaliado 

Nome da IES Sigla da IES 
IGC 

(Contínuo) 
IGC (Faixa) 

2015 Faculdade Estácio de Natal 
Estácio 
Natal 

2,5915 
 

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, aprovado 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;  
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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. 

 

 

2.1 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

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 está constituída, atualmente, pelos seguintes representantes 

dos segmentos da Instituição: 

 

I. Representante(s) do corpo docente: Edjane Fabiula Buriti da Silva e Juliana Rocha de Azevedo 

Subtil  

II. Representante(s) do corpo discente: Adriano Moralles Nobre de Souza e Camila Pollyanna 

Pardo Bernado  

III. Representante(s) do corpo técnico-administrativo: Ermesson Lima e Lady Daiana da Silva  

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

Marcio de Moura e Pedro Eduardo Selva Subtil 

 

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 
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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; 

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 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. 

- 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; 
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(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.  

- 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 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. 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. 

 

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. 

 

 

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, na Comissão Própria de Avaliação, de sua comunidade acadêmica, 

técnico-administrativa e representantes da comunidade externa, 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 PPCs, ao Programa de Avaliação Institucional e à realidade dos cursos, 

constatadas pelas informações provenientes da Avaliação Externa. 

 

 

2.3 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 legislação vigente. Também, as informações são apresentadas nas reuniões 

para coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

 

2.4 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, 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 
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apresentação dos dados permite indicar ações de melhoria, como a capacitação docente, propostas de 

aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. 

Quando as informações são divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os gestores, é feita uma 

reflexão com docentes (pelos coordenadores) e com os colaboradores (pelos gestores) sobre a realidade 

encontrada e definem-se estratégias para minimizar as fragilidades apontadas e maximizar as 

potencialidades.  

 

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.   

 

  

2.5  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. 
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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 

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 legislação vigente, 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 

 

A Faculdade Estácio de Natal conta com a Avaliação Interna, com periodicidade semestral, a Pesquisa de Clima Organizacional e a Pesquisa 

de Satisfação (PESA), além de acompanhar os resultados das avaliações externas, isso porque acredita que o processo avaliativo é uma ferramenta 

essencial ao planejamento da IES. A Estácio Natal atinge uma boa adesão entre alunos, professores e funcionários que participam das pesquisas.  

A Avaliação da Instituição se consolida em números superiores a 70% entre alunos e próximo de 100% entre docentes, o que confere uma 

confiabilidade cada vez maior a essas pesquisas. O estudo, análise, e divulgação dos relatórios de autoavaliação já podem se configurar rotina na 

prestação de contas referente à avaliação interna. Para coordenar o processo avaliativo interno e monitorar as avaliações externas, a IES conta 

com a Comissão Própria de Avaliação - CPA, composta por representantes docentes (áreas de engenharia e gestão), discentes (áreas jurídica e 

gestão), técnico-administrativos (biblioteca e secretaria) e da sociedade civil (representante do Conselho Comunitário do Alecrim, bairro onde a 

Estácio Natal está inserida e um Advogado que utiliza as instalações da biblioteca da nossa IES para estudar para concurso), o que garante que 

as grandes áreas e os principais setores da IES ocupam as assentos da comissão, além de contar com o olhar crítico da comunidade externa o que 

agrega positivamente na consolidação da análise dos resultados alcançados. A CPA possui regulamento próprio e reúne-se ordinariamente de 

acordo com o cronograma, realiza ações de acompanhamento no planejamento acadêmico e na elaboração dos planos de ação da gestão da IES. 

Semestralmente, a CPA organiza os resultados das avaliações internas e anualmente, das avaliações externas, e junto a gestão da IES e 

coordenações de curso criam estratégias de divulgação a toda comunidade acadêmica.  
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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. 

 
 
Consolidados os resultados avaliativos 
internos e externos pela CPA, 
conectaram-se esses ao planejamento 
institucional, promovendo maior 
coerência entre as dimensões política, 
acadêmica e administrativa.  
 
 

Sensibilizar os diferentes 
setores da IES, assim como o 
corpo docente e discente sobre 
a seriedade do processo 
avaliativo.  

Foi possível aperfeiçoar a qualidade 
da gestão, agregando os pilares da 
educação superior que contempla o 
Ensino (Graduação e de Pós-
graduação), a Pesquisa e Extensão.  
 

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

Realizada a revisão do PDI 2017-2021 
com base nos resultados avaliativos, 
bem como o cenário atual da IES e seu 
entorno.   

Reunir a gestão acadêmica e 
administrativa para discussão e 
execução da revisão 
documental. 

Apresentar um planejamento 
institucional regionalizado, em 
virtude do cenário global, o que 
impacta positivamente toda 
comunidade acadêmica. 

Identificação das fragilidades e das 
potencialidades da IES nas dez 
Dimensões previstas em lei 
(SINAES); 

Elaborado Plano de Ação efetivo, 
corroborando com as fragilidades e 
potencialidades identificadas nos 
processos avaliativos. 

Dificuldade de envolvimento 
entre os colaboradores na 
emissão de informações 
pertinentes a CPA. 

Ampliar a visibilidade da gestão em 
relação as fragilidades através da 
efetivação do Plano de Ação 
proposto. 

Fortalecer a “cultura da avaliação”, 
despertando a comunidade 
acadêmica para a necessidade da 
autocrítica e revisão das ações 
projetadas. 

Promovidas reuniões em grupos com 
a gestão, colaboradores e líderes de 
turmas para fomentar o plano de ação 
a ser apresentado a comunidade 
acadêmica. 

Agilidade na devolutiva das 
ações analisadas. 

Envolvimento dos líderes de turma 
no processo. 
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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. 

Realizadas diferentes reuniões para 
divulgar os resultados avaliativos no 
último ciclo, bem como apresentação 
do plano de ação para efetivação das 
melhorias decorrentes do processo. 

Multiplicar junto aos discentes 
a divulgação dos resultados. 

Aumento da credibilidade da IES na 
visão global da comunidade 
acadêmica, decorrente da 
transparência no processo. 

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

Realizada reuniões junto à 
coordenação de curso, para analisar e 
discutir alterações realizadas a partir 
das sugestões recebidas. 

Não há fragilidade 

Envolvimento dos coordenadores de 
curso no processo de construção 
contínua do planejamento 
institucional. 

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

Realizada reuniões junto à gestão da 
IES, para analisar e discutir alterações 
realizadas a partir das sugestões 
recebidas. 

Não há fragilidade Envolvimento da gestão da IES 

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

Realizada Pesquisa do Perfil 
Socioeconômico semestralmente. 

Adesão do corpo discente  

Acompanhamento no desempenho 
nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão através dos dados obtidos 
no diagnostico alcançado. 

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

Realizada reuniões periódicas entre o 
setor de regulação, coordenação da 
CPA e a gestão da IES para consolidar 
os resultados dos processos 
avaliativos externos. 

Incompatibilidade de horários 
entre os envolvidos  

Aumento da capacidade de gestão e 
controle dos processos 

Divulgar os resultados das 
avaliações das condições de ensino 
dos cursos de graduação na 
perspectiva do SINAES. 

Replicados aos docentes e líderes de 
turma os resultados alcançados por 
curso, através da coordenação de 
curso com o apoio da CPA.  

Não há fragilidade 
Criar estratégias para executar as 
ações propostas a partir da fala dos 
principais envolvidos. 

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

Consolidada a CPA enquanto 
elemento essencial na busca pela 
excelência acadêmica e evolução 
estrutural. 

Morosidade no processo de 
divulgação dos resultados das 
avaliações externas, como por 
exemplo conceito ENADE. 

Manutenção da proximidade da CPA 
com os processos de avaliação 
externa, bem como com as ações da 
IES em atendimento aos planos de 
melhorias. 
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Ajustar os Projetos Pedagógicos em 
decorrência de resultados de 
procedimentos de avaliação 
externa ou/e interna. 

Convocadas reuniões envolvendo o 
NAP nas reuniões NDE e Colegiado 
objetivando fortalecer a importância 
dos documentos institucionais 
atualizados. 

Disponibilidade de tempo dos 
docentes que compõe o NDE. 

Através do trabalho em equipe 
identificar os pontos de fragilidade e 
corrigi-los amparados pelos 
resultados dos processos avaliativos. 

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

Realizados treinamentos junto aos 
coordenadores de curso e diretoria 
acadêmica afim de identificar as 
lacunas que existem nos projetos 
pedagógicos a partir das disciplinas 
mãe. 

Nem todos os envolvidos 
analisam as avaliações do 
ENADE ano a ano. 

Reestruturação do projeto 
pedagógico do curso de forma 
objetiva e que atenda as diretrizes 
vigentes, levando em consideração a 
interdisciplinaridade, por exemplo. 

 

Análise da CPA: 

 

Na autoavaliação institucional, seu principal item é o ISA – Índice de Satisfação do Aluno, obtido a partir de uma média realizada entre a 

satisfação do aluno com a IES e a satisfação com o corpo docente. Conforme quadro abaixo, nos anos de 2015 a 2017, observa-se um crescimento 

significativo na média anual do ISA, alcançando no ano de 2017 um índice de 80,5% de satisfação do aluno, ressalta-se um discreto decréscimo 

no semestre de 2016.2 relacionado a média do professor e um retorno ao crescimento já em 2017.1 superando o semestre 2016.1, o que reflete 

a eficácia das ações aplicadas com retorno imediato, baseadas no plano de ação consolidado pela Diretoria Acadêmica da IES e o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico. Em 2017.2 registra-se o maior índice relacionado a média do docente, alcançando 86,2% de satisfação, a constante ascensão 

dos resultados em relação ao professor deve-se ao zelo e incentivo a qualificação docente que a Estácio Natal oferta aos seus colaboradores. O 

PDI – 2017-2021 da Faculdade Estácio de Natal prevê seus objetivos e metas institucionais apoiando-se nos resultados da autoavaliação até o 

semestre de 2017.1, sendo possível corroborar sua execução com os resultados alcançados no final de 2017.2, como será exposto ao longo do 

relato.  
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Semestre Média do Professor Média da IES ISA 

Média Anual  
(ISA) 

2017.2 4,31 3,76 4,03  
4,025 

2017.1 4,25 3,80 4,02 

2016.2 4,17 3,69 3,93  
3,940 

2016.1 4,23 3,68 3,95 

2015.2 4,09 3,53 3,81  
3,750 

2015.1 4,01 3,40 3,7 

Fonte: Business Intelligence - BI/2018 

 

Em relação ao Índice de Satisfação do Aluno - ISA dos cursos da Estácio Natal para o ano referência 2017, observa-se no quadro a seguir 

a ascensão do indicador na média do curso nos últimos três anos, destacando o curso de Gestão de Recursos Humanos que alcança um índice de 

82% de satisfação dos alunos no ranking dos 8 cursos ofertados pela IES. 

 

Curso 
  

Média do Professor Média do Curso Média da IES 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Administração 4,34 4,27 3,98 3,84 3,76 3,55 4,09 4,01 3,76 

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

4,28 4,22 4,00 3,33 3,37 3,19 3,80 3,79 3,59 

Ciências Contábeis 4,06 4,06 3,95 3,48 3,54 3,22 3,77 3,80 3,59 

Direito 4,31 4,31 4,23 3,73 3,61 3,48 4,02 3,96 3,85 

Engenharia de Produção 4,21 3,93 3,69 3,43 3,40 3,17 3,82 3,67 3,43 

Gestão de Recursos Humanos 4,52 4,28 4,17 4,10 3,93 3,60 4,31 4,11 3,88 

Petróleo e Gás 4,35 3,90 4,07 3,83 3,52 3,40 4,09 3,71 3,73 

Redes de Computadores 4,39 4,05 4,07 3,53 3,29 2,87 3,96 3,67 3,47 

Fonte: Business Intelligence - BI/2018 
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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, o que é corroborado com o aumento gradativo da 

satisfação do aluno para o curso de Redes de computadores, saindo de 57,4% em 2015 para 70,6% em 2017, o que é reflexo da mudança da 

coordenação do curso dentro dos planos de ações propostos em resposta aos processos avaliativos internos e externos.  

Com exceção do curso de Ciências Contábeis que apresentou um decréscimo no ano de 2017 em relação a 2016 no índice de satisfação 

do curso, todos os demais alcançaram no ano de 2017 os maiores índices para os três últimos anos. Ao observar através da autoavaliação de 

2017.1 os índices do Curso de Ciências Contábeis, a gestão acadêmica da Estácio Natal prontamente reavaliou o Projeto Pedagógico, implantando 

uma coordenação específica para as atividades acadêmicas do curso, incluindo aulas preparatórias para o CFC, palestras, minicursos e a 

consolidação do maior de seus projetos, o NAF – Núcleo de Apoio Fiscal que hoje realiza atendimento a toda comunidade acadêmica e do entorno 

da instituição. 

O Curso Superior Tecnológico – CST em Petróleo e Gás foi o único a receber visita in loco em 2017 para renovação de reconhecimento, 

sendo atribuída pelo Ministério da Educação conceito 4 ao curso, reafirmando os resultados que são observados ao longo dos anos nas avaliações, 

que esse ano atinge o seu maior índice com 87% de satisfação na média dos professores e 81,8% na satisfação geral com a IES. A comissão 

designada pelo MEC, com número de protocolo 201615924, para realizar a última avaliação justifica o conceito 4 para essa dimensão de acordo 

com as seguintes considerações: 

As políticas institucionais para o curso de Petróleo e Gás da Faculdade Estácio de Natal, constantes no PDI, estão plenamente 

implementadas. O PPC do curso de Petróleo e Gás proposto é coerente com os objetivos do curso, com o perfil do egresso e a realidade 

regional. De acordo com o PPC está prevista a realização de atividades acadêmicas externas (congressos, palestras, iniciação 

científica) com ajuda financeira da Faculdade Estácio de Natal. O perfil do egresso se encontra em coerência com o PPC. A matriz 

curricular leva em conta a definição das competências profissionais que se pretendem constituir ao longo da formação e os conteúdos 

são relevantes, atuais e coerentes. A metodologia adotada está comprometida com a formação profissional. A Faculdade Estácio de 

Natal regulamenta o trabalho de conclusão de curso através de atividades acadêmicas no interior das disciplinas (Projeto Integrador 

I em Petróleo e Projeto Integrador II em Petróleo) que prevêem a realização de trabalhos que estimulam os alunos a construírem seu 



 32 

conhecimento com base em métodos científico conduzindo-os à investigação científica de forma autônoma. As atividades 

complementares estão previstas no PPC. O apoio ao discente se dá de forma adequada e a instituição oferece apoio pisicopedagógico 

bolsa de iniciação cientifica. Os estudantes são incentivados pela Faculdade Estácio de Natal a realizarem atividades extracurriculares 

de formação profissional e ambiental (feiras livres) junto à comunidade do Bairro do Alecrim onde a IES está localizada. A Comissão 

Própria de Avaliação é atuante junto ao corpo discente e ao corpo docente. Verificou-se que a autoavaliação do curso se realiza no 

âmbito da avaliação institucional, sendo que os mecanismos de autoavaliação funcionam plenamente e foram realizadas ações 

administrativas em decorrência de relatórios produzidos pela CPA. O trabalho de divulgação da CPA é muito bom e eficiente. O 

processo de ensino-aprendizagem é muito bom e a IES oferece ferramentas ágeis e modernas como pontos de acesso remoto e sem 

fio à rede mundial de computadores e salas equipadas com telas e projetores - datashow. 

 

 

3.2   EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Atualmente, a Faculdade Estácio de Natal é regida pelo Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2017/2021, visto que esse é o 

documento base da instituição, orientando as ações institucionais a partir de sua missão: 

“Educar para transformar: Ser uma Instituição educacional verdadeiramente superior, pautada nas ações articuladas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, comprometida em fomentar o desenvolvimento local sustentável e voltada para a formação de profissionais de 

nível superior competentes, socialmente responsáveis, com visão humanista, holística e proativa, os quais atuem no mundo do 

trabalho, associando a eficiência técnica com ações de melhoria da qualidade de vida da sociedade norteriograndense”. 

 

Visando atender à Missão da IES, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem o gerenciamento das atividades acadêmicas e 

administrativas da Faculdade Estácio de Natal, conforme finalidades e princípios a seguir: 
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 Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e colegiados, oferecendo qualidade e excelência no 

desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Extensão, para atender às necessidades da sociedade na qual a IES está inserida. 

 Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e permanência com liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a garantia de padrão de 

qualidade; a valorização da experiência extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as práticas sociais. 

 Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção científica, o desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo. 

 Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos, suscitar o desejo permanente de 

aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo de pessoas interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente, além de formar profissionais para as diversas áreas do mercado de trabalho (art. 43 da Lei 9394/96). 

 Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que compõem o Corpo Docente e Corpo Técnico-

administrativo da Instituição, oferecendo condições laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir metas pessoais 

através da obtenção de objetivos organizacionais. 

 Implementar padrões de excelência na organização através do estímulo à qualificação permanente dos seus recursos humanos, da 

eficiência dos processos internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho. 

 Contribuir com o avanço socioeconômico do estado do Rio Grande do Norte, não apenas com a qualificação de profissionais aptos ao 

ingresso no mercado de trabalho, mas também com ações solidárias que objetivem direta ou indiretamente uma maior qualidade de vida 

à população local. 

 Dotar a Instituição de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, 

o processamento dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

A construção deste PDI se deu a partir de reuniões com o regulatório, gestão da IES, coordenadores de curso e docentes ao longo do ano 

de 2016, sendo o seu trabalho de redação final coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA e aprovado pelos colegiados de curso e 

pelo Conselho Superior da referida IES. Ele encontra-se à disposição dos interessados na Biblioteca, na Sala dos Professores e na Sala das 
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Coordenações, já seus objetivos são expostos nos quadros de aviso dos cursos e em quadros da CPA dispostos por toda a IES. Ressalta-se que 

essas ações de divulgação são determinantes para a elevação do nível de conhecimento do PDI pela comunidade acadêmica.  

Para sintetizar as ações direcionadas ao PDI aliado a Missão da IES, segue o quadro abaixo que mostra para cada uma das dimensões as 

ações nas quais os objetivos foram formados conforme a linha estratégica, pedagógica e operacional definidas no PDI. 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o PDI dar 
cumprimento à Missão da IES. 

Ocorreram reuniões de GDO e GDA, 
onde foram apresentados os 
principais objetivos e metas 
institucionais aos colaboradores dos 
diferentes setores. 

Necessidade de criar uma 
Imagem Institucional cada vez 
forte. 

Capacitação dos colaboradores para dar 
suporte a gestão da IES com o alcance 
dos objetivos previstos no PDI. 

Divulgar a Missão da IES. Ampliou-se a divulgação com a fixação 
de cartazes em diferentes ambientes 
da IES, como bibliotecas, sala de aula, 
centro de convivência, banheiros e 
copiadoras. 

Sensibilizar o aluno a tratar a 
Missão Institucional com 
seriedade. 

Aumento do conhecimento da Missão 
Institucional pela comunidade 
acadêmica gerando assim uma gestão 
mais participativa por parte dos alunos. 
 

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

Solicitou-se a revisão do PPC dos oito 
cursos da IES, com a intenção de 
consolidar os objetivos do PDI.  

Restrição de tempo pelos 
membros do NDE para revisão 
do PPC com base no PDI. 

Documentação do curso atualizada para 
receber qualquer avaliação externa. 

Garantir a coerência entre o PDI 
e as práticas de extensão 

Consolidação das evidências e 
relevância dos projetos desenvolvidos 
por meio do Workshop Acadêmico. 

Divulgação ainda discreta em 
relação a proporção que os 
projetos tomaram. 

Participação expressiva da comunidade 
acadêmica envolvida nos projetos de 
extensão.  

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

Anualmente é realizado o Simpósio de 
Iniciação Científica, onde os trabalhos 
desenvolvidos na IES são 
apresentados para toda comunidade 
acadêmica, abrindo espaço para 
parcerias artístico-cultural. 

O calendário anual é bem 
adstrito, o que impossibilita um 
maior envolvimento da 
comunidade acadêmica. 

Envolvimento do copo docente e 
discente num momento em que se 
brinda a festa da ciência na nossa IES. 
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Garantir a coerência entre o PDI 
e as ações institucionais no que 
se refere à diversidade, ao meio 
ambiente, à memória cultural, à 
produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

Reestruturação do Programa de AAC, 
estimulando novas atividades que 
contemplem os pontos citados. 

Restrição financeira para 
propiciar a ocorrência das 
atividades. 

O engajamento e mobilização dos 
alunos nas atividades propostas. 

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

Revisar permanentemente os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos 

Falta envolvimento mais efetivo 
entre os envolvidos 

Atuação junto às comunidades 
próximas em projetos de extensão e 
responsabilidade social. 

 

Análise da CPA: 

 

A Estácio Natal busca manter a coerência entre as metas definidas no PDI, sua missão e as ações executadas, para auxiliar nesse processo 

foram criados alguns eventos acadêmicos e científicos que já são consolidados no calendário semestral e anual da IES. Entre eles, merecem 

destaque para o ano de 2017:  

O VIII Workshop de Socialização das Práticas Acadêmicas da Faculdade Estácio de Natal – o evento foi criado com o objetivo de validar 

ao final de cada semestre todas as Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) que ocorreram na IES, seja no âmbito do Ensino, Pesquisa ou 

Extensão que juntos formam os pilares de uma Instituição de Ensino Superior de Qualidade. Essas atividades são coordenadas pelo Focal de 

Atividades Acadêmicas Complementares, o programa foi reestruturado no semestre de 2017.2 o que proporcionou um suporte adequado as 

atividades em curso e abertura para novos projetos. Na contabilidade geral foram recebidos 68 relatórios, sendo 100% catalogados, 92 atividades 

cadastradas e 725 horas de atividades ofertadas na IES para os oito cursos de graduação. Entre as atividades citadas, podemos destacar os 

diferentes setores envolvidos, como: Empresa Júnior, Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), Núcleo de Apoio Jurídico (NPJ), Coordenação de Estágio, 

Coordenação de Iniciação Científica e Extensão, Focal de Atividades Acadêmicas Complementares, Comissão Própria de Avaliação, Pesquisador 

Institucional, Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, Focais ENADE e Núcleo de Apoio Psicopedagógico. A apresentação dos resultados 
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acima citados garante a coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à 

produção artística e ao patrimônio cultural. 

A XI Semana Científica da Faculdade Estácio de Natal, ocorreu nos dias 23 e 24 de Novembro se consolidando no calendário anual da IES, 

esse ano abordou como tema “Ciência e Desenvolvimento Profissional: Desafios e Convergências”, sendo debatido por profissionais das diferentes 

áreas do conhecimento da IES na primeira noite através de uma mesa de conversas acadêmicas. No segundo dia o evento foi marcado por oficinas, 

palestras, minicursos e apresentação de artigos científicos, tais como: Tributação, Cidadania e Justiça Social; Liberdade Religiosa; Regramento das 

Tutelas de Urgência no Novo CPC; Normatização de Trabalhos Acadêmicos para Áreas de Gestão e Engenharias; O BSC como Ferramenta de Apoio 

a Gestão de Pessoas; Planeje sua Declaração do IRPF 2018; Introdução a Inteligência de Negócios;  BIM 4D com Autodesk Navisworkso; Destino do 

Óleo não é o Rio, nem o Solo: transforme-o em Sabão Biodegradável; Oficina de Dança do Ventre; Oficina de Reciclagem de Maquinas para 

Doação.  

O II Simpósio de Iniciação Científica, teve início no ano de 2016, quando no momento foi observada a necessidade de prestar conta a 

comunidade acadêmica sobre as ações desenvolvidas de pesquisa e iniciação científica na nossa IES. Em 2017 o evento trouxe como tema “Ciência 

e Tecnologia: permanências e rupturas”, foram 07 projetos apresentados na forma de artigos científicos envolvendo 04 docentes e 10 discentes 

diretamente ligados aos projetos que tem vigência 2017/2018, além da apresentação dos artigos também tiveram docentes convidados que 

abrilhantaram o evento através de mesas redondas (A Iniciação Científica como rota para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro); 

minicursos (Competência Informacional em repositórios de conhecimento) e apresentação artística/cultural. O evento é organizado anualmente 

pela coordenação de Pesquisa da IES. 
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 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

As políticas para a Responsabilidade Social, na Faculdade Estácio de Natal, são vistas como um conjunto de valores baseados em princípios 

éticos de ajuda e promoção socioeconômica, ambiental e cultural, sob uma perspectiva abrangente das relações compreendidas na atividade 

institucional com os fornecedores, os consumidores, a comunidade, a sociedade e o meio ambiente.  

Além das relações com seus diversos públicos – stakeholders - contribuir significantemente para o desenvolvimento contínuo das pessoas, 

das comunidades e do meio ambiente, a Estácio Natal conquista a reverência e a preferência dos consumidores por respeitar a diversidade e 

promover a redução das desigualdades sociais. 

Duas premissas continuarão marcando as políticas da IES, a atuação da IES e a sua relação com a sociedade:  

(1) a inclusão social – pela inserção (e ascensão) de jovens e adultos no mercado de trabalho, e  

(2) a sustentabilidade.   

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 
Implementar atividades voltadas 
para a responsabilidade 
socioambiental. 

Consolidada a Semana de 
Sustentabilidade da IES, com destaque 
para palestras de TI Verde e Meio 
Ambiente. 

Eficiência na divulgação do 
evento.  

Validar a política de responsabilidade 
socioambiental que a IES desenvolve ao 
longo dos últimos anos. 

Implementar atividades voltadas 
à inclusão social. 

Adesão da IES aos programas do 
Governo Federal como PROUNI e FIES 
no sentido de promover a inclusão 
social. 

Limitação do Programa por 
parte do Governo Federal no 
ano de 2017. 

Viabiliza e amplia o número de jovens e 
adultos que aderem ao ensino superior 
através do programa 

Implementar atividades 
científicas, técnicas e culturais 
que conduzam ao 
desenvolvimento regional e 
nacional; 

Realização do Dia do E Nacional; 
Fomento aos projetos de pesquisa e 
extensão da IES que visem contribuir 
para o desenvolvimento social. 

Exclusão de cotas para 
especialistas participarem dos 
projetos de pesquisa e 
extensão. 

Formar recursos humanos através da 
pesquisa e desenvolvimento 
sustentável. 
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Implementar ações/projetos de 
responsabilidade social 

Realizadas reuniões com o Conselho 
Comunitário e o Conselho dos Lojistas 
do Bairro do Alecrim, afim de 
consolidar uma parceria para 
implementar sucessivos projetos de 
extensão envolvendo toda a 
comunidade acadêmica e externa. 

Disponibilidade de tempo na 
agenda dos envolvidos com o 
processo, comunidade 
acadêmica e externa.  

Criar um projeto guarda-chuva 
envolvendo todos os demais que a 
Estácio Natal ofertou no ano de 2017, 
visando a ampliação e implementação 
de novas ações que contribuam para o 
desenvolvimento e inclusão social da 
comunidade local. 

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. 

Efetivado o aumento quantitativo de 
atendimentos do Núcleo de Apoio 
Fiscal e Contábil – NAF, totalizando 50 
atendimentos no segundo semestre 
de 2017. Reestruturado o corpo 
diretivo da Empresa Júnior e a 
infraestrutura do Núcleo de Práticas 
Jurídicas – NPJ. 

Limitação de recursos e 
disponibilidade de horários dos 
docentes/discentes envolvidos 
nos principais projetos de 
extensão da IES. 

Conhecimento das ações de 
responsabilidade social pela 
comunidade acadêmica e externa, 
sobretudo a hipossuficiente, que 
necessita desses serviços em seu 
cotidiano. 

 

 

Análise da CPA: 

 

Diante das premissas previstas no PDI 2017-2021 as atividades de Responsabilidade Social da IES estão articuladas à: 

 Prestação de serviços e desenvolvimento regional: projetos e programas especiais, de caráter transitório e permanente, desenvolvidos 

em conjunto com órgãos públicos da região de inserção da IES, visando contribuir para o incremento tecnológico, a inclusão social e o 

desenvolvimento regional. 

 Ação social comunitária – compreendem o desenvolvimento de atividades e/ou projetos de caráter multi/interdisciplinar dirigidas 

prioritariamente à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável, envolvendo grupos, núcleos comunitários e instituições em ações 

integradas de formação, assessoria, apoio e orientação à organização social. 

Baseando-se nesse contexto, as principais atividades de Responsabilidade Social que merecem o devido destaque para 2017 são: 
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O Núcleo de Prática Jurídica Professor Jalles Costa, de agora em diante denominado NPJ, é o órgão encarregado de implementar, orientar 

e controlar as atividades de estágio curricular, de acordo com as Diretrizes do Ministério da Educação (Lei nº 8.906/94, art. 9º. §2º e da Resolução 

nº 09/04, art. 7º §1º do MEC) e profissionalizante, nos termos regulados pela Ordem dos Advogados do Brasil, dos alunos do Curso de Direito. É 

atribuição do NPJ:  as atividades de estágio curricular e profissionalizante, reais e simuladas; prestação de assistência jurídica gratuita judicial e 

extrajudicial à comunidade hipossuficiente; ajuizamento e acompanhamento de demandas judiciais e realização de audiências reais e simuladas 

 

O NPJ concilia os interesses da população local economicamente hipossuficiente com o acesso à Justiça, nos termos da Lei n° 1060/50. A 

equipe é composta por uma Coordenação e advogados que se especializam no ensino prático, possibilitando aos alunos-estagiários o exercício 

efetivo da prática jurídica real com a segurança da supervisão contínua em diferentes âmbitos, tais como: adoção, divórcio, investigação de 

paternidade, interdição, pensão alimentícia, entre outros.  

 

No que se refere a inclusão social pela inserção (e ascensão) de jovens e adultos no mercado de trabalho, as principais ações realizadas 

ao longo do ano de 2017 foram: a parceria com a Defensoria Pública da União gerando 50 vagas de estágio; realização do simulado OAB; realização 

de audiências simuladas e realização de atividades de argumentação/sustentação oral. O quadro que se segue quantifica as principais atividades 

do Núcleo de Práticas Jurídicas em 2017. 
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Fonte: NPJ Professor Jales Costa/2017 

 

Já o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF, é uma proposta da Receita Federal do Brasil que tem como objetivo levar cidadania ás 

comunidades e pessoas de baixa renda através da responsabilidade social, formando uma rede de atendimento dentro das IES em parceria com 

o curso de Ciências Contábeis da Estácio, realizando treinamento diferenciado aos estudantes onde o objetivo é valorizar e promover o 

conhecimento contábil e fiscal através da prática e a disseminação da Educação Fiscal.  

O NAF contou no ano de 2017 com 10 discentes do curso de Ciências Contábeis e 1 docente, os quais estavam envolvidos em todas as 

etapas das atividades desenvolvidas, desde os treinamentos até os serviços prestados à comunidade, como: Constituição do Microempreendedor 

– MEI; Declaração anual do MEI; Parcelamento dos débitos do MEI; Inscrição, Regularização e Consulta a situação cadastral do CPF; Emissão da 

certidão negativa de PF e PJ; Extrato do processamento da DIRPF; Regularização da DIRPF; e CAFIR – Situação Cadastral do Imóvel Rural 

O trabalho do Núcleo de Apoio Fiscal vem gerando um impacto positivo para instituição tanto no tocante a mídia espontânea, através 

entrevistas em jornais e programas de TV, como também reconhecimento da população nas redes sociais. No ano de 2017, foram 50 
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atendimentos realizados a comunidade acadêmica e a população de baixa renda, envolvendo 95% do total de alunos do NAF nos dias de 

atendimento presencial. 

Tendo como pioneiro o curso de Administração, a Empresa Júnior – Geração Júnior da Faculdade Estácio de Natal, passou a contar nos 

últimos anos com os cursos de CST em Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção, prestando serviços à 

comunidade e tendo como foco a aplicação da teoria a serviços na prática. A Empresa Júnior constitui-se num projeto de integração dos cursos 

da IES, onde os discentes fornecem consultorias, sob orientação de uma equipe de professores orientadores. Os membros são jovens 

universitários com vontade de empreender e socialmente responsáveis que trabalham de forma voluntária, atendendo normalmente, micro e 

pequenos empresários. O setor de atuação são os mais variados, geralmente o público beneficiado com os serviços tem suas micro e pequenas 

empresas situadas no bairro do Alecrim, onde a Estácio Natal está inserida.   

Sabe-se que no meio empresarial, a palavra “sustentabilidade” ganha cada vez mais força e destaque. Empresas de pequeno, médio e 

grande portes adotam medidas e projetos sustentáveis para melhorar a imagem da marca e aumentar seu diferencial competitivo. E a tendência 

é que isso não pare de crescer. Sabe-se que quase metade das empresas brasileiras tem ações específicas ligadas a responsabilidade social.  

Como registro das principais ações desenvolvidas em 2017, pode-se citar para o primeiro semestre: Cliente oculto - Iskisita Atacado, que 

envolveu 26 alunos; Apoio ao Curso CRC; Acompanhamento do projeto Empreenda-se - Casa de apoio a Criança com Câncer Duval Paiva; Curso 

Excel, alcançando a marca de 48 alunos; I Workshop de Produção (palestras e minicursos abordando temas atuais); Apoio ao Curso de Autocad 

e realizado o projeto Influência x Empreendedorismo - pesquisa de campo com gerentes de hotéis. No segundo semestre a Empresa Júnior – 

Geração Júnior passa por uma reestruturação no seu corpo diretivo, visto que alguns de seus membros colaram grau em 2017.1, bem como pela 

transição do professor orientador. Devido a essa transição, no segundo semestre as atividades foram focadas na Readequação do Manual de 

Operações; Reestruturação do corpo Diretivo; Intercâmbio de práticas com a ADMConsult, Empresa Júnior da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e resgatando as demandas internas da IES. Passada a reestruturação, a Faculdade Estácio de Natal, compromete-se em seu PDI 2017-

2021 a ampliar, na ordem de 5% ao ano, a prestação de serviços à comunidade.  

Os alunos dos cursos de Engenharia e Petróleo & Gás no ano de 2017 tiveram uma brilhante participação junto a coordenação de 

Atividades Acadêmicas Complementares e coordenações de curso na organização da 5° Semana de Sustentabilidade e responsabilidade Social 

da Estácio Natal, o evento ocorreu de 25 a 30 de setembro, trazendo como tema integrador “Alimentação Sustentável”.  A programação proposta 

ofertou: Palestra Magna de Abertura (Alimentação Sustentável, ministrada pela Nutricionista, Dra. Ana Elizabeth Alves da Silva); uma Mesa 
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Redonda (A influência de uma alimentação saudável no desempenho de estudantes e atletas, com a participação do Campeão Norteriograndense 

de Fisiculturismo, um Nutricionista Esportivo, um discente e uma docente que assumiram o desafio de realizar uma reeducação alimentar no ano 

de 2017); duas oficinas (Contação de história infantil – alimentação saudável e Cozinha Funcional – Colaboradores da IES); atividades com material 

preparado de forma 100% sustentável em parceria com as alunas do Curso de Pedagogia da Estácio Zona Norte para as crianças de 2 a 8 anos; 

duas palestras (Meio Ambiente e TI Verde: a importância da inovação para a sustentabilidade, ministrada pelo Prof. Msc. Emmanoel Monteiro). 

Entre as principais atividades realizadas pela IES na Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, destacou-se pelo feedback 

positivo da comunidade acadêmica: 

A palestra TI Verde: a importância da inovação para a sustentabilidade - Tecnologia da Informação Verde é uma tendência mundial voltada 

para o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente. Com princípios de uso de recursos tecnológicos que consumam menos energia, uso 

de matéria prima e substâncias menos tóxicas na fabricação e por fim minimize impactos no seu descarte, permitindo reciclagem e reutilização. 

A palestra foi ministrada pelo Prof. Emmanoel Monteiro e instigou ainda mais a comunidade acadêmica a participar de ações sustentáveis em 

nossa IES, gerando a oficina de Reciclagem de Computadores para doação a Escolas Públicas, que já estavam obsoletos para a IES. 

No Dia E nacional, ao longo das atividades envolvendo a reponsabilidade social da IES, foi convidado o campeão Norteriograndense de 

Fisiculturismo para relatar sua história de superação na busca da realização pessoal e profissional através do esporte. Sabe-se que a Inclusão 

Social de crianças e adolescentes de baixa renda é um ponto chave a ser discutido continuamente na sociedade, sobretudo em momentos 

acadêmicos como esse. Os alunos ficaram gratos pela oportunidade e agradeceram publicamente através das redes sociais.  

Durante toda a Semana de Sustentabilidade a Faculdade Estácio de Natal trabalhou na campanha “Doe livros, compartilhe conhecimento 

e transforme vidas! ”, a arrecadação dos livros paradidáticos foram encaminhadas para a Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria. 

Além disso, todas as atividades foram cadastradas na 13° edição da Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, 

através da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) que ocorreu em setembro de 2017. Comprovadas as atividades 

através de evidências fotográficas, filmagens e dados estatísticos a Estácio Natal recebeu o selo de Instituição Socialmente Responsável, que 

atesta o compromisso com qualidade de vida e com o desenvolvimento da comunidade. 
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Fonte: ABMES 

 

Os alunos de Estágio Supervisionado do curso de Engenharia da Faculdade Estácio de Natal também desenvolveram ações no tocante a 

responsabilidade social, atuando na atenção a uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho voltado para recuperação de 

dependentes químicos – Comunidade Terapêutica Deus Proverá – que tem como Diretora a Senhora Maria Eliete de Sena, a instituição é instalada 

na comunidade de Massaranduba no município de São Gonçalo do Amarante/RN, o desafio maior da Comunidade é adequar-se as normas da 

ANVISA para retirar o seu alvará de funcionamento. Os alunos da Estácio Natal entraram com o estudo das adequações, com os projetos, 

buscando a produção de um ambiente de qualidade e a melhor distribuição dos espaços entre os diversos usos que o disputam, de modo que se 

cumpra com as funções sociais da entidade de acordo com as normas vigentes definidas pelos órgãos competentes. Finalizada a primeira etapa 

das ações, projetou-se voltar a atuar na mesma instituição no ano de 2018, agregando os cursos de Direito e Recursos Humanos. 

De acordo com a política institucional de atenção ao corpo discente, para possibilitar a inclusão de estudantes em situação econômica 

desprivilegiada, a Instituição oferece bolsas, com descontos pré-determinados por categoria e adota programas de financiamento FIES e 

PRAVALER, bem como programas de bolsas PROUNI. Ainda, em relação à responsabilidade social, destacamos que a Faculdade Estácio de Natal 
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preocupa-se com a acessibilidade de todos. A infraestrutura física do campus é totalmente adaptada, contando com rampa de acesso e banheiros 

adaptados. A Estácio Natal ainda conta, conforme prevê a legislação, com Pessoas com Necessidades Especiais – PNEs atuando na sala dos 

professores e Biblioteca. Ademais, a Instituição estabelece parcerias, através de convênios com órgãos públicos e privados, com objetivo de 

fortalecer seus cursos e oferecer aos alunos maiores oportunidades de estágio. 

O ano de 2017 foi finalizado com 55 alunos matriculados FIES e 24 alunos matriculados PROUNI. Sabe-se que a iniciativa privada tem 

desde o início um papel muito importante nesse processo ao colaborar com o MEC para que o FIES continue sendo um instrumento de inclusão 

de jovens e adultos no ensino superior. 

Para o ano de 2018 e em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional, a Faculdade Estácio de Natal propõe agregar as 

atividades realizadas ao longo do ano de 2017, as seguintes ações: retomada do Projeto Estácio Feira Limpa, onde alunos e colaboradores se 

unem para ir a Feira Livre do Bairro do Alecrim situada no entorno da IES levar conhecimento a população sobre coleta seletiva e sustentabilidade;  

implementar na Semana de Engenharias uma ação social na Casa de Apoio a Criança com Câncer – Durval Paiva; buscar uma atuação linear entre 

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e entidades  filantrópicas situadas no Bairro do Alecrim.  
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3.3. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

I. Ensino – Graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Atualizar os projetos 
pedagógicos dos cursos, com 
fundamentos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais, nas 
demandas sociais, na evolução 
do conhecimento e em práticas 
pedagógicas atualizadas. 

Contextualizado com o PDI 2017-2021 
da IES, os projetos pedagógicos dos 
cursos são atualizados pelo Núcleo 
Docente Estruturante e colegiado do 
curso. 

Não há fragilidade 

Projetos Pedagógicos Regionalizados 
adequadamente para cada curso 
seguindo o perfil do currículo em 
vigência. 

Divulgar os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos aos 
Alunos.  

As cópias dos projetos pedagógicos 
dos cursos são disponibilizadas na 
biblioteca da IES e as coordenações 
apresentam os principais tópicos nas 
reuniões de boas-vindas. 

Documento grande  
Assegurar os alunos da existência de 
políticas institucionais e acadêmicas 
bem definidas.  

Implementar formas de apoio ao 
discente, com base nas 
necessidades reveladas pelos 
alunos.  

Implementação das atividades de 
nivelamento e monitoria nos 
diferentes cursos que são 
fundamentais para atender as 
necessidades básicas dos alunos, 
aliado a esses a IES ainda oferta o 
Avaliando o aprendizado revisando 
todo o conteúdo visto em sala de aula 
através de questões.  

Adesão dos alunos as atividades 
de monitoria e nivelamento, 
devido a alta rotina de trabalho 
de muitos discentes. 

Proporcionar ao corpo discente um 
maior leque de oportunidades no 
aprimoramento do conteúdo absorvido 
em sala de aula. 
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Desenvolver as Atividades 
Acadêmicas Complementares 
(AACs) alinhadas aos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos.  

Alinhado aos projetos pedagógicos, as 
Atividades Acadêmicas 
Complementares ofertadas na IES são 
focadas nos seguintes eixos: 
Cidadania, Empreendedorismo, 
Científico-acadêmico e 
Sustentabilidade. 

Utilização das horas das 
disciplinas 

Promover com as atividades 
complementares momentos de 
interação entre diferentes períodos e 
até cursos da IES, despertando o 
interesse do corpo discente na busca 
pelo conhecimento fora de sala de aula. 

Divulgar os critérios de Avaliação 
e regras para as Atividades 
Acadêmicas Complementares, 
TCC, Extensão, Iniciação 
Científica e outros. 

Os editais e regulamentos das 
diferentes atividades desenvolvidas 
na IES são amplamente divulgados nos 
murais, redes sociais e reuniões de 
líderes. 

Falta de interesse dos alunos 
em atentar as informações 
expostas. 

Consolidar e fortalecer a cada semestre 
os pilares da educação superior que são 
o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Aprimorar os cenários das 
atividades práticas existentes e 
organização de novos cenários, 
atendendo às necessidades de 
cada curso, tendo em vista a 
aproximação com a 
comunidade. 

Visando a maior participação da 
comunidade nas atividades 
desenvolvidas pela IES, foi firmada 
uma parceria entre o Conselho 
Comunitário do Bairro do Alecrim e a 
Coordenação de Pesquisa e Extensão 
da faculdade. 

Não há fragilidade 

Aumento no número de atividades de 
Responsabilidade Social realizadas por 
curso, levando em consideração a 
participação da comunidade que reside 
no entorno da IES.  

Garantir a qualidade do 
conteúdo do material didático 
das disciplinas 
 

O material didático disponível no 
SAVA dentro do Sistema de 
Informações Acadêmicas (livro 
didático e material interativo) é 
elaborado pelo corpo docente da IES, 
formado em sua maioria por mestres 
e doutores, e revisado 
semestralmente. 

Não há fragilidade 

Desperta o interesse dos alunos no 
acompanhamento dos conteúdos 
ministrados pelo material didático 
disponível.  

Garantir a organização e 
qualidade do funcionamento do 
Estágio 
Curricular/Supervisionado dos 
Cursos, e contribuição para a 
formação profissional. 

Consolidação da Coordenação Geral 
de Estágio Supervisionado da IES, 
incluído assim não só o estágio 
curricular, como também o 
extracurricular. 

Comprometimento dos alunos 
em seguir o regulamento de 
estágio. 

Acompanhamento mensal das 
atividades de estágio realizadas pelos 
alunos e das visitas aos estagiários 
realizadas pelos docentes.  
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Garantir a preparação adequada 
do aluno para o mercado de 
trabalho. 

O eixo de Empregabilidade, 
Empreendedorismo e Inovação 
contemplado nas Atividades 
Acadêmicas Complementares busca 
dar suporte ao discente fortalecendo 
o laço ensino-aprendizagem e 
abordando pontos determinantes na 
inserção aluno no futuro mercado de 
trabalho. 

Não há fragilidade 
Alta adesão do corpo discente nas 
atividades voltadas para 
empreendedorismo e inovação. 

Acompanhar o impacto dos 
resultados das avaliações 
internas e externas sobre as 
ações desenvolvidas pelos 
cursos. 

Constante acompanhamento da 
diretoria acadêmica junto a CPA na 
discussão dos resultados alcançados e 
projeções dos planos de ações junto 
as coordenações de curso e diretoria 
da IES. 

Não há fragilidade 
Execução total dos planos de melhoria 
nos pontos de fragilidades revelados 
pelas avaliações internas e externas.  

Divulgar as Ações de Melhoria 
implantadas nos Cursos, com 
base nos resultados da Avaliação 
Institucional. 

A divulgação dos resultados ocorre 
através dos murais institucionais e 
reuniões de líderes, onde são 
apresentados o resultado da avaliação 
institucional, bem como as melhorias 
advindas da avaliação.  

Conseguir manter a boa adesão 
dos alunos a avaliação. 

Consolidação da sintonia entre o corpo 
discente e a gestão da IES através da 
expressiva participação dos líderes de 
turma. 

Incentivar o desenvolvimento de 
Programas de Capacitação 
Docente e a participação dos 
professores nesses Programas, 
visando ao aprimoramento da 
qualidade do ensino ofertado. 

A Educare (Universidade Coorporativa 
da Estácio) oferta semestralmente 
uma significativa quantidade de 
cursos de capacitação docente através 
do PIQ – Programa de Qualificação 
Docente.  

Ainda não há adesão de todos 
os professores 

A cada semestre aumenta a adesão dos 
docentes que participam da 
qualificação, o que é reflexo da 
qualidade dos cursos ofertados. 

Acompanhar e avaliar o trabalho 
docente, através dos resultados 
da avaliação interna. 

Realização semestral do feedback 
docente baseando-se no resultado da 
avaliação.  

Seriedade do aluno ao 
responder a avaliação. 

Controle individualizado pela 
coordenação de curso do desempenho 
docente. 
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Acompanhar o trabalho dos 
Coordenadores de Curso. 

A gestão da IES, acompanha a rotina 
do coordenador de curso 
semanalmente através das reuniões 
de GDA e realiza semestralmente 
feedback baseado no resultado das 
avaliações. 

Não há fragilidade 
Gestão participativa entre a 
coordenação de curso e corpo diretivo 
da IES. 

 

Análise da CPA: 

 

Na Faculdade Estácio de Natal as ações voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão, oferecem ao aluno uma diversidade de projetos 

e programas complementares a fim de capacitá-lo plenamente para o exercício profissional e da cidadania, com formação de egressos 

comprometidos com a realidade socioeconômica da região em que certamente atuarão.  

Neste sentido, os projetos pedagógicos dos cursos têm como princípio a flexibilização curricular, buscando atender a resolução de 

problemas em novos contextos e a interdisciplinaridade. A Instituição está atenta ao processo contínuo de mudanças que ocorrem na sociedade 

e consciente do seu papel, na formação de cidadãos competentes, críticos, criativos e comprometidos com o desenvolvimento econômico-social 

e cultural. 

No Ensino, em cumprimento à sua Missão e os Princípios Filosóficos – Igualdade, Qualidade, Gestão Participativa e Humanismo – que 

norteiam o compromisso da Estácio Natal, a IES busca desempenhar importante papel perante a sociedade local, regional e nacional atuando 

com cursos de graduação (Bacharelado e Tecnológica) e pós-graduação lato sensu. 

Os alunos que ingressam na Estácio Natal são recepcionados com o Projeto Boas Vindas e a Visita Guiada a Biblioteca, onde as 

coordenações de curso e direção da unidade juntos apresentam as políticas institucionais e acadêmicas da faculdade, fazendo com que o aluno 

se sinta mais acolhido e parte integrante da IES. Entre as ações de apoio ao discente no ano de 2017, com base nas necessidades reveladas pelos 

alunos, pode-se destacar as ações de nivelamento, monitoria e preparatório para os exames de classe: 

 Nivelamento de Programação com Tecnologia Java Script 

 Preparatório para o CFC – Módulo I, Módulo II, Módulo III, Módulo IV e Módulo V 

 Simulados para o exame da Ordem de Advogados do Brasil – OAB 

 Audiências Simuladas no Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ 
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 Minicurso de Teoria Geral do Processo 

Visando ainda o desempenho nas avaliações realizadas ao longo do semestre o Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP realizou no 

segundo semestre de 2017 o Projeto Reta Final: Organize seus Estudos e Obtenha Sucesso. Adicionalmente a coordenação de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) realizou oficinas específicas para os alunos que cursam a disciplina de TCC, como por exemplo: Normas ABNT - Regras 

para Artigos e TCC. 

Ainda sob a coordenação do NAP em parceria com a diretoria acadêmica da Faculdade Estácio de Natal foram realizadas diferentes ações 

voltadas para o Ciclo ENADE 2017, onde havia uma equipe multidisciplinar acompanhando os alunos dos diferentes cursos envolvidos no exame. 

Foi um ano muito produtivo e enriquecedor para a equipe, pois a troca de conhecimento é mútua fortalece os laços da entre a faculdade e os 

alunos. Entre as atividades realizadas, foram notadamente muito bem recebidas pelos alunos: 

 Simulados Online 

 Simulados Presenciais 

 Revisões de Conteúdo Específico das Disciplinas Mãe 

 Oficinas – Como analisar e responder de maneira satisfatória as questões subjetivas 

 Palestras sobre Interpretação de Gráficos e Tabelas 

 Palestras Motivacionais – Seja Feliz no ENADE 
 

Sabe-se que as Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) voltadas para as atividades de Ensino especificamente são fundamentais 

no processo de ensino-aprendizagem, isso porque nesse processo para o educador é preciso reconhecer o outro (professor e aluno) em toda sua 

complexidade, em suas esferas biológicas, sociais, culturais, afetivas e linguísticas. Promovendo assim o diálogo entre o conteúdo curricular 

(formal) e os conteúdos únicos (vivências, história, individualidade) tanto do professor quanto do estudante.  Dessa forma, essas atividades são 

desenvolvidas baseadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e no PDI da instituição, merecendo devido destaque para o ano de 2017 as seguintes 

atividades: 
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Obra Cidade Verde – Engenharia 
 

Setor Técnico da Claro em Natal – Redes e ADS 
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Setor Técnico da Petrobrás em Natal – Redes e ADS 
 

O
fi

ci
n

as
 

Contabilidade e Mercado de Trabalho 
 

Gestão de Pessoas 
 

Rotinas do Setor Pessoal 
 

Rotinas do Setor Fiscal 
 

Rotinas do Setor de Legislação 
 

Currículos – Formação de Multiplicadores 
 

Currículo – Semana de Multiplicação 
 

Cozinha funcional 
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Compliance 
 

Sistema de Gestão da Qualidade 
 

TI Verde: a importância da Inovação para a Sustentabilidade 
 

Alterações da Legislação Trabalhista 
 

Flexibilização das Leis Trabalhistas 
 

Elaboração de Currículos e Orientações de Comportamento em Processos 
 

A Inovação e seus Impactos na formação profissional 
 

De Contador para Consultor 
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Introdução ao Licenciamento Ambiental 
 

Alimentação Sustentável 
 

A Influência da Alimentação Saudável no Desempenho de Estudantes e atletas 
 

C
in

e
m

a 
 

Cine RH – O Discurso do Rei 
 

Cine RH – Os Estagiários 
 

Cine RH – O Diabo veste Prada 
 

Cine Gestão 
 

Direito ao Cinema – O Experimento de Milagre 
 

Direito ao Cinema – Táxi Drives 
 

Direito ao Cinema – O Planeta dos Macacos 
 

Direito ao Cinema – The Eichemann 
 

Direito ao Cinema – Estrelas além do Tempo 
 

Direito ao Cinema – Capitão Fantástico 
 

 
 
 

 

Ao longo dos anos de 2015 e 2016 foi solicitação do corpo discente através da Pesquisa Institucional que as Atividades Acadêmicas 

Complementares se fortalecessem na IES, com isso no ano de 2017 foi Implantado especificamente o Programa de Atividades Acadêmicas 



 52 

Complementares (AAC), no qual alcançou no segundo semestre a marca de 725 horas de atividades ofertadas na Estácio Natal, evolvendo dessa 

forma 92 atividades cadastradas no Sistema de Informação ao Aluno (SIA), aproximadamente 200 alunos envolvidos nos eventos chave (Semana 

Científica e Semana de Sustentabilidade) e 68 relatórios de atividades emitidos pelos docentes, dos quais 100% dos catalogados se encontram 

com status ativo ao final do ano letivo. 

 

II. Ensino - Pós-graduação: 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Ampliar as ações que articulem a 
graduação e a pós-graduação. 
 

Efetivação das atividades de pesquisa 
e extensão que contemplam também 
os alunos de Pós-Graduação. 

Os alunos de Pós-Graduação só 
conseguem participar das ações 
que ocorrem aos sábados e não 
coincidem com as aulas 
presenciais.  

Agregam aos alunos da graduação a 
experiência de profissionais que já se 
encontram no mercado de trabalho. 

Apresentar os cursos de Pós-
graduação aos alunos da 
Graduação. 

Realização semestral de uma ação 
específica para apresentar a 
graduação os cursos de Pós-
Graduação. O projeto Até Breve reúne 
os formandos para entrega do convite 
de formatura e no momento, os que 
comparecem ao evento recebem um 
ticket com descontos especiais para os 
cursos de Pós-graduação que são 
apresentados. 

Os formandos que ainda não 
estão inseridos no mercado de 
trabalho. 

Alcançou nos últimos três anos uma 
excelente conversão, onde até 60% dos 
alunos de Pós-graduação são egressos 
dos cursos de Graduação da IES.  

Implantar os cursos de Pós-
graduação previstos no PDI. 

Diante dos cursos previstos no PDI 
2017-2021, já se encontra em 
formação as turmas de Gestão de 
Energias Renováveis e Liderança e 
Coaching. 

A procura pelos cursos em 2017 
não acompanhou a oferta dos 
cursos previstos no PDI.  

Regionalizar e acompanhar a tendência 
do mercado na oferta dos cursos de 
Pós-Graduação, tornando-se vitrine do 
ensino superior na cidade. 
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Análise da CPA: 

 

A Faculdade Estácio de Natal acompanha as grandes mudanças que a sociedade vem sofrendo ao longo do tempo, entre essas, a 

quantidade de informações que são disponibilizadas diariamente e a velocidade de sua propagação. A Estácio Natal estrutura sua atuação na 

pós-graduação lato sensu disponibilizando cursos atualizados com o mercado de trabalho, levando em consideração que a informação e o 

conhecimento são requisitos indispensáveis para a vida profissional. 

Em consonância com a sua missão – Educar para Transformar – a Pós-Graduação lato-sensu da Faculdade Estácio de Natal assume o 

compromisso de especializar, qualificar e capacitar profissionais por meio de uma educação superior de qualidade, do investimento de recursos 

na construção do conhecimento e da busca permanente da excelência, visando atender às demandas sociais por meio da democratização de 

ensino de Pós-graduação e da educação continuada. 

A oferta dos cursos de pós-graduação está alinhada com as áreas de graduação ativas na IES, conforme o PDI 2017-2021, o que garante 

a formação continuada do egresso que deseja permanecer em busca de qualificação profissional e melhores oportunidades de ingresso no 

mercado de trabalho. A Estácio Natal ofertou ao longo do ano de 2017 os seguintes cursos de pós-graduação: 

 

Cursos 
 

Áreas do Conhecimento 

Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário Ciências Jurídicas 

Direito Civil e Processual Civil 

Gestão de Pessoas  

 

 

 

Gestão e Comunicação 

Gestão de Projetos 

Gestão Empresarial 

Gestão Estratégica de Pessoas 

Gestão Financeira e Controladoria 

Controladoria Estratégica de Finanças 
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MBA em Gestão De Projetos em Tecnologia da Informação 

Engenharia de Segurança do Trabalho  

Exatas e Engenharias 

 

Segurança de Redes de Computadores 

Telecomunicações e Redes de Computadores: Tecnologias Convergentes 

Petróleo e Energias 

 

Ainda em 2017 foi anunciado a oferta dos cursos de Gestão de Energias Renováveis, Direito Penal e Processo Penal, Engenharia de 

Softwares e Liderança e Coaching. As coordenações dos referidos cursos já iniciaram a formação das turmas que tem previsão para iniciar em 

abril de 2018.  

 

III. Pesquisa  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Incentivar o engajamento de 
alunos e professores dos cursos 
de Pós-graduação e Graduação 
nos Programas de Iniciação 
Científica. 

O edital de iniciação científica é aberto 
anualmente e passa por um período 
de 3 meses de divulgação. Aprovado o 
projeto os alunos recebem uma bolsa 
na forma de desconto na mensalidade 
e os docentes também recebem uma 
bolsa pela orientação. 

O programa prevê que só 
participem do projeto 
professores com Mestrado ou 
Doutorado, conforme 
orientação da CAPES, o que 
diminui o leque de docentes 
aptos a orientação. 

Aumenta expressivamente ano a ano a 
participação do corpo discente e 
docente no programa de iniciação 
científica, gerando uma visão crítica e 
reflexiva aos acadêmicos por meio da 
pesquisa/educação investigativa. 

Acompanhar o levantamento e 
apresentação da produção 
acadêmica discente e docente. 

O Simpósio de Iniciação Científica é 
realizado anualmente, no momento 
são apresentados os trabalhos 
desenvolvidos no período de vigência 
dos projetos, bem como as 
publicações geradas e eventos em que 
os docentes e discentes participaram.  

Conscientizar os docentes e 
discentes da importância em 
manter o currículo lattes 
atualizado. 

Através da consolidação do Programa 
de Iniciação Científica o número de 
publicações aumentou 
consideravelmente nos últimos três 
anos de acordo com o levantamento 
realizado no Currículo Lattes.  
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Acompanhar a produção de 
conhecimento articulado às 
necessidades sociais. 

Os projetos são submetidos de acordo 
com as linhas de pesquisas 
contempladas no edital em 
consonância com os projetos 
pedagógicos dos cursos e o PDI da IES. 

 

Devido a articulação com as 
necessidades sociais, a Iniciação 
Científica da Faculdade Estácio de Natal 
vem gerando mídia espontânea e 
reconhecimento da sociedade. 

 

 

Análise da CPA: 

 

De acordo com o último edital, o Programa de Iniciação Científica e Tecnologia da Faculdade Estácio de Natal têm como objetivo despertar 

a vocação científica dos alunos de graduação do ensino superior; estimular e desenvolver o pensamento científico, aptidão criativa, capacidade 

crítica, procurar novas respostas e soluções; desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa; conscientizar o aluno das questões 

sociais e éticas inerentes à pesquisa científica; e, proporcionar espaço institucional para formação de futuros pesquisadores. 

O Programa de Iniciação Científica e tecnologia é coordenado pela Professora Juliana Rocha (Mestre em Ciências Sociais) e o comitê de 

avaliação dos projetos que é formado por um grupo de docentes mestres e doutores da própria IES. Durante os anos deste ciclo (2015 à 2017), 

os projetos foram apreciados pelo Comitê, que teve o papel de avaliar e emitir os pareceres das submissões e posteriores relatórios, mensal e 

anual.  

Durante o ano de vigência dos projetos os docentes e discentes recebem uma bolsa de estudo para auxiliá-los na dedicação a pesquisa, 

em contrapartida é necessário apresentar pelo menos um trabalho em evento e gerar um artigo científica vinculado ao objeto de estudo da 

pesquisa. 

Desde o início do programa em 2014 a área de Tecnologia e Engenharias vem se destacando com projetos desenvolvidos em parceria 

com a Petrobrás e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já o edital 2017-2018 teve 07 projetos aprovados nas áreas de 

Gestão/Negócios e Ciências Jurídicas, são eles: 
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INCLUSÃO SOCIAL: AS CAUSAS DA EXCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 

TRABALHO DA GRANDE NATAL SEGUNDO OS MESMOS 

 

Esse projeto visa responder quais são os reais obstáculos que impedem o ingresso das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho da grande Natal, incluindo os 3 municípios de 

Parnamirim, Macaíba e a própria Natal, desta forma dando seguimento ao trabalho iniciado por 

Aguiar (2009). E isto se faz importante para que no futuro se consiga aumentar de forma 

significante o número de pessoas com deficiência que assumem postos de trabalho nessa 

localização com ações mais efetivas a respeito, já que hoje isso é bem pequeno segundo dados de 

pesquisa do IBGE (2002). Ao identificar os motivos pelos quais esses indivíduos não conseguem 

trabalhar se torna possível propor soluções que possibilitem corrigir isso de forma mais assertiva 

o quanto antes. O trabalho parte de uma adaptação do modelo de Ribas (2010), que identifica 

como as principais variáveis de impedimento a esse ingresso das pessoas com deficiência ao 

mercado de trabalho em geral a falta de qualificação e capacitação das mesmas, o preconceito 

existente na sociedade como um todo, os benefícios recebidos pelo governo até o momento em 

que eles estão empregados, e pôr fim a inadequação das organizações para receber essas pessoas 

de uma forma geral. Além de verificar uma a uma as variáveis supracitadas, essa pesquisa também 

propõe a possibilidade de descobrir outras novas variáveis para complementar o modelo 

apresentado, como por exemplo a própria lei de cotas que obrigam as empresas com mais de 100 

empregados a ter em sua força de trabalho uma porcentagem de pessoas com deficiência e que 

segundo alguns pesquisadores esse fato atrapalha mais do que ajuda nessa empregabilidade. 

Desta forma pode-se afirmar ser esse um estudo exploratório, ao tentar aumentar o 

conhecimento sobre o assunto de acordo com Cervo, Bevian e Silva (2007); que utilizará uma 

pesquisa de campo e de natureza quantitativa; fazendo uso de questionários juntos às pessoas 

com deficiência da grande Natal; e além disso dará um tratamento estatístico de frequência, 

média e moda aos dados coletados no momento da sua análise. Ao final espera-se que os alunos 

participantes do projeto possam crescer e adquirir novas competências com o trabalho, que haja 

uma real contribuição com a pesquisa acadêmica ao avaliar e propor melhorias a um modelo 

teórico já consagrado, além de fazer com que a própria Estácio atenda seus objetivos de extensão 

junto a sociedade em geral. 

MULHER NO DIREITO PENAL: DA SUBMISSÃO À ASCENSÃO DA REPRESENTATIVIDADE PELA LEI 

 

Os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana são dois conceitos 

interdependentes, tanto no âmbito do direito público como no do privado, em que o protagonista 

é o ser humano, e a meta da nação democrática é reconhecer e proteger sua dignidade. Nessa 

perspectiva de estudo, o presente projeto busca enfatizar a importância da mulher, de sua efetiva 

proteção, enquanto titular de direitos humanos, através de um conteúdo social histórico 
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buscando considerar fatores como da submissão à ascensão da representatividade pela lei. 

Destaca-se que a Lei, que protege as mulheres, maior parcela da população brasileira, as quais, 

potenciais agentes multiplicadores da cidadania, ainda sofrem diversas formas de discriminação 

nas variadas modalidades. Diante do contexto, busca-se o valor significativo e representativo da 

Lei 13.340/06, que abriu discussões e ascendeu a representatividade, influenciando mulheres, que 

antes não se sentiam representadas, nem acolhidas pela justiça, a ter voz e exigir que seus direitos 

à sua dignidade sejam respeitados. Com essa problematização em destaque, o projeto de pesquisa 

debruçará sobre a evolução histórica do Código Penal no que tange a tipificação de crimes de 

violência contra a mulher, sua representatividade. Entender como a mulher era tutelada na 

ausência de leis específicas que abrangessem o contexto histórico e o que a criação destas 

influenciam nas condutas das vítimas hoje. A relevância dessa pesquisa está na análise e 

importância da participação da mulher na sociedade, no mundo do trabalho e na conquista de 

seus direitos. A proposta é de suma importância porque além de analisar esse comportamento 

histórico do Código Penal, é preciso entender se ele atende as necessidades sociais, se o problema 

está na lei ou em sua aplicabilidade, se ele representa e alcança a todos, ou só os que interpretam 

e a reclamam. Para tanto, os objetivos propostos concentram-se em entender o contexto histórico 

da ausência de leis até as mudanças no Código Penal Brasileiro que assistem a mulher como vítima; 

compreender fatos e discussões que antecederam a aprovação das mudanças no Código vigente; 

identificar os avanços que a Lei alcançou e os respectivos anseios em meio à sociedade. Como 

aporte metodológico, analisar-se-á de forma inicial, uma historicidade social, através de um 

estudo da evolução do papel da mulher, mediante as Constituições Brasileiras, análise e distinção 

pelo Código Penal, e referenciando-se através de estudiosos, tanto no campo jurídico, como no 

social; somando-se ao estudo de casos concretos, seguido de um mapeamento e análise 

estatística. Buscando-se assim, a finalidade de compreender o alcance e efetividade da Lei. Como 

resultado, espera-se compreender essa linha tênue do passado até o presente, o que deverá 

contribuir na promoção de futuras políticas públicas, bem como também sua aplicabilidade e 

eficácia. 

 

 

 

O SISTEMA PRISIONAL E A CIDADANIA ENTRE O MEDO, A SEGURANÇA E A LIBERDADE 

 

O Brasil convive com um abandono do sistema prisional, o que deveria ser um instrumento 

de ressocialização, muitas vezes, funciona como escola do crime, devido à forma como é tratado 

pelo estado e pela sociedade, O problema carcerário é complexo e envolve diferentes âmbitos, 

traduzidos pela superpopulação carcerária, violação aos direitos humanos dos presos, altos 

índices de reincidência, organizações criminosas com comandos dentro dos próprios presídios, 
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entre outras celeumas que nascem e se diversificam a cada dia.  Com essas condições, vem 

ampliando e reproduzindo as desigualdades sociais, enquanto um espaço das mais variadas 

violações de direitos humanos, e, como instituição política, vem mantendo seu caráter punitivo e 

pouco ressocializador. Porém, a partir da sedimentação do modo de produção capitalista e do 

aprofundamento das desigualdades daí decorrentes, foi o sistema penal que revelou-se 

importante técnica de controle social sobre as maiorias naturalmente excluídas do processo de 

acumulação de capital. O controle social, portanto, considerado um conjunto entre formas 

externas de intervenção no comportamento do sujeito desviante e um processo de construção de 

uma consciência guiada pelas regras e normas de uma sociedade. Nesse aporte teórico, o estudo 

objetiva uma análise sobre os mecanismos de controle social no sistema prisional do Estado do 

Rio Grande do Norte e as suas interferências nas esferas de segurança, liberdade e medo. Para 

tanto, como aporte metodológico, será abordado, inicialmente, as origens da sociedade disciplinar 

e como suas técnicas se desenvolveram até o modelo atual. Em seguida, centralizar-se-á no 

sistema penal como elemento central das técnicas atuais de controle e dominação, a partir de um 

dos eixos principais do poder punitivo na atualidade, na perspectiva de teóricos como Michel 

Foucault, Eugenio Raúl Zaffaroni, Nilo Batista, e Loïc Wacquant, dentre outros, que oferecem o 

aporte doutrinário necessário para o trabalho. Sob a perspectiva de um método de pesquisa 

dialético, busca-se a verificação de uma abordagem jurídico-sociológica, na perspectiva de indicar 

as transformações do poder disciplinar até sua concepção atual, bem como demonstrar suas 

relações com um dos principais instrumentos do poder punitivo na atualidade a pena privativa de 

liberdade. Com isso, reporta-se a organização de reunião dos elementos que permitam analisar o 

sistema penal enquanto técnica de controle social daqueles considerados indesejáveis ou inaptos 

para o convívio em sociedade. Com os possíveis resultados da pesquisa espera-se responder de 

que forma o Sistema Prisional, como mecanismo de controle social, vem interferindo nas esferas 

de segurança, liberdade e medo. Dessa forma, podendo direcionar a discussão no mundo 

acadêmico com respaldo teórico e analítico, através de dados reais vivenciado na 

contemporaneidade. 

  

REFORMA TRABALHISTA – EVOLUÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS? 

 

O trabalho existe desde a existência primitiva do homem, pois este já possuía a 

necessidade de alimentar-se e manter a sua sobrevivência, mas a edição de legislação reguladora 

do trabalho no Brasil não é tão antiga assim. Primeiramente tivemos a vitória da Lei Áurea em 13 

de Maio de 1888, que foi uma lei “divisora de águas” promulgada pela Princesa Isabel que libertou 

os escravos. Após a libertação dos escravos, fomos conquistando pequenas vitorias, tais como a 

Constituição de 1934 que foi a primeira a ter normas específicas do direito do trabalho, e em 1943 

foi criada a consolidação das Leis Trabalhistas, para sistematizar as leis laborais existentes, porém 
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não era um código propriamente, pois sua função era apenas reunir as leis trabalhistas vigentes. 

Posteriormente, com a Constituição de 1946 conquistamos o direito de greve e também nos 

trouxe outros direitos trabalhistas, tais como a participação dos empregados nos lucros, repouso 

semanal remunerado, estabilidade, etc. E a Constituição de 1967 manteve os direitos trabalhistas 

que já existiam e trouxe ainda regulamentação dos empregados domésticos e rurais. Com o 

surgimento do Constitucionalismo e a promulgação da atual Constituição Federal vigente que é a 

de 1988 impulsionou os direitos trabalhistas, previstos no seu artigo 7º, XXIV, e 8º, VI, CF/88, 

direitos os quais trouxeram melhores qualidade de trabalho, prevendo salário mínimo e registro 

obrigatório na CTPS (carteira de trabalho e previdência social). Atualmente nos deparamos com 

um projeto de reforma trabalhista apresentado pelo governo do atual presidente do Brasil Michel 

Temer, projeto polêmico o qual divide opiniões, que traz mudanças consideráveis para o direito 

do trabalho como por exemplo: que os Acordos coletivos entre empresas e empregados podem 

se sobressair das leis prevista na constituição, Parcelamento de férias em até  três vezes, jornada 

de trabalho diário que pode chegar em até 12hs e etc. Dessas mudanças, muitas parecem ir de 

contra ao contexto histórico de conquistas dos trabalhadores, trazendo um retrocesso e 

suprimindo direitos, assim surgindo as perguntas quais foram as principais ocorridas nos direitos 

dos trabalhadores? Essas mudanças legislativas suprimiram direitos trabalhistas? Os objetivos 

desta pesquisa são repensar os direitos trabalhistas a partir das mudanças ocorridas com a edição 

do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista, com base na relação de emprego; analisar as mudanças 

nos direitos dos trabalhadores; verificar quais os instrumentos normativos de proteção ao 

trabalho na ordem jurídica nacional e internacional, e fazer uma análise se essas mudanças trazem 

ou não evolução aos direitos trabalhistas e para o país. Os procedimentos metodológicos 

utilizados focarão as fontes documentais baseadas na legislação brasileira, nas Convenções e 

Recomendações da Organização Internacional do Trabalho, e nas pesquisas bibliográficas como 

livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita, e que sejam cabíveis ao tema.  

 

A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 

INFANTIL NO BRASIL 

 

O presente trabalho faz uma explanação sobre a efetividade das políticas públicas para a 

prevenção e erradicação de todas as formas de trabalho infantil. Inicialmente faz-se necessário 

apresentar um breve histórico sobre a evolução social da exploração do trabalho da criança e o 

surgimento de uma preocupação mundial para prevenir e erradicar o trabalho infantil. Embora o 

trabalho infantil já apresentasse registros desde o Código de Hamurabi, desenvolvidos pelos 

babilônicos por volta de 1772 a.C, a preocupação com esse tipo de labor começou a tomar grandes 

proporções após a Revolução Industrial do século XVIII, onde a exploração sofrida por crianças e 

adolescentes eram de forma demasiada e sem limites, sem serem levadas em conta quaisquer 
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diferenciações em relação à execução do trabalho ou à jornada de trabalho. No Brasil, a 

Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943, estabeleceu um capítulo exclusivo para a proteção do 

trabalho do menor, mas o marco inicial para a proteção dos direitos da criança foi a Constituição 

de 1988, por meio do Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente consubstanciado 

no artigo 227 e posteriormente, a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 

veio efetivar e garantir que esses direitos sejam cumpridos. A partir disso, a criança passou a ser 

vista como sujeito de direitos, sendo dever da família, da sociedade e do Estado proteger 

integralmente a dignidade dos menores. Assim, a infância e a adolescência passaram a ser vistas 

como etapas da vida essenciais para a formação do indivíduo e de educação. O combate ao 

trabalho infantil é um ponto essencial para a melhoria dos indicativos sociais, para redução da 

pobreza e, principalmente preservar a dignidade da criança. Foram mostradas as causas e 

consequências muitas vezes, irreversíveis, da exploração do trabalho infantil. As principais 

políticas públicas governamentais adotadas no Brasil para prevenir e erradicar o trabalho infantil 

são o Programa Bolsa Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Os objetivos 

desta pesquisa são verificar quais são os instrumentos normativos referentes à proteção da 

criança e do adolescente quanto ao trabalho e mostrar quais são as ações estratégicas 

governamentais adotadas pelo Brasil, se elas estão realmente atingindo suas metas. Ademais, 

procura-se sensibilizar e conscientizar a sociedade para a problemática do labor infantil. Os 

procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa foram o empírico, com pesquisa de 

campo, os documentais baseados na legislação brasileira, nas Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho, e nas pesquisas bibliográficas. Embora a pesquisa esteja em 

desenvolvimento, verificou-se que apesar das ações estratégicas do PETI e do Programa Bolsa 

família procurarem eliminar ao máximo o trabalho infantil e proteger o trabalho do menor 

aprendiz, faz-se necessárias fiscalizações mais intensas para o cumprimento das suas metas e uma 

interação da sociedade para a situação do trabalho infantil. Em que pese a intenção do legislador 

e dos órgãos públicos e privados em procurar prevenir e erradicar o trabalho infantil, não será 

possível eliminar esse tipo de trabalho enquanto existirem famílias em estado de pobreza 

extrema, altos índices de violência doméstica, abandono escolar e uma baixa educação escolar. 

 

EVOLUÇÃO ELEITORAL: DA DITADURA À DEMOCRACIA 

 

Na época conhecida como Regime Militar (1964-1985), a legislação eleitoral ficou marcada 

pelos sucessivos atos institucionais. O período teve o seu processo eleitoral adequado de acordo 

com os interesses da época, que alterou a duração de mandatos, cassou políticos e decretou 

eleições indiretas para presidente e governadores. Também foram instituídos o voto vinculado, as 

sublegendas e a alteração de cálculo do número de deputados a serem eleitos na Câmara, sempre 

privilegiando os estados aliados. Com o término do regime militar, inicia-se a redemocratização e 
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com ela os atos institucionais e complementares impostos pelos militares foram revogados pela 

Emenda Constitucional nº 11/78, que também modificou as exigências para a organização dos 

partidos políticos. A Emenda Constitucional nº 15 restabeleceu, em 19 de novembro de 1980, as 

eleições diretas para governador e senador, além de eliminar a figura do senador biônico. A Lei nº 

6.767 de 20 de dezembro de 1979 restabeleceu o pluripartidarismo, marcando o início de uma 

nova abertura política. A sociedade mobilizou-se por mudanças políticas e foi às ruas pedir a 

redemocratização do país “Diretas Já”. Durante o regime de exceção, o primeiro presidente civil, 

Tancredo Neves, foi eleito indiretamente em 1985, por meio de um colégio eleitoral. A 

Constituição de 1988 estipulou que um plebiscito definiria a forma (República ou Monarquia) e o 

sistema de governo brasileiro (parlamentarismo ou presidencialismo). Assim, ficaria decidido que 

o presidente, governadores e prefeitos das cidades com mais de 200 mil eleitores fossem eleitos 

por maioria absoluta ou em dois turnos. O mandato presidencial seria de cinco anos, sem 

possibilidade de reeleição. E o voto tornou-se obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativos 

para idosos acima de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Emendas constitucionais reduziram o 

mandato presidencial para quatro anos, mas passaram a permitir a reeleição dos chefes do 

Executivo para um período subsequente. Dessa forma, a evolução eleitoral foi nitidamente 

recepcionada no nosso ordenamento jurídico e favorável a um Estado Democrático de Direito, 

garantida na Carta Magna de 1988 e posteriormente em legislações específicas. Objetivo geral: 

Realizar um projeto de pesquisa sobre o tema, analisando a respectiva evolução doutrinária, 

jurisprudencial e normativa, aprofundando o estudo sobre a evolução eleitoral: da ditadura à 

democracia. Objetivos Específicos: o presente trabalho tem como objetivos específicos no Rio 

Grande do Norte: analisar o período eleitoral durante a ditadura militar; realizar um panorama 

geral voltado na evolução eleitoral; relacionar o contexto do período ditatorial, bem como a 

consagração da democracia;  demonstrar a importância da atual legislação eleitoral em um país 

democrático de direito. Justificativa: Os estudos e debates sobre o tema evolução eleitoral: da 

ditadura à democracia têm como fim a melhoria e a maior efetividade dos mecanismos de controle 

já existentes – e até mesmo a criação de novos – para que sejam satisfeitas as condições que 

estabelece o Código Eleitoral. Portanto, considerando o contexto político atual, vislumbra-se a 

necessidade de se refletir sobre o seu respectivo controle no meio social. Metodologia: O presente 

trabalho utilizará o método lógico-dedutivo, baseando-se na construção doutrinária, 

jurisprudencial e normativa, sendo analisada a evolução eleitoral: da ditadura à democracia. A 

pesquisa sobre o tema, por meio de artigos jurídicos, doutrina, revistas jurídicas, jurisprudência, 

normas constitucionais e infraconstitucionais será o método de procedimento específico do 

trabalho em questão. 
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APLICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL PUNITIVO INSTITUCIONALIZADO NA SOCIEDADE LÍQUIDO-

MODERNA COM FIM DE ESCLARECER A DELIQUÊNCIA PRATICADA PELO INDIVÍDUO DO SETOR 

MARGINALIZADO 

 

O ponto de partida rumo a descoberta de novos conhecimentos, requer uma busca 

incessante acerca do resultado mais favorável ao desenvolvimento de uma pesquisa científica, 

com escopo de subsidiar a finalidade almejada. Neste sentido, a proposta de investigação a ser 

desenvolvida, dar-se á, a partir do recorte temporal, no que tange a transição da sociedade 

natural, prejudicada em sua conservação nas mais variadas práticas do indivíduo em seu estado 

de natureza, remodelando sua formação rudimentar na outorga de poderes a um terceiro, com 

finalidade de manterem a ordem social, fonte de teorias denominadas contratualistas, que tem 

como expoentes Rousseau, Locke e Hobbes. Por conseguinte, nossa abordagem investigativa pós-

contrato social, será enfatizar a formação em cadeia de dominador e dominados, sob o aspecto 

da estrutura de poder mencionada por Eugênio Raúl Zaffaroni, tratativa esta, que terá realce em 

apenas uma engrenagem deste contexto, o qual denomina-se controle social punitivo 

institucionalizado. Com base na cadeia de poder, que se estrutura em centro decisório (centro do 

poder), setor próximo ao centro do poder e por fim setor marginalizado, poderemos identificar, 

se em virtude de tal encadeamento houve uma ampliação da desigualdade social, bem como a 

disparidade nas relações sociais hodiernas. Por fim, ao compilarmos os dados dos aspectos 

históricos da formação das primeiras sociedades, entendendo o controle social punitivo 

institucionalizado, faremos uma interligação com a teoria da liquidez-moderna defendida por 

Zygmunt Bauman, com fito de esclarecer o problema da padronização estereotipada e seus 

efeitos, como propulsor da delinquência no setor marginalizado, bem como ressaltar a 

importância do tratamento multidisciplinar restaurativo deste setor desprivilegiado. 

Os principais eventos organizados pela diretoria acadêmica e coordenação de pesquisa da 

Faculdade Estácio de Natal são o Simpósio de Iniciação Científica que se encontra em sua 2° edição 

e a Semana Científica que já se consolidou no calendário acadêmico do segundo semestre nos 

últimos 11 anos. Entre as diferentes atividades ofertadas na XI Semana Científica, pode-se 

destacar: 
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O BSC como ferramenta de apoio a gestão de pessoas 

BIM 4D com Autodesk Navisworks 

O regramento das tutelas de urgência no novo CPC 



 63 

Liberdade Religiosa 

Tributação, Cidadania e Justiça Social 

Destino do óleo não é o Rio, nem o solo, transforme-o. 

Reciclagem de máquinas para doação 

Conhecendo a Dança do Ventre 
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IV. Extensão 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Fortalecer a articulação entre a 
Extensão e a comunidade. 
 

As atividades de extensão são 
notadamente realizadas na Estácio 
Natal de forma contínua, no final de 
cada semestre são reavaliadas através 
do Workshop de Práticas Acadêmicas, 
o que sinaliza a continuidade ou não 
do projeto de acordo com os 
resultados apresentados e feedback 
recebido da comunidade. 

Disponibilidade de tempo dos 
alunos (principalmente do 
turno noturno) em participar 
das ações. 

A Responsabilidade Social vem 
ganhando destaque na IES nos últimos 
anos, resultado dos projetos 
extencionistas desenvolvidos na IES. 

Planejar e divulgar as Atividades 
de Extensão alinhadas aos PPCs. 
 

Realizadas reuniões entre as 
Coordenações de Curso e seu 
Colegiado para planejar as ações 
extencionistas alinhada ao seu PPC. 
Fechado o planejamento inicia-se a 
divulgação pelo Sistema de 
Informação do aluno (SIA), murais, 
redes sociais e principalmente nas 
reuniões de líderes. 

 

Alinhada aos PPC’s dos cursos as 
atividades extencionistas continuada 
como o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) 
tem sido destaque e recorde de procura 
pela comunidade na IES.  

 

Análise da CPA: 

 
A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a IES e a sociedade. As atividades de Extensão permitem a troca de saberes sistematizados, acadêmicos e populares, tendo 

como consequência a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do 

conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na Instituição.  

 



 65 

A Faculdade Estácio de Natal está localizada o bairro do alecrim, um dos mais tradicionais 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. Desse modo, a instituição entende a relevância das atividades extencionistas realizadas em seu 

entorno, o que contribui diretamente para transformação social dessa comunidade. 

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 
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de 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 e a força da interdisciplinaridade para uma compreensão mais ampla do mundo, favorecendo 

a visão integrada do social. 

Entre as atividades de extensão chama a atenção da comunidade acadêmica e externa o Direito ao Cinema que tem como objetivo 

relacionar a sétima arte com temas jurídicos, sociais, políticos e filosóficos, construir uma visão crítica e consolidar a cidadania e o pensamento 

coletivo. As principais ações realizadas foram exibição de filmes com temática jurídica, social, política ou filosófica, seguido de discussão entre 

alunos e convidados, com convite de debatedores, dentre profissionais, estudantes/especialistas e vivenciadores das mais diversas áreas e classes 

sociais. Os filmes exibidos ao longo do ano foram Capitão Fantástico, O Experimento de Milgram, Taxi Driver, O Planeta dos Macacos, The 

Eichmann Show, Dredd: O Juiz do Apocalipse e Estrelas Além do Tempo.  
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O projeto Semear Alecrim tem como concepção realizar formação social dos educadores e servidores das instituições educacionais 

públicas do bairro contribuindo assim para melhor qualidade da reação aos problemas sociais e jurídicos vividos pelos alunos, professores e 

servidos daqueles organismos. Professores e alunos vão as escolas estaduais do bairro ministrar palestras com temas de direito como consumidor, 

drogatização, violência doméstica e gravidez na adolescência. O projeto que é desenvolvido há três anos na IES, passou por uma reestruturação 

no segundo semestre de 2017 e voltará com “cara nova” no primeiro semestre de 2018. 

Em 2017 o destaque para as atividades de extensão da Estácio Natal veio com o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), os alunos envolvidos no 

projeto receberam treinamento dos colaboradores da Receita Federal do Brasil e da Coordenadora/Orientadora do projeto, Profa. Lyana Gurgel, 

a qual atestou que os alunos estavam aptos a atuar como multiplicadores, a partir de então iniciaram os atendimentos presenciais a comunidade 

acadêmica e a comunidade hipossuficiente que reside no entorno da IES nos diferentes segmentos:  

 

Atendimentos do NAF 
2017 

Constituição do Microempreendedor Individual 

Declaração anual do Microempreendedor Individual 

Parcelamento dos débitos do Microempreendedor Individual 

Inscrição, Regularização e Consulta a situação cadastral do CPF 

Emissão da certidão negativa de PF e PJ 

Extrato do processamento da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 

Regularização da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 

Situação Cadastral do Imóvel Rural – CAFIR 

 
 

A Dimensão 3 desse relatório trata da Responsabilidade Social da Instituição e aborda as demais atividades de extensão desenvolvidas 

pela Estácio Natal, tais como: Empresa Júnior e Núcleo de Práticas Jurídicas. 
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 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Atualizar permanente as 
informações institucionais, na 
Internet e na própria IES, em 
atendimento à legislação 
vigente. 

Os coordenadores de curso, gestores 
e coordenadora de relacionamento da 
IES tem em sua rotina mensal e 
semestral o controle e checagem das 
informações disponibilizadas nos 
murais e páginas da IES. 

 
Mantém a comunidade acadêmica bem 
informada, minimizando as demandas 
na secretaria e coordenação de curso. 

Acompanhar a eficácia da 
divulgação das informações para 
a comunidade universitária. 

A Comissão Própria de Avaliação atua 
junto a gestão da IES no controle das 
informações e sinalizando as 
fragilidades a serem corrigidas. 

 
Controle eficaz na divulgação das 
informações. 

Verificar a adequação do fluxo 
de informações e a qualidade da 
comunicação institucional 
interna e externa. 

Além do controle institucional de 
Qualidade nas informações internas, a 
adequação do fluxo de informação 
externa é realizada pela assessoria de 
impressa – Letra A. 

 

A seriedade do trabalho desenvolvido 
pela IES focada nos pilares do Ensino, 
Pesquisa e Extensão aliada ao trabalho 
da Letra A tem gerado mídia 
espontânea para a instituição. 

Consolidar as informações da 
Ouvidoria, através da 
elaboração de relatórios. 

Emissão de relatórios de atendimento 
pelo ouvidor.  

Os alunos só costumam 
procurar em caso de processo 
administrativo. 

Apoio constante ao discente. 

Estabelecer parcerias com a 
comunidade externa. 

A Faculdade Estácio de Natal firmou 
uma parceria com o Conselho 
Comunitário e a Associação de Lojistas 
do bairro do Alecrim. Além dos 
convênios diários fechados pela 
gestão comercial da IES. 

 
Projeta a visibilidade da IES estreita os 
laços com a comunidade externa. 

 
 
Análise da CPA: 
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A Faculdade Estácio de Natal está articulada com os anseios da comunidade interna e externa 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.  

 

 

 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

I. Corpo Discente 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Garantir que as formas de acesso 
à IES, previstas no PDI, sejam 
efetivadas. 

As formas de acesso a IES estão 
disponíveis na página da Faculdade 
Estácio de Natal e podem ser 
consultadas a todo momento. 

Não há fragilidade 
Contribuir com a inserção da sociedade 
no ensino superior de qualidade. 

Garantir a qualidade do 
atendimento presencial ao Aluno, 
por parte do corpo docente e 
funcional da IES. 

São realizados treinamentos 
específicos por setores com foco no 
atendimento ao aluno, seja o corpo 
docente (realizado pelo NAP), ou 
corpo administrativo (Organizado 
pela coordenadora de 
relacionamento). 

Não há fragilidade 

O aluno bem acolhido pela instituição e 
corpo docente estreita seus laços com a 
IES aumentando seu desempenho 
acadêmico. 

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual ao Aluno. 

A IES monitora o atendimento virtual 
através da Sala de Aula virtual de 
Aprendizagem e pesquisa de 
satisfação do aluno. 

Não há fragilidade 
Efetiva a interação do aluno com as 
novas tecnologias e metodologias ativas 
proposta  
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Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio Pedagógico 
previstos no PDI. 

Os programas de apoio pedagógico 
são consolidados na IES, como o 
Nova Chance, Reta final, Avaliando o 
Aprendizado, Dependência, Estude 
nas Férias. 

Não há fragilidade Ampla participação dos discentes. 

Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio Acadêmico 
previstos no PDI.  

Solidificação dos programas de 
Nivelamento, Monitoria, Iniciação 
Científica, Extensão, Coordenação 
de Estágio e Trabalho de Conclusão 
de Curso. 

Tempo restrito dos alunos para 
participação nos programas 
ofertados na IES. 

Garante a efetivação dos pilares Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 

Garantir a implementação dos 
Programas de Apoio à Prática 
Profissional previstos no PDI. 

A coordenação de Estágio aliado ao 
setor de Estágio e Emprego da IES, 
proporciona o elo de ligação entre as 
empresas e os alunos que se 
encontram no período da prática 
profissional, apresentando os 
discentes ao mercado de trabalho 
através de parcerias públicas e 
privadas. 

Não há fragilidade 

O apoio a prática profissional busca 
assegurar o estágio curricular e extra 
curricular do aluno de acordo com a 
normas vigentes. 

Divulgar os Programas de Apoio 
Financeiro. 

Os programas de Apoio Financeiro 
subsidiado pelo governo são 
amplamente divulgados pela IES, 
além das bolsas institucionais 
ofertadas aos alunos envolvidos nos 
diferentes programas de Iniciação 
Científica e Extensão ofertados pela 
IES. 

Não há fragilidade 
Contribuir com a inserção da sociedade 
hipossuficiente no ensino superior de 
qualidade 

Divulgar o Serviço de Apoio 
Psicopedagógico e verificar sua 
eficácia. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
da IES é formado por uma Pedagoga 
e uma Psicóloga, funciona todos os 
dias da semana, apresentando 
relatório de atividades ao final de 
cada mês. 

Conscientizar o corpo discente 
da grandeza que é o trabalho do 
NAP, na relação ensino-
aprendizagem.  

Atua preventivamente junto ao corpo 
docente e discente.  
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Zelar pela qualidade do 
atendimento telefônico receptivo 
e ativo. 

Efetivado planos de ação para atuar 
quesito fundamental. 

 
Acréscimo na satisfação do aluno para 
esse parâmetro na pesquisa 
institucional. 

Verificar a qualidade do 
Atendimento Virtual – Tácio. 

 Não foi cumprida a atividade  

Acompanhar a satisfação dos 
alunos com os serviços do “Estácio 
Carreiras” (portal de vagas, 
cursos, notícias do mercado de 
trabalho, chat com consultores de 
carreira, etc.). 

Em construção um plano de ação 
para melhorar a satisfação dos 
alunos com o “Estácio Carreiras” 
iniciando com a ampla divulgação e 
esclarecimentos sobre o programa.  

Baixo índice de favorabilidade 
na última avaliação. 

Garantir a satisfação do corpo discente 
com a prestação do serviço. 

Acompanhar a Satisfação geral 
com o Atendimento. 

A CPA é a responsável em 
acompanhar a satisfação geral do 
Aluno com o atendimento diante do 
resultado das avaliações 
institucionais semestrais. 

Não há fragilidade 
Notavelmente a satisfação com o 
atendimento alcança no ano de 2017 o 
seu maior índice. 

Garantir a implementação de 
ações de promoção de 
Acessibilidade e de Atendimento 
Prioritário aos PNES 

A Faculdade Estácio de Natal atende 
as adequações de acessibilidade e 
atendimento prioritário aos PNE’s. 

Não há fragilidade 

Apresenta estrutura física da unidade e 
suporte acadêmico adequado às 
necessidades da acessibilidade e 
atendimento prioritário aos PNE’s. 
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Verificar a satisfação geral dos 
alunos com relação aos seguintes 
aspectos:  
 Exatidão dos valores cobrados 

no boleto (de acordo com o 
que foi contratado: 
descontos, juros, etc.).  

 Preço e a qualidade do serviço 
prestado pela IES; 

 Mensalidade cobrada pela IES 
em comparação com as 
demais instituições de ensino 
superior privadas; 

 Careza e facilidade de 
entendimento das 
informações do boleto para 
pagamento. 

 Processos financeiros da 
Estácio. 

A CPA é a responsável em 
acompanhar a satisfação geral do 
Aluno com o atendimento diante do 
resultado das avaliações 
institucionais semestrais. 

Não há fragilidade 
Notavelmente a satisfação com o 
atendimento alcança no ano de 2017 o 
seu maior índice. 

 

 
II. Egressos 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar mecanismos 
eficazes de acompanhamento 
dos egressos. 

A Estácio Natal realiza o 
acompanhamento dos seus egressos 
através de pesquisas de inserção no 
mercado de trabalho e atividades com 
o egresso envolvendo a comunidade 
acadêmica.  

Não há fragilidade 
Consolidado os eventos com egressos 
que ocorrem semestralmente por curso 
e área de atuação. 
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Incrementar a educação 
continuada dos egressos. 

Os egressos recebem da Estácio Natal 
um desconto 45% para ingresso nos 
cursos de Pós-graduação ofertados na 
IES. 

Não há fragilidade 

A IES alcançou nos últimos três anos 
uma excelente conversão, onde em 
alguns cursos até 60% dos alunos de 
pós-graduação são egressos dos cursos 
de Graduação. 

Implementar o “Programa 
Alumini Estácio” 

O “Programa Alumini Estácio” é 
consolidado na IES, a cada colação de 
grau é convidado o egresso que teve 
maior inserção no mercado de 
trabalho com merecido destaque na 
sociedade norteriograndense. 

Não há fragilidade 

Além de estreitar os laços dos egressos 
com a instituição, fortalece o nome da 
IES, bem como dos cursos de graduação 
ofertados pela mesma. Estimulando os 
formandos a buscar seu lugar no 
mercado de trabalho. 

 
 
Análise da CPA: 
 
 

Sabe-se que o “Programa Alumini Estácio” é um certificado de reconhecimento àqueles que se destacam por história de crescimento 

pessoal e profissional; superação; atos de bravura; relevante trabalho voluntário; atuação em momentos de calamidade pública; história de vida 

inspiradora e; outras ações em benefício da sociedade. 

Desse modo, a Faculdade Estácio de Natal homenageou no ano de 2017 com a Medalha “Alumini Diamante” o egresso Rodrigo Peixoto, 

Administrador de Empresas pela Estácio Natal e Especialista em Coaching de Negócios e Inteligência Emocional pela Federação Brasileira de 

Coaching Integral Sistêmica, destacando-se no mercado norteriograndense na área de treinamentos e orientação profissional. 

Já no tocante ao atendimento ao discente, é estabelecida 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. 

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 
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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 as 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. 

 

 
3.4 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 

  Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

I. Corpo Docente 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o Plano de Carreira 
Docente. 

O plano de Carreira foi protocolado 

em 24/05 de 2016 na DRT/RN.na  

Aguardando  

Incentivar a participação dos 
professores nos programas de 
Capacitação Docente ofertados 
pela IES e pela EDUCARE. 

A diretoria acadêmica aliada ao NAP 
da IES atua junto ao corpo docente 
apresentando a relevância de 
participar dos programas de 
Capacitação docente ofertados no 
ambiente virtual da EDUCARE.  

Não há fragilidade 

A satisfação dos docentes com as 
capacitações ofertadas é refletida no 
aumento do número de professores 
envolvidos no processo semestre a 
semestre. 
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Divulgar o Programa de RV. 
 

O programa de Remuneração Variável 
– RV é divulgado nas semanas 
pedagógicas, reuniões de curso e sala 
dos professores entre os docentes. A 
entrega da premiação é realizada em 
sala de aula com o reconhecimento 
público do Diretor da unidade e 
Gestão acadêmica pelos serviços 
prestados dos docentes a comunidade 
acadêmica. 

Não há fragilidade 

O docente tem seu trabalho e dedicação 
diária reconhecida por toda a 
comunidade acadêmica. O que o instiga 
a reciclar seus conhecimentos 
continuamente. 

Divulgar o programa de Bolsas 
de Estudo ofertado pela IES e 
pela EDUCARE. 

O RH da IES é o setor responsável pela 
divulgação das bolsas (política de 
descontos) para colaboradores e seus 
dependentes de primeiro grau nos 
diferentes cursos ofertados na IES. 
Bem como as bolsas (auxílio 
financeiro) para os docentes que 
fazem Mestrado ou Doutorado.  

Não há fragilidade 

Reconhecimento dos colaboradores à 
IES através das bolsas de estudo 
concedida, principalmente aos parentes 
de 1° grau que não apresentam nenhum 
vínculo direto com as IES. 

Divulgar e acompanhar a Política 
de Pessoal com relação ao Plano 
de Benefícios 

Efetivação da divulgação dos Planos 
de Benefícios, plano de saúde por 
exemplo, pelo setor de RH da IES. 

Não há fragilidade 
Reconhecimento dos colaboradores à 
IES através das políticas de benefícios. 

 

 
Análise da CPA: 
 

A Faculdade Estácio de Natal reconhece que os seus colaboradores, seja do quadro técnico-administrativo ou do corpo docente são os 

responsáveis direto pela ascensão da IES e sucesso dos alunos que aqui são formados. Assim, além de se preocupar com a manutenção da 

qualidade de seus cursos, comprovada pelas avaliações externas realizadas, trabalha no sentido de manter na instituição profissionais satisfeitos 

diante de uma gestão altamente colaborativa. 
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O aperfeiçoamento 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.    

A Estácio Natal tem consolidado sua política de capacitação de seu quadro administrativo e docente, visando o aprimoramento, domínio 

e manuseio das ferramentas de gestão acadêmica. A Universidade Coorporativa – EDUCARE consolida a percepção do docente e administrativo 

crítico que busca sempre a atualização e evolução do conhecimento como item essencial a prestação de serviço cada vez com maior qualidade. 

 
 

II. Corpo Técnico-administrativo 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Implementar o Plano de Carreira 
do Corpo Técnico-
administrativo. 

O plano de Carreira foi protocolado 
em 24/05 de 2016 na DRT/RN. 

Aguardando  

Incentivar a participação dos 
colaboradores nos programas de 
Capacitação ofertados pela IES e 
pela EDUCARE. 

A diretoria Geral aliada a coordenação 
de relacionamento da IES atua junto 
ao corpo técnico administrativo 
apresentando a relevância de 
participar dos programas de 
capacitação ofertados no ambiente 
virtual da EDUCARE.  

Não há fragilidade 

A satisfação dos técnicos-
administrativos com as capacitações 
ofertadas é refletida no aumento do 
número de colaboradores envolvidos 
no processo semestre a semestre. 

Divulgar o Programa de RV. 
 

O programa de Remuneração Variável 
– RV é divulgado pela coordenação de 
relacionamento nas reuniões 
semanais de GDO e pelos líderes dos 
setores.  

Não há fragilidade 
O colaborador tem seu trabalho e 
dedicação diária reconhecida através da 
referida premiação.  
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Divulgar o programa de Bolsas 
de Estudo ofertado pela IES e 
pela EDUCARE. 

O RH da IES é o setor responsável pela 
divulgação das bolsas (política de 
descontos) para colaboradores e seus 
dependentes de primeiro grau nos 
diferentes cursos ofertados na IES.  

Não há fragilidade Reconhecimento dos colaboradores à 
IES através das bolsas de estudo 
concedida, principalmente aos parentes 
de 1° grau que não apresentam nenhum 
vínculo direto com as IES. 

Divulgar e acompanhar a Política 
de Pessoal com relação ao Plano 
de Benefícios 

Efetivação da divulgação dos Planos 
de Benefícios, plano de saúde por 
exemplo, pelo setor de RH da IES. 

Não há fragilidade Reconhecimento dos colaboradores à 
IES através das políticas de benefícios. 

 

 
 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Garantir a representatividade 
de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica 
previstos no Regimento da IES. 
 

Todos os segmentos apresentam 
representatividade dos diferentes 
setores da IES, conforme previsto no 
regimento, a contar dos colegiados de 
curso, conselhos superiores e 
comissão própria de avaliação, CIPA 
entre outros. 

Sensibilizar o corpo discente da 
importância de sua participação 
nos diferentes conselhos da IES. 

Ter a comunidade acadêmica e externa 
representada através dos diferentes 
segmentos. 

Zelar pelo aprimoramento do 
Regimento/Estatuto, no intuito 
de atualizá-lo em consonância 
com as demandas da IES, sempre 
que necessário. 

Leitura e atualização do documento 
anualmente. 

Não há fragilidade 
O regimento adequa-se a 
regionalização e as demandas da IES. 
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Zelar pelo aprimoramento do 
Regulamento Interno dos 
Conselhos, no intuito de 
atualizá-lo em consonância com 
as demandas da IES, sempre que 
necessário. 

Os membros dos conselhos se reúnem 
a cada três meses para deliberar as 
demandas vigentes anualmente para 
revisar o regulamento interno. 

Alinhar a agenda dos 
conselheiros, afim de que se 
obtenha o maior número de 
participantes. 

Os conselheiros desempenham papel 
fundamental na consolidação do 
processo de aprimoramento. 

Garantir, juntamente com o 
Regulatório, a elaboração das 
Atas dos Conselhos.  

As atas dos conselhos são emitidas 
após cada reunião, conforme 
deliberação das pautas. 

Não há fragilidade 
Conhecer o histórico anual das 
demandas institucionais através da 
catalogação das atas. 

Divulgar, à comunidade 
acadêmica, as principais 
resoluções dos órgãos 
Colegiados (CONSEPE E 
CONSUNI), garantindo a 
transparência das informações. 

As principais resoluções emitidas 
pelos conselhos são encaminhadas as 
coordenações acadêmica e de curso 
para ampla divulgação na comunidade 
acadêmica. 

Não há fragilidade 
Garante a transparência dos processos 
que são julgados pelo conselho. 

Utilizar os meios de divulgação 
interna para a divulgação dos 
Colegiados à Comunidade. 

O colegiado de curso é divulgado 
através das reuniões de líderes e atua 
ativamente na resolução das 
principais demandas do curso. 

Não há fragilidade 
Representação democrática na 
resolução das demandas internas dos 
cursos. 

Acompanhar a efetividade da 
atuação dos NDEs e Colegiados 
de Curso e a elaboração das suas 
respectivas atas. 

O setor de regulação da IES atua 
ativamente no controle da efetividade 
da atuação do NDE e Colegiado de 
curso.  

Não há fragilidade 

Interação direta dos membros do NDE 
e colegiado com a coordenação de 
curso, fomentando as melhorias para o 
mesmo.  

Garantir a atuação efetiva de 
todos os membros designados 
para a CPA. 

Sendo a CPA uma comissão 
autônoma, o controle efetivo dos 
membros é realizado pela presidente 
da comissão.  

Não há fragilidade 

A atuação dos membros assegura uma 
consolidação dos dados eficaz no 
controle e divulgação das avaliações 
internas e externas. 
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Garantir a representatividade de 
todos os segmentos da 
comunidade acadêmica, 
equilibradamente, de modo que 
não haja preponderância de 
nenhum segmento sobre os 
demais. 

Todos os segmentos apresentam 
representatividade dos diferentes 
setores da IES e comunidade externa. 

Não há fragilidade 
Ter a comunidade acadêmica e externa 
representada através dos diferentes 
segmentos. 

Garantir a elaboração das atas 
das reuniões da CPA. 

As atas são elaboradas conforme 
deliberação das pautas. 

Não há fragilidade 
Organização histórica das ações 
desenvolvidas pela IES ao longo dos 
anos. 

Monitorar, juntamente com a 
Gestão da IES, os resultados da 
Pesquisa do Clima 
Organizacional. 

Assim como a análise dos dados da 
Avaliação Institucional, a Pesquisa de 
Clima também é tabulada pela CPA 
junto a gestão da IES. 

Aumentar a adesão do corpo 
técnico-administrativo na 
Pesquisa de Clima. 

Realizar a análise crítica e reflexiva dos 
dados. 

Propor ações de melhoria; 
Acompanhar e divulgar a 
implementação das ações de 
melhoria. 

Após a análise dos resultados das 
avaliações internas são preparados 
planos de ação específicos por 
dimensão. Acompanhada a execução 
e as melhorias expostas nos murais da 
CPA. 

Trabalhar o aluno da 
importância da leitura dos 
murais institucionais. 

Divulgação das melhorias a toda 
comunidade acadêmica o que aumenta 
a confiabilidade no processo. 

Monitorar, juntamente com a 
Gestão da IES, as condições da 
guarda do Acervo Acadêmico. 

Todos os segmentos apresentam 
representatividade dos diferentes 
setores da IES. 

Não há fragilidade 
Ter a comunidade acadêmica 
representada através dos diferentes 
segmentos. 

 
 
Análise da CPA: 
 

A organização e gestão da instituição conduzida pelo Diretor Geral da IES em sintonia com a Gestão Acadêmica e membros dos Conselhos 

Superiores da Estácio Natal é o que garante o bom funcionamento e cumprimento de todas as diretrizes presentes nos regimentos internos. Para 

que isso ocorra é necessário que se cumpra as agendas anuais de reuniões dos Conselhos, Comissão Própria de Avaliação e Colegiado de Curso 

e sejam emitidos documentos formais com a validação de todos os membros presentes. 
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As Reuniões semanais tanto da gestão de operações como acadêmica visa buscar a concretização da excelência nos processos da instituição 

fazendo com que a característica já identificada na infraestrutura e qualidade docente seja refletida em todos os processos institucionais. 

 
 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar os índices de 
inadimplência na IES. 

A gestão administrativo financeira da 
unidade, juntamente com a Secretaria 
da IES são responsáveis pelo 
monitoramento e análise sistemática 
da inadimplência, realizando o 
controle diário através de planilhas 
das negociações das dívidas. 

Não há fragilidade 
Reversão do número de evasão devido 
o controle das negociações. 

Sugerir ações, junto à Gestão da 
IES, para o combate à 
inadimplência. 
 

Consolidação do vínculo com 
empresas terceirizada para realizar as 
negociações. 

Não há fragilidade 
Oferecer ao aluno um leque maior de 
negociação das dívidas. 

Garantir a divulgação das 
propostas aos alunos. 

Divulgação através de SMS e reuniões 
mensais de líderes de turma. 

Não há fragilidade 
Fortalecimento do vínculo da IES com os 
líderes de turma. 

Verificar a implementação de 
meios de comunicação eficazes 
para divulgação dos 
procedimentos financeiros. 

Manutenção dos principais canais de 
divulgação da IES semanalmente. 

Não há fragilidade Eficiência na propagação da notícia. 

 
 
Análise da CPA: 
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A Direção Administrativo-Financeira é responsável pela gestão estratégica e operacional das finanças da IES e compatibilização dos 

recursos recebidos com as necessidades institucionais, visando à manutenção do equilíbrio financeiro da Instituição, através do 

acompanhamento sistemático da receita/despesa e indicadores de desempenho. 

Para o acompanhamento da inadimplência, foi criada uma Central Virtual de Atendimento Financeiro que trabalha exclusivamente com 

a negociação de débitos dos alunos, analisando alternativas de pagamento dos débitos vencidos, para possibilitar ao aluno a continuidade dos 

estudos. 

Para a Instituição, é importante a implantação de um Sistema Integrado de Gestão, dando ênfase ao planejamento orçamentário e a 

contabilidade, com o objetivo de facilitar a troca de informação entre os setores, eliminar o retrabalho, consolidar os dados e agilizar o acesso às 

informações estratégicas, a fim de auxiliar os órgãos executivos na tomada de decisões. 

A sustentabilidade financeira é oriunda exclusivamente das mensalidades cobradas de seus acadêmicos, de convênios com o Governo do 

Estado, de repasses de programas Federais como o PROUNI, FIES e de recursos enviados pela Mantenedora e sua controladora. 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 
 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

I. Salas de Aula 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar as condições de 
quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação do mobiliário das 
salas de aula. 

Efetivação da troca de lâmpadas 
florescentes, por lâmpadas de LED, 
melhorando a iluminação das salas de 
aula.  
 
Realizado diariamente checklist nos 
parâmetros da limpeza, conservação, 
acessibilidade e ventilação na sala de 
aula pela inspetoria.  

Apesar de tratar-se de alunos 
de ensino superior ainda é 
ponto de atenção a 
conservação do mobiliário por 
parte dos discentes. 

É incontestável os índices de satisfação 
do aluno no que diz respeito a 
infraestrutura das salas de aula, devido 
o zelo dos colaboradores que ali atuam. 

 
  

II. Biblioteca 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar a disponibilidade 
adequada do acervo 
bibliográfico na IES para atender 
às necessidades das disciplinas 
dos cursos ofertados. 

Acompanhamento sistemático do 
Núcleo Docente Estruturante dos 
cursos junto aos bibliotecários 
semestralmente, buscando atualizar o 
acervo de acordo com as matrizes 
vigentes e demanda da quantidade de 
alunos.  

Não há fragilidade 

Oferta atualizada do acervo nos 
diferentes cursos da IES. Contando com 
a aquisição de 2325 livros para o acervo 
em 2017. 
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Verificar a infraestrutura da 
Biblioteca da IES quanto ao 
espaço físico (dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação) e quanto à 
disponibilidade de ambientes de 
estudos individuais e em grupo. 

Reestruturação da infraestrutura das 
salas de estudo individuais e em 
grupo. 
 
Realização de rondas de segurança na 
parte interna da biblioteca, visto que 
ela é aberta a comunidade externa. 
 
Efetivação da troca de lâmpadas 
florescentes, por lâmpadas de LED, 
melhorando a iluminação das salas de 
estudo individualizado e em grupo.  

Não há fragilidade 

O índice de satisfação do aluno que já 
era muito bom com a biblioteca se torna 
melhor ainda após a sua reestruturação 
na infraestrutura. 

Acompanhar diariamente 
checklist parâmetros da limpeza, 
conservação, acessibilidade e 
ventilação iluminação das salas 
de estudo individualizado e em 
grupo pela inspetoria. 

Realizado diariamente checklist nos 
parâmetros da limpeza, conservação, 
acessibilidade e ventilação iluminação 
das salas de estudo individualizado e 
em grupo pela inspetoria.  

Não há fragilidade  

Verificar a qualidade da Conexão 
da Internet na Biblioteca. 

Os técnicos de TI realizam 
manutenção semestrais na conexão 
de rede na IES. 

Não há fragilidade Melhor condição no acesso à internet. 
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III. Laboratórios e instalações específicas 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura dos laboratórios 
específicos dos Cursos, quanto 
ao espaço físico - dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e 
conservação. 

 
Realizado diariamente checklist nos 
parâmetros da limpeza, conservação, 
acessibilidade e ventilação iluminação 
das salas de estudo individualizado e 
em grupo pela inspetoria.  
 

Não há fragilidade 

O índice de satisfação do aluno em 
relação a infraestrutura e manutenção 
dos laboratórios específicos dos cursos 
é muito boa. 

Verificar a disponibilidade de 
equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática. 

Quantidade de computadores 
disponíveis atendem a necessidade 
dos alunos, sendo realizada a 
manutenção preventiva 
mensalmente. 

Não há fragilidade 
Controle eficiente do uso dos 
laboratórios específicos. 

Acompanhar a utilização dos 
laboratórios específicos dos 
Cursos para o desenvolvimento 
profissional dos alunos. 

Realização de aulas interativas com 
utilização de metodologias ativas 
nos laboratórios específicos. 

Não há fragilidade 
Maior participação e interatividade 
dos alunos. 
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III. Áreas de convivência e Alimentação 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, 
quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

Análise realizada pela CPA nos 
resultados das avaliações internas 
em relação a adequação da 
infraestrutura das áreas de 
convivência. 

Não há fragilidade 
Constante melhorias na infraestrutura 
e mobiliários da área de convivência 
em atenção aos resultados obtidos. 

 

 
IV.  Instalações sanitárias 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Verificar a adequação da 
infraestrutura das áreas de 
convivência e alimentação, 
quanto ao espaço físico - 
dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação. 

Análise realizada pela CPA nos 
resultados das avaliações internas em 
relação a adequação da infraestrutura 
das áreas de convivência. 

Não há fragilidade 
Adequação das instalações sanitárias 
dos espaços de convivência da IES de 
acordo com as normas vigentes. 
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V. Infraestrutura Tecnológica 

 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 
Resultados alcançados 

Fragilidades Potencialidades 

Acompanhar as condições de 
acesso e conexão ao Sistema de 
Informação Acadêmica – SIA/ 
Ambiente Virtual 

Instalados 13 pontos de wi-fi. 
Monitorados diariamente pelos 
profissionais de TI da IES. 

Não há fragilidade 
Atender as demandas dos alunos que 
necessitam do acesso para realizar suas 
demandas acadêmicas. 

Verificar a disponibilidade de 
sinal de internet via Wi-fi na IES. 

Monitorados diariamente pelos 
profissionais de TI da IES. Não há fragilidade 

Sanar uma reivindicação antiga do 
corpo discente e docente em relação ao 
acesso à internet. 

Verificar o funcionamento da 
WebAula (Sala de Aula Virtual). 

Análise realizada pela CPA nos 
resultados das avaliações internas. 

Não há fragilidade 
Notável aumento no índice de 
satisfação dos alunos. 

Zelar pela qualidade dos 
equipamentos utilizados em sala 
(TV/Vídeo, datashow, 
retroprojetor, DVD, etc.) 

Guarda de equipamentos sob 
responsabilidade dos colaboradores 
da sala dos professores e inspetoria. 

Insegurança dos equipamentos 
quando deixados em sala.  

Manutenção na qualidade dos 
equipamentos por um longo período de 
tempo. 

Verificar disponibilidade de 
equipamento (computadores) 
nos laboratórios de Informática. 

Quantidade de computadores 
disponíveis atendem a necessidade 
dos alunos. 

Não há fragilidade 
Equipamentos novos sendo repostos 
em todos os laboratórios, inclusive no 
NPJ. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2017-2021), a implantação 

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

a sociedade, tem como fim principal avaliar o desempenho da Faculdade Estácio de Natal e servir 

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

obtenção de dados confiáveis que permitam à Instituição revisar práticas e planejamentos. 

 

O processo da avaliação institucional possibilitará a reflexão crítica sobre o planejamento 

pedagógico com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Define a identidade, a diferenciação e 

a originalidade dos cursos, trazendo-lhes novas perspectivas. Objetiva antecipar e promover as 

mudanças necessárias, reformular disciplinas, caracterizar o perfil docente, definir as habilidades 

e competências que deverão ser desenvolvidas no corpo discente, criar mecanismos de avaliação 

permanente do desempenho acadêmico – institucional e, quando for o caso, corrigir rumos para 

melhorar o desempenho acadêmico. 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA tem como missão principal analisar os resultados 

da avaliação institucional que ocorre semestralmente na Faculdade Estácio de Natal e divulga-los 

para a gestão da IES, corpo docente, corpo discente e os técnicos administrativos, buscando 

identificar os pontos fortes na opinião da comunidade acadêmica e corrigir as fragilidades, 

trilhando assim um ambiente de ensino-aprendizagem de excelência, tomando como base o 

princípio de sua missão que é “Educar para transformar”. 

 

RESULTADOS AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2016/2017 

 

Ao longo do relatório foram ressaltados alguns resultados como o Índice de Satisfação do 

aluno com a IES, com os docentes e com o curso, restando para este capítulo a análise institucional 

no que diz respeito a opinião do aluno sobre: Ambiente Virtual, Atendimento, Biblioteca, 

Coordenação de Curso, Curso, Disciplinas, Infraestrutura, Laboratórios, Processos Financeiros, 

Professores e a Satisfação Geral com a IES.  

 

Durante a avaliação, os alunos analisam cada um dos parâmetros, a julgar pela seguinte 

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

Satisfeito. 
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AMBIENTE VIRTUAL 

 

A partir do ciclo avaliativo 2015/2016 os resultados no que diz respeito ao ambiente virtual 

vem aumentando a cada semestre, o que pode ser explicado pela maior interatividade com a 

implementação da Sala de Aula Virtual de Aprendizagem (SAVA), que passa por constates 

modificações positivas, contendo material de apoio, livros didáticos, acesso a biblioteca virtual e 

até mesmo ao conteúdo e frequência que é diariamente alimentado pelos docentes. 

 

   Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Observa-se que para o ano de 2017 todos os itens avaliados alcançam o índice de extrema 

satisfação com aproximadamente 30%, com destaque merecido para facilidade na navegação no 

SIA, seguido da satisfação com o funcionamento da Webaula. 

 

 
   Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 

Ainda nesse sentido o estudo comparativo entre o ano de 2016 e 2017 revela que o item 

ambiente virtual aumentou 10 pontos percentuais no último ano referente a visão daquele aluno 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Facilidade na navegacao no Sistema de Informacao
Academica SIA/ Ambiente Virtual (se e facil ou dificil

encontrar o que se procura)

Qualidade do acesso e conexao ao Sistema de Informacao
Academica SIA/ Ambiente Virtual

Satisfacao com o funcionamento da WebAula (Sala de Aula
Virtual)

Satisfacao geral com o Sistema de Informacao Academica SIA

Ambiente Virtual 
2017

Série5 Série4 Série3 Série2 Série1

Ambiente Virtual 
2016 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Facilidade na navegação no Sistema de Informação Acadêmica 
SIA/ Ambiente Virtual  

9,2% 7,6% 24,8% 34,0% 24,4% 

Qualidade do acesso e conexão ao Sistema de Informação 
Acadêmica - SIA/ Ambiente Virtual 

8,9% 6,1% 24,5% 38,2% 22,3% 

Satisfação com o funcionamento da WebAula  8,7% 8,4% 24,8% 33,5% 24,5% 

Satisfação geral com o Sistema de Informação Acadêmica - SIA 9,8% 7,9% 22,9% 36,8% 22,5% 
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que está extremamente satisfeito, totalizando assim um índice de favorabilidade (3+4+5) de 86,6% 

em 2017 versus 83,2% em 2016. 

 

Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 9,2% 7,5% 24,2% 35,6% 23,4% 

2017 6,5% 6,9% 22,8% 30,8% 33,0% 

 

ATENDIMENTO 

 

Levando em consideração que a hospitalidade é fomentada diariamente na Faculdade 

Estácio de Natal, o quesito atendimento ao aluno é tratado cuidadosamente pela Comissão 

Própria de Avaliação e a gestão da IES através de indicação de treinamento específicos das equipes 

de secretaria e sala de matrícula, além dos cursos ofertados na plataforma do EDUCARE ao 

colaborador. 

 

Atendimento 
2016 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Atendimento Virtual - Tácio 13,2% 11,9% 23,0% 21,4% 30,5% 

Atendimento na Secretaria de Alunos da sua Unidade/Polo 4,6% 4,9% 19,1% 28,9% 42,6% 

Atendimento prestado pela administração da Unidade/Polo 6,3% 5,3% 21,1% 30,5% 36,8% 

Atendimento telefônico ativo  11,0% 8,5% 22,0% 23,0% 35,5% 

Atendimento telefônico receptivo  10,8% 8,7% 22,9% 24,7% 33,0% 

Outros canais de atendimento 10,4% 9,6% 23,3% 25,8% 30,8% 

Satisfação geral com o Atendimento 4,9% 5,8% 25,6% 30,8% 32,9% 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Vale ressaltar que o atendimento na secretaria ao aluno já foi o item pior avaliado pelo 

corpo discente da IES, hoje alcançando 88,6% de favorabilidade. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Atendimento Virtual - Tacio

Atendimento na Secretaria de Alunos da sua Unidade/Polo

Atendimento prestado pela administracao da Unidade/Polo

Atendimento telefonico ativo (aquele que entrou em…

Atendimento telefonico receptivo (aquele que o atendeu…

Outros canais de atendimento

Satisfacao geral com o Atendimento

Servicos do Estacio Carreiras(portal de vagas, cursos,…

Atendimento
2017

Série5 Série4 Série3 Série2 Série1
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Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

Observa-se que o ponto de atenção continua sendo no atendimento virtual, bem como telefônico, 

seja o ativo ou receptivo. Apesar de ser um item acompanhado através do plano de ação da CPA 

o aumento percentual ainda é singular. 

 

Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 8,4% 7,5% 22,4% 26,8% 34,9% 

2017 8,9% 6,3% 19,9% 29,8% 35,1% 

 

 

BIBLIOTECA 

 

Importante fonte de apoio técnico à formação acadêmica, a Biblioteca da Faculdade 

Estácio de Natal funciona desde 2005. Atualmente conta com um acervo de 33.505 livros, dos 

quais 2325 foram adquiridos no ano de 2017, o que explica os índices de favorabilidade no quesito 

“Disponibilidade do acervo bibliográfico” alcançar índices acima de 87% desde 2016. 

 

Biblioteca 
2016 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Disponibilidade do acervo bibliográfico no Campus / Polo para 
atender às necessidades das disciplinas do seu curso 

5,4% 8,0% 18,2% 31,5% 36,9% 

Satisfação geral com a infraestrutura da Biblioteca do seu 
campus/polo quanto ao espaço físico e quanto à disponibilidade de 
ambientes de estudos individuais e em grupo. 

3,5% 6,0% 19,2% 31,2% 40,1% 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

             As instalações da Biblioteca favorecem, aos seus usuários, a permanência e utilização dos 

serviços disponíveis. Todo o processo de empréstimo e consulta é realizada de forma rápida e 

eficiente graças aos recursos de informática disponíveis.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 

5,7%
5,8%

20,5%

26,3%

41,8%

Biblioteca 2017
Infraestrutura da Biblioteca do seu campus/polo 

quanto ao espaco fisico e quanto a disponibilidade 
de ambientes de

1 2 3 4 5

7,4%
6,2%

20,8%

25,8%

39,8%

Biblioteca 2017
Disponibilidade do acervo bibliográfico no Campus / 

Polo para atender às necessidades das disciplinas 
do seu curso

1 2 3 4 5
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             Quanto a infraestrutura da biblioteca, apesar de apresentar uma iluminação adequada à 

leitura, sinalização eficiente, funcionários devidamente qualificados e oferecer aos seus usuários 

toda a comodidade necessária para realização de seus estudos e pesquisas, como é corroborado 

pela análise da avaliação que registra exatos 85% de satisfação, alguns líderes de turma em 

participação nas reuniões mensais solicitaram em nome da comunidade acadêmica que fosse 

realizada uma reestruturação nas salas de estudos em grupo, afim de que a acustica não 

interferisse nas cabines de estudo individualmente. No final de 2017 foram iniciadas as obras de 

reestruturação e finalizadas em Janeiro de 2018, antes da recepção dos alunos para o semestre 

de 2018.1. 

 
Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 4,4% 7,0% 18,7% 31,4% 38,5% 

2017 6,5% 6,0% 20,6% 26,0% 40,8% 

 

 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

O quesito coordenação de curso é termômetro não só para os aspectos acadêmicos gerais, 

como também para o Índice de Satisfação do Aluno com o curso, levando-se em consideração que 

é a figura que representa formalmente a IES perante o corpo discente. 

 
Coordenação de Curso 

2016 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Apresentação dos aspectos acadêmicos relacionados ao curso 
(projeto pedagógico, exigência de pré-requisitos, matriz 
curricular, estágios, TCC, entre outros) 

6,4% 7,2% 20,5% 25,3% 40,5% 

Conhecimento dos processos acadêmicos (requerimentos, 
disciplinas online, laboratórios, Secretaria, etc.) 

6,2% 4,6% 17,1% 26,6% 45,5% 

Disponibilidade para atender os alunos 6,7% 7,0% 18,1% 25,6% 42,6% 

Satisfação geral com o Coordenador do seu curso 6,8% 5,7% 15,8% 24,4% 47,4% 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 
A satisfação geral com o coordenador de curso no ano de 2016 alcançou 87,5%, o que é 

encarado de forma muito positiva pela Comissão Própria de Avaliação e a diretoria acadêmica. 

Esse índice sofreu um decréscimo de 0,8 pontos percentuais em 2017, que pode ser atribuído a 

reestruturação acadêmica que a Faculdade Estácio de Natal realizou no último ano. A 

contrapartida para esse ponto é que a medida que foi realizada a transição das coordenações de 

curso, aumentou significativamente o quesito “conhecimento dos processos acadêmicos”, 

atingindo 89,4% da satisfação dos alunos, o que exibe positivamente a capacidade e rápida 

ambientação dos novos coordenadores de curso. 
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Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 
No contexto geral, a coordenação de curso apresentou na última avaliação um aumento 

de 3% no índice de alunos extremamente satisfeitos, o que corrobora com a rotina diária de 

atendimento e atenção ao aluno. 

 
Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 6,5% 6,1% 17,8% 25,5% 44,1% 

2017 7,6% 5,5% 14,8% 24,4% 47,7% 

 
 
CURSO 
 

No ano de 2016 é notável os baixos índices de extrema satisfação do aluno em relação aos 

subitens do quesito curso, principalmente relacionado a “Preparação para o mercado de trabalho” 

(18,7%) e “Conhecimento das ações de melhoria implementadas no curso” (17,6%). 

 

Curso 2016 1  2 3 4 5  

Perguntas 

A contribuição das aulas práticas para a sua preparação para o 
mercado de trabalho. 

13,0% 10,7% 31,6% 25,0% 19,7% 

Conhecimento das Ações de Melhoria implantadas em seu 
Curso/Campus com base nos resultados da Avaliação 
Institucional. 

12,1% 13,4% 30,4% 26,5% 17,6% 

Conhecimento do Projeto Pedagógico do seu Curso - PPC  9,0% 8,4% 31,2% 29,1% 22,2% 

Oportunidades oferecidas para participar de Atividades 
Acadêmicas Complementares (AAC)  

9,2% 11,7% 28,8% 27,4% 22,9% 

Organização e qualidade do funcionamento do Estágio 
Curricular/Supervisionado do seu curso e contribuição para sua 
formação profissional 

10,9% 13,3% 28,0% 27,9% 19,8% 
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Preparação para o mercado de trabalho oferecida pela 
Instituição 

12,5% 13,3% 30,2% 25,2% 18,7% 

Qualidade do conteúdo do material didático das disciplinas. 5,9% 8,7% 30,3% 31,0% 24,1% 

Satisfação geral com o seu curso 4,5% 7,6% 30,3% 33,1% 24,4% 

Satisfação quanto aos programas de apoio discente  12,7% 12,6% 31,7% 23,8% 19,2% 

Seu conhecimento sobre os Critérios de Avaliação e regras para 
as Atividades Acadêmicas Complementares, TCC, Extensão, 
Iniciação Científica e outros. 

10,5% 13,4% 31,2% 27,0% 17,9% 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 
Nesse sentido a CPA atuou junto a coordenação de curso e aos líderes de turma na intensa 

divulgação das ações de melhoria provenientes da avaliação de 2016, sendo surpreendido com a 

rápida resposta do corpo discente ao na última avaliação, onde os mesmos itens alcançaram os 

índices de 24,7 e 22,8% respectivamente, havendo um aumento substancial de até 6 pontos 

percentuais. 

 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 
No ciclo de avaliação 2015 a CPA atuou fortemente no sentido de reverter a percepção do 

aluno em relação a “Oportunidades oferecidas para participar de Atividades Acadêmicas 

Complementares”. Fruto do esforço conjunto da diretoria da IES e diretoria acadêmica, a partir do 

segundo semestre de 2017 foi efetivado o Programa de Atividades Acadêmicas Complementares, 

onde são ofertadas diferentes atividades ao longo do semestre nas áreas de cidadania, científico-

acadêmico, empregabilidade, empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Mais uma vez, 

reflete-se rapidamente o resultado com o impacto da ação, obtendo dessa vez um índice de 

favorabilidade de 84,5% por parte dos discentes. 

26,4%

25,0%

27,3%

26,5%

23,0%

27,1%

25,9%

25,6%

22,8%

24,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

A contribuicao das aulas praticas para a sua preparacao…

Acoes de Melhoria implantadas em seu Curso/Campus com…

Conhecimento do Projeto Pedagogico do seu Curso - PPC…

Criterios de Avaliacao e regras para as Atividades…

Oportunidades oferecidas para participar de Atividades…

Organizacao e qualidade do funcionamento do Estagio…

Preparacao para o mercado de trabalho oferecida pela…

Programas de apoio discente (apoio psicopedagogico,…

Qualidade do conteudo do material didatico das disciplinas

Satisfacao geral com o seu curso

Curso 2017

Série5 Série4 Série3 Série2 Série1



 94 

 
Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 10,0% 11,3% 30,4% 27,7% 20,7% 

2017 7,8% 10,2% 25,3% 29,0% 27,6% 

 

Diante do quadro comparativo 2016/2017, observa-se que o índice de fragilidades 

diminuiu 3,3% a medida que os pontos positivos aumentaram 3,1%, carimbando assim o processo 

de confiabilidade da comunidade acadêmica no processo, ressaltando que nesse universo, houve 

um avanço de aproximadamente 7% de alunos extremamente satisfeitos. 

 

 

DISCIPLINAS 

 

Disciplinas 2016 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Satisfação com a qualidade do conteúdo 
disponível na WebAula/ Sala de Aula Virtual. 

5,5% 6,1% 16,7% 24,6% 47,2% 

   Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 
Nessa dimensão é avaliada a “Satisfação com a qualidade do conteúdo disponível na 

webaula/sala de aula virtual”. É notória a melhoria na percepção do aluno que está extremamente 

satisfeito, pois este item avança de 47,4% (2016) para 50,8% (2017).  

 

 
   Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 
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Trata-se de conteúdos interativos ministrados utilizando ferramentas de metodologias 

ativas, que ao longo dos anos são otimizados e impactam diretamente no processo de ensino-

aprendizagem da IES.  

 
Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 5,5% 6,1% 16,7% 24,6% 47,2% 

2017 5,7% 3,9% 14,4% 25,2% 50,8% 

 
 
INFRAESTRUTURA 
 

No campo da Infraestrutura é indiscutível o aumento da favorabilidade dos alunos ano a 

ano, entretanto continua sendo um ponto de atenção a “disponibilidade de sinais de internet via 

wi-fi”. Em 2016 a desaprovação dos alunos estava em torno de 28,9%, havendo um decréscimo 

para 25,5% em 2017, o que não deixa de ser preocupante, pois ainda é o item com a menor 

avaliação entre todas as outras perguntas.  

 
Infraestrutura  

2016 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Disponibilidade de equipamento (computadores) nos 
laboratórios de Informática 

4,5% 7,0% 23,0% 29,4% 36,1% 

Disponibilidade de sinal de internet via Wi-fi no seu Campus. 15,5% 13,4% 24,7% 22,6% 23,8% 

Qualidade dos equipamentos utilizados em sala (TV/Vídeo, 
datashow, retroprojetor, DVD, etc.) 

3,7% 4,6% 20,0% 34,5% 37,2% 

Satisfação com a conexão da Internet na biblioteca 8,6% 5,2% 28,4% 28,1% 29,6% 

Satisfação com a conexão da Internet nos laboratórios 8,2% 11,6% 24,8% 27,9% 27,6% 

Satisfação geral com a Infraestrutura 4,2% 5,4% 25,1% 34,7% 30,5% 

Satisfação geral com a Sala de Aula (quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 
acessibilidade e conservação do mobiliário) 

4,3% 6,7% 22,8% 30,7% 35,6% 

Satisfação geral com os Banheiros (quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e 
conservação) 

5,2% 3,0% 20,0% 30,6% 41,2% 

Satisfação geral com os Espaços de Convivência e Alimentação 
(quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, acessibilidade e conservação) 

6,7% 7,3% 28,0% 26,1% 31,9% 

   Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 
Já em relação a áreas de convivência, limpeza dos banheiros, qualidade e disponibilidade 

dos equipamentos e satisfação geral com a sala de aula, são itens que formam os top ten no 

processo de avaliação institucional. 
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    Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 
As ações de melhoria da Infraestrutura da IES são objeto de constantes discussões nas 

reuniões de gestão, isso devido a busca da excelência em todos os campos de atuação da 

Instituição.  

 

Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 6,8% 7,1% 24,1% 29,4% 32,6% 

2017 7,8% 7,4% 21,8% 28,7% 34,5% 

 
 
LABORATÓRIO 
 
 

 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Satisfação com a infraestrutura dos laboratórios específicos do 
seu curso, quanto ao espaço físico (dimensão, limpeza, 
iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação). 

5,5% 8,7% 28,9% 31,3% 25,5% 

Satisfação com a utilização dos laboratórios específicos do seu 
curso para o desenvolvimento profissional. 

7,8% 11,6% 30,8% 27,1% 22,6% 

    Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 
Se tratando dos laboratórios específicos, observa-se que na proporção que o índice de 

alunos insatisfeitos diminuiu de 16,7% (2016) para 15,9% (2017), aumentou o número daqueles 

extremamente satisfeitos registrando 24,1% (2016) para 28,5% (2017), conforme os dados 

analisados extraídos da avaliação institucional 2016/2017. Esse fator é atribuído as ações de 

manutenção preventiva das máquinas dos laboratórios de informática e substituição daquelas que 

se encontravam obsoletas; manutenção dos laboratórios de química com reposição mensal dos 
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equipamentos de segurança, reagentes, além de contar com equipamentos adequados as aulas 

ministradas; O laboratório de física ser considerado de excelência por parte dos docentes que lá 

ministram as disciplinas do núcleo básico na área. 

 

   
   Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 
Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 6,6% 10,1% 29,8% 29,3% 24,1% 

2017 7,7% 8,2% 27,3% 28,3% 28,5% 

 
 
PROCESSOS FINANCEIROS 
 

Processos Financeiros 2016 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Clareza e facilidade de entendimento das informações do seu 
boleto 

6,3% 6,3% 21,5% 26,1% 40,0% 

Exatidão dos valores cobrados no boleto (de acordo com o que 
foi contratado: descontos, juros, etc.) 

8,8% 6,5% 22,2% 25,6% 36,9% 

Satisfação geral com a mensalidade cobrada pela universidade / 
faculdade em comparação com as demais instituições de ensino 
superior privadas 

8,8% 10,1% 25,7% 26,6% 28,7% 

Satisfação geral com o preço e a qualidade do serviço prestado, 
ou seja, com custo benefício da universidade/faculdade 

8,7% 9,3% 28,4% 25,9% 27,7% 

Satisfação geral com os processos financeiros da Estácio 9,4% 8,1% 26,6% 27,4% 28,4% 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 
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Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 
Surpreendentemente o índice de discentes extremamente satisfeitos com os processos 

financeiros permanecem em 32,3% desde 2016. Em contrapartida aumenta o número de alunos 

insatisfeitos com o processo financeiro de 8,4% (2016) para 9,5% (2017), esse aumento pode ser 

atribuído a grande quantidade de alunos que perderam os auxílios de bolsas de estudo do governo 

federal e precisaram renegociar suas dívidas diretamente com a IES. 

 
Satisfação do Aluno 1 2 3 4 5 

2016 8,4% 8,1% 24,9% 26,3% 32,3% 

2017 9,5% 8,0% 23,6% 26,6% 32,3% 

 
 
PROFESSORES 
 

A docência é uma atividade cujos significados para o aluno assumem dimensões que 

ultrapassam a sala de aula e perduram em sua formação. O processo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido na faculdade é um processo de formação do ser humano, do profissional e do 

cidadão, isto é, de um indivíduo que desempenha vários papéis na sociedade. 

Dessa forma, a Faculdade Estácio de Natal conta com um corpo docente altamente 

qualificado, com uma grande representatividade de mestres e doutores nas diferentes áreas do 

conhecimento, tais como: Ciências Jurídicas, Engenharias e Tecnologias e Gestão e Negócios. 

Além da qualificação Lato e Stricto Sensu os docentes estão em constante qualificação 

através do PIQ ofertado pela EDUCARE. O zelo da instituição no que diz respeito ao quadro 

docente da IES é refletido através dos maiores índices alcançados na avaliação para essa 

dimensão. 
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Professores 2016 1  2 3 4 5  

Pergunta 

Assiduidade (frequência às aulas) e pontualidade do Professor 4,2% 2,6% 9,5% 15,9% 67,8% 

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

5,3% 4,3% 13,7% 19,5% 57,1% 

Competência do Professor para ensinar, desenvolver habilidades, 
despertar interesse pela disciplina e esclarecer dúvidas 

6,6% 5,7% 14,9% 20,9% 51,9% 

Domínio do conteúdo da disciplina pelo Professor/Tutor 4,8% 3,9% 14,1% 19,9% 57,3% 

O professor/tutor segue o conteúdo previsto no Plano de Ensino 
da disciplina (objetivos, procedimentos de ensino e de avaliação, 
conteúdos e bibliografia) 

6,8% 5,8% 17,3% 21,7% 48,4% 

Satisfação geral com os Professores/Tutores abaixo 6,3% 4,3% 12,9% 20,0% 56,5% 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 
É evidente que no ano de 2016 os resultados alcançados em relação ao índice de extrema 

satisfação dos alunos já foram excelentes, destacando-se a “Assiduidade” docente com mais de 

65%. No ano de 2017, esse número é ainda maior atingindo a marca dos 72%, o que para a 

Comissão Própria de Avaliação e a Gestão da IES é a coroação de um trabalho sério e dinâmico, 

envolvendo profissionais comprometidos com a comunidade acadêmica e uma gestão 

participativa. 

 

 
  Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017. 

 
Seguido da Assiduidade, cada um dos itens avaliados pelos discentes tiveram resultados 

positivos, com destaque para: Coerência entre o conteúdo ministrado e as avaliações; Domínio do 

Conteúdo das disciplinas e Satisfação geral com os professores. 
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SATISFAÇÃO GERAL COM A IES 
 

Fechando a análise dos resultados da avaliação institucional 2017, a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA faz o estudo comparativo entre a Satisfação Geral com a IES nos anos de 2016 e 

2017, identificando que as ações propostas pela CPA em consonância com a missão da IES e os 

objetivos do seu PDI 2017-2021 estão sendo executadas com sucesso, levando em consideração 

o crescimento contínuo no quesito extrema satisfação com a IES 20,6% (2016) para 29,2% (2017). 

 

 
Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2016. 

 

Fonte: BI - Business Intelligence/Avaliação Institucional, 2017 
 

 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL COLABORADORES 2017 
 

Os colaboradores do corpo técnico-administrativo também avaliam a IES através da 
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que de forma geral entre os colaboradores satisfeitos e extremamente satisfeitos soma-se em 

torno de 85%, valor considerado bastante significativo na IES. 

Entre eles observou-se que 4,8%, o que equivale a 2 (dois) colaboradores, do universo de 

42 que aderiram a avaliação estão extremamente insatisfeitos com: Conhecimento dos critérios 

de remuneração e dos programas de remuneração variável da IES e Condições e equipamentos 

para desempenhar suas funções junto à IES. 

A Comissão Própria de Avaliação identifica ainda que 4,8% dos colaboradores técnicos 

administrativos afirmam que estão insatisfeitos com “Conhecimento das Ações de Melhoria 

implantadas em sua Unidade/Campus pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) com base nos 

resultados da Avaliação Institucional”.  Esse é um ponto de atenção a ser abordado nas reuniões 

de gestão, momento onde os resultados da avaliação institucional são apresentados ao corpo 

técnico administrativo. 

Em linhas gerais, o corpo técnico administrativo acredita que “Age de acordo com as 

normas estabelecidas, é pontual e assíduo ao trabalho”, além disso, reconhecem com a 

representatividade de 71% que a gerência da unidade funciona com extrema satisfação. 

Tipo de Pergunta Perguntas 
 

1 2 3 4 5 

Autoavaliação 

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% 4,8% 0,0% 28,6% 66,7% 

Autoavaliação 

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

0,0% 4,8% 0,0% 19,0% 76,2% 

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

0,0% 4,8% 0,0% 14,3% 81,0% 

Processos 

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

0,0% 4,8% 4,8% 71,4% 19,0% 

Processos 

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% 4,8% 4,8% 71,4% 19,0% 

Processos 

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

0,0% 4,8% 4,8% 33,3% 57,1% 
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Processos 
Conhecimento dos critérios de 
remuneração e dos programas de 
remuneração variável da IES. 

4,8% 14,3% 9,5% 23,8% 47,6% 

Satisfação Geral 

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

0,0% 4,8% 9,5% 28,6% 57,1% 

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

0,0% 9,5% 19,0% 28,6% 42,9% 

Satisfação Geral Atuação da Direção do Núcleo/IES 0,0% 9,5% 0,0% 23,8% 66,7% 

Satisfação Geral Atuação da Gerência Acadêmica 0,0% 10,0% 0,0% 40,0% 50,0% 

Satisfação Geral 
Atuação da Gerência da Gerência da 
Unidade/Campus 

0,0% 4,8% 4,8% 19,0% 71,4% 

Satisfação Geral 
Condições e equipamentos para 
desempenhar suas funções junto à IES. 

4,8% 4,8% 14,3% 19,0% 57,1% 

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

0,0% 4,8% 4,8% 28,6% 61,9% 

Satisfação Geral 
Satisfação com a conexão da Internet da 
Unidade/Campus. 

0,0% 9,5% 14,3% 14,3% 61,9% 

Satisfação Geral 
Satisfação com o processo de feedback 
institucional. 

0,0% 5,0% 10,0% 35,0% 50,0% 

Satisfação Geral 
Satisfação geral com a Unidade/ Campus no 
qual atua.  

0,0% 4,8% 0,0% 14,3% 81,0% 

Satisfação Geral Satisfação geral com a Instituição. 0,0% 4,8% 4,8% 23,8% 66,7% 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

A IES entende que, por se tratar de um Relatório Integral, devem estar contempladas as 

ações de melhoria voltadas, nesse último ciclo (2015, 2016 e 2017), para os 5 (cinco) Eixos do 

SINAES.  Assim, os quadros abaixo representam a síntese dessas ações, por Eixo/Dimensão.  

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Intensificar a preparação 
do aluno para as 
avaliações externas: 
ENADE, Ordem dos 
Advogados do Brasil, 
Conselho Federal de 
Contabilidade, dentre 
outras. 

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

Oportunidade ao aluno de 
rever, aprimorar ou 
aprofundar o conteúdo 
específico das várias disciplinas 
da graduação em revisões de 
curta duração sobre parte do 
conteúdo das disciplinas 
proporcionando a resolução 
de questões conceituais e 
interpretativas, 

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

Consolidada a CPA enquanto 
elemento essencial na busca pela 
excelência acadêmica e evolução 
estrutural. 

Aproximando a CPA com os 
processos de avaliação 
externa, bem como com as 
ações da IES em atendimento 
aos planos de melhorias. 

Divulgar os resultados das 
avaliações das condições 
de ensino dos cursos de 
graduação na perspectiva 
do SINAES. 

Replicados aos docentes e líderes de 
turma os resultados alcançados por 
curso, através da coordenação de 
curso com o apoio da CPA.  

Criar estratégias para executar 
as ações propostas a partir da 
fala dos principais envolvidos. 

 

 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

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

Realizar Pesquisa do Perfil 
Socioeconômico do aluno 
semestralmente. 

Planejar ações específicas por 
curso baseadas no perfil do 
público alvo.  
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Consolidar as informações 
contidas nos relatórios de 
avaliação dos cursos de 
graduação. 

Efetivar as reuniões periódicas entre 
o setor de regulação, coordenação da 
CPA e a gestão da IES para consolidar 
os resultados dos processos 
avaliativos externos. 

Permanecer gerindo e 
controlando os processos de 
forma eficaz. 

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

Realizar reuniões junto à 
coordenação de curso, para analisar e 
discutir alterações realizadas a partir 
das sugestões recebidas. 

Consolidar o envolvimento dos 
coordenadores de curso no 
processo de construção e 
revisão contínua do PDI. 

 

 

 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Implementar e 
acompanhar o 
cumprimento do Plano de 
Melhorias do Curso de 
Direito.  

Atendimento às demandas do MEC 
quanto ao Plano de Melhorias de 
Direito que foi cumprido na íntegra.  

Realização na íntegra das 
ações comprometidas no 
Plano de Melhorias de Direito 
e preenchimento dos 
requisitos burocráticos para 
as visitas de Ciências 
Contábeis e 
Recredenciamento 
(Preenchimento do 
formulário eletrônico e 
organização das evidências) 

Otimizar e modernizar os 
espaços físicos da IES  

Adequação dos espaços internos da 
Secretaria de Alunos, Coordenações de 
Curso, salas de professores TI e TP, 
ampliação da Biblioteca, no que 
concerne o espaço da guarda de livros, 
e Sala dos Professores, de acordo com 
evolução natural da Instituição, de 
forma a sempre primar pela qualidade 
e uso sustentável das áreas e 
instrumentos.  

Melhoria perceptível quanto 
ao fluxo dos processos 
acadêmicos devido à 
reorganização do ambiente.  
Maior comodidade para os 
professores TI e TP. 

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

Solicitou-se a revisão do PPC dos oito 
cursos da IES, com a intenção de 
consolidar os objetivos do PDI.  

Atualização da 
documentação do curso para 
receber qualquer avaliação 
externa. 
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Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Garantir a coerência 
entre o PDI e as ações 
institucionais no que se 
refere à diversidade, ao 
meio ambiente, à 
memória cultural, à 
produção artística e ao 
patrimônio cultural. 

Reestruturado Programa de 
AAC, programar com a ajuda da 
coordenação de curso ainda 
mais ações que contemplem 
esses temas. 

 
 
 
Proporcionar o engajamento e 
mobilização dos alunos nas 
atividades propostas. Algumas delas 
de cunho social. 

Garantir a coerência 
entre o PDI e as práticas 
de extensão 

Continuar consolidando as 
evidências dos projetos 
desenvolvidos por meio do 
Workshop Acadêmico. 

Fomentar a participação da 
comunidade acadêmica envolvida 
nos projetos de extensão. 

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

Aumentar a divulgação entre a 
comunidade acadêmica sobre o 
valor institucional do PDI. 

Implantar novas ações baseadas no 
PDI que amparem o desenvolvimento 
econômico e social. 

 

 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ações de Melhoria - 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO  OPORTUNIDADES 

Estimular as atividades 
para a  
Responsabilidade Social 
- Priorizar Convênios e 
Termos de Cooperação 
que, além do 
conhecimento técnico, 
visem à atuação e 
transformação social.  

Convênios referência com o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte, garantindo acesso à 
justiça.  
 
Convênios com atuação em 
escolas públicas do bairro do 
Alecrim como forma de identificar 
jovens multiplicadores de 
cidadania.  

Somos a única Instituição de Ensino 
Superior sediada no centenário 
bairro do Alecrim, bairro com várias 
escolas e aparato público de 
atendimento ao cidadão. 

Estimular as ações de  
Responsabilidade 
Ambiental  

Implantação do “Projeto Gestão 
Ambiental no Ensino Superior: 
transformando a prática numa 
cultura”. Envolvendo 05 
professores e com a participação 
de 111 alunos.  

As primeiras ações do projeto 
envolveram oficinas para 
reciclagem do óleo de cozinha e 
produção de sabão, além de 
palestras educativas e ações de 
conscientização ambiental no 
entorno da IES. Foram realizadas 3 
palestras (Pegada Ecológica, 
Agenda Verde e DESPOLUIR – 
Programa Ambiental dos 
Transportes; 
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Programar atividades 
voltadas para a 
responsabilidade 
socioambiental. 

Consolidada a Semana de 
Sustentabilidade da IES, com 
destaque para palestras de TI 
Verde e Meio Ambiente. 

Validar a política de 
responsabilidade socioambiental 
que a IES desenvolve ao longo dos 
últimos anos. 

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Dimensão 2: políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

Ensino 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Ampliar em 50% a 
participação docente no 
programa de Incentivo a 
Qualidade Docente  

Inscrição e Participação de 50 
professores no PIQ em 2017  

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

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  

Aumentar a variedade de cursos de 
pós-graduação sempre atentos ao 
mercado e as variações nas 
atuações profissionais. 

Desenvolver as 
Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) 
alinhadas aos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos.  

Alinhado aos projetos 
pedagógicos, as Atividades 
Acadêmicas Complementares 
ofertadas na IES são focadas nos 
seguintes eixos: Cidadania, 
Empreendedorismo, Científico-
acadêmico e Sustentabilidade. 

Promover com as atividades 
complementares momentos de 
interação entre diferentes períodos 
e até cursos da IES, despertando o 
interesse do corpo discente na 
busca pelo conhecimento fora de 
sala de aula. 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Divulgar os critérios de 
Avaliação e regras para 
as Atividades 
Acadêmicas 
Complementares, TCC, 
Extensão, Iniciação 
Científica e outros. 

Continuar divulgando 
amplamente os editais e 
regulamentos das diferentes 
atividades desenvolvidas na IES 
nos murais, redes sociais e 
reuniões de líderes. 

 
Consolidar e fortalecer a cada 
semestre os pilares da educação 
superior que são o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 

Aprimorar os cenários 
das atividades práticas 
existentes e organização 

Visando a maior participação da 
comunidade nas atividades 
desenvolvidas pela IES, foi firmada 

Garantir a ocorrência de atividades 
de Responsabilidade Social 
realizadas por curso, levando em 
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de novos cenários, 
atendendo às 
necessidades de cada 
curso, tendo em vista a 
aproximação com a 
comunidade. 

uma parceria entre o Conselho 
Comunitário do Bairro do Alecrim 
e a Coordenação de Pesquisa e 
Extensão da faculdade. 

consideração a participação da 
comunidade que reside no entorno 
da IES. 

Incentivar o 
desenvolvimento de 
Programas de 
Capacitação Docente e a 
participação dos 
professores nesses 
Programas, visando ao 
aprimoramento da 
qualidade do ensino 
ofertado. 

A Educare (Universidade 
Coorporativa da Estácio) oferta 
semestralmente uma significativa 
quantidade de cursos de 
capacitação docente através do 
PIQ – Programa de Qualificação 
Docente.  

Fomentar semestre a semestre a 
adesão dos docentes que 
participam da qualificação, o que 
reflete na qualidade dos cursos 
ofertados 

 

Pesquisa 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

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

Aprimoramento do Edital de 
Pesquisa Anual  

Consolidar a cultura institucional 

de iniciação científica 

aprofundada e contínua 

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

Consolidação de Evento científico 
Regional anual  

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, apresentando TCC de 

altíssima qualidade. 

Acompanhar o 
levantamento e 
apresentação da 
produção acadêmica 
discente e docente. 

O Simpósio de Iniciação Científica é 
realizado anualmente, no momento 
são apresentados os trabalhos 
desenvolvidos no período de 
vigência dos projetos, bem como as 
publicações geradas e eventos em 
que os docentes e discentes 
participaram.  

Através da consolidação do 

Programa de Iniciação Científica 

o número de publicações 

aumentou consideravelmente 

nos últimos três anos de acordo 

com o levantamento realizado 

no Currículo Lattes. 
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Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Acompanhar a produção 
de conhecimento 
articulado às 
necessidades sociais. 

Os projetos são submetidos de 
acordo com as linhas de pesquisas 
contempladas no edital em 
consonância com os projetos 
pedagógicos dos cursos e o PDI da 
IES. 

Apoiar gerencialmente a 
Iniciação Científica da Faculdade 
Estácio de Natal, considerando 
que a articulação com as 
necessidades sociais, vem 
gerando mídia espontânea e 
reconhecimento da sociedade. 

Incentivar o engajamento 
de alunos e professores 
dos cursos de Pós-
graduação e Graduação 
nos Programas de 
Iniciação Científica. 

O edital de iniciação científica é 
aberto anualmente e passa por um 
período de 3 meses de divulgação. 
Aprovado o projeto os alunos 
recebem uma bolsa na forma de 
desconto na mensalidade e os 
docentes também recebem uma 
bolsa pela orientação. 

Realizar oficinas de produção de 
projetos científicos antes do 
período de submissão dos 
mesmos. 

Realizar, anualmente, a 
Semana Cientifica da IES. 

Continuar realizando o evento 
científico anual que envolve todos 
os cursos da IES. 

Enriquecer o ambiente 
acadêmico, oportunizado o 
despertar científico acadêmico 
no corpo discente da IES. 

 

Extensão 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Fortalecer a articulação 
entre a Extensão e a 
comunidade. 
 

As atividades de extensão são 
notadamente realizadas na Estácio 
Natal de forma contínua, no final de 
cada semestre são reavaliadas 
através do Workshop de Práticas 
Acadêmicas, o que sinaliza a 
continuidade ou não do projeto de 
acordo com os resultados 
apresentados e feedback recebido 
da comunidade. 

A Responsabilidade Social vem 
ganhando destaque na IES nos 
últimos anos, resultado dos 
projetos extencionistas 
desenvolvidos. 

Planejar e divulgar as 
Atividades de Extensão 
alinhadas aos PPCs. 
 

Realizadas reuniões entre as 
Coordenações de Curso e seu 
Colegiado para planejar as ações 
extencionistas alinhada ao seu PPC. 
Fechado o planejamento inicia-se a 
divulgação pelo Sistema de 
Informação do aluno (SIA), murais, 
redes sociais e principalmente nas 
reuniões de líderes. 

Alinhada aos PPC’s dos cursos as 
atividades extencionistas 
continuada como o Núcleo de 
Apoio Fiscal (NAF) tem sido 
destaque e recorde de procura 
pela comunidade na IES. 
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Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

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

Consolidação do Edital de Extensão 
anual, baseando-se nos principais 
eixos que constam no PDI. 

Aumentar o número de 
atividades extencionistas no 
âmbito social. 

Planejar e divulgar as 
Atividades de Extensão 
alinhadas aos PPCs. 
 

Retomar o Projeto Estácio Feira 
Limpa. 

Reconhecimento do entorno da 
IES, enquanto instituição 
socialmente responsável. 

Ampliar as atividades e 
atendimento do NAF. 

Ampliar as instalações de 
atendimento do Núcleo de Apoio 
Fiscal. 

Fortalecer a política de 
divulgação do serviço ofertado 
pela receita Federal. 

 

 

 Dimensão 4: Comunicação com a sociedade 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Comunicar acerca dos 
Editais de Extensão, 
Pesquisa e Monitoria.  

Consolidação do Mural específico 
para os editais  

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

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  
 

 

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

Consolidar as informações 
da Ouvidoria, através da 
elaboração de relatórios. 

Emissão de relatórios de 
atendimento pelo ouvidor.  

Apoio constante ao discente. 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Verificar a adequação 
do fluxo de 
informações e a 
qualidade da 
comunicação 
institucional interna e 
externa. 

Além do controle institucional 
de Qualidade nas informações 
internas, a adequação do fluxo 
de informação externa é 
realizada pela assessoria de 
impressa – Letra A. 

A seriedade do trabalho desenvolvido 
pela IES focada nos pilares do Ensino, 
Pesquisa e Extensão aliada ao 
trabalho da Letra  gerar mídia 
espontânea para a instituição. 
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 Dimensão 9: Políticas de atendimento aos Discentes 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Oferecer condições de 
diminuição do déficit 
de conhecimento 
elementar  

Implantado políticas de 
Nivelamento bem definidas  

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. 

Garantir a qualidade 
do atendimento 
presencial ao Aluno, 
por parte do corpo 
docente e funcional da 
IES. 

São realizados treinamentos 
específicos por setores com foco 
no atendimento ao aluno, seja o 
corpo docente (realizado pelo 
NAP), ou corpo administrativo 
(Organizado pela coordenadora 
de relacionamento). 

O aluno bem acolhido pela instituição 
e corpo docente estreita seus laços 
com a IES aumentando seu 
desempenho acadêmico 

Garantir a 
implementação dos 
Programas de Apoio 
Pedagógico previstos 
no PDI. 

Os programas de apoio 
pedagógico são consolidados na 
IES, como o Nova Chance, Reta 
final, Avaliando o Aprendizado, 
Dependência, Estude nas Férias. 

Ampla participação dos discentes. 

 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Garantir a 
implementação dos 
Programas de Apoio à 
Prática Profissional 
previstos no PDI. 

A coordenação de Estágio aliado 
ao setor de Estágio e Emprego da 
IES proporciona o elo entre as 
empresas e os alunos que se 
encontram no período da prática 
profissional, apresentando os 
discentes ao mercado de trabalho 
através de parcerias públicas e 
privadas. 

Aumentar o índice de satisfação do 
aluno no quesito Estágio e Emprego. 

Divulgar os Programas 
de Apoio Financeiro. 

Os programas de Apoio Financeiro 
subsidiado pelo governo são 
amplamente divulgados pela IES, 
além das bolsas institucionais 
ofertadas aos alunos envolvidos 
nos diferentes programas de 
Iniciação Científica e Extensão 
ofertados pela IES. 

Frente a constantes mudanças, 
contribuir com a inserção da 
sociedade hipossuficiente no 
ensino superior de qualidade 
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

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.  

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

Divulgar o Programa 
de RV. 
 

O programa de Remuneração 
Variável – RV é divulgado nas 
semanas pedagógicas, reuniões 
de curso e sala dos professores 
entre os docentes. A entrega da 
premiação é realizada em sala de 
aula com o reconhecimento 
público do Diretor da unidade e 
Gestão acadêmica pelos serviços 
prestados dos docentes a 
comunidade acadêmica. 

O docente tem seu trabalho e 
dedicação diária reconhecida por 
toda a comunidade acadêmica. O que 
o instiga a reciclar seus 
conhecimentos continuamente. 

Divulgar e acompanhar 
a Política de Pessoal 
com relação ao Plano 
de Benefícios 

Efetivação da divulgação dos 
Planos de Benefícios, plano de 
saúde, por exemplo, pelo setor de 
RH da IES. 

Reconhecimento dos colaboradores 
à IES através das políticas de 
benefícios. 

 

 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Realizar 
semanalmente 
reunião de Gestão de 
Desempenho 
operacional – GDO e 

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

Oportunidade de gerenciar as 
questões internas da unidade 
semanalmente. As reuniões contam 
com a participação, da gestão da 
unidade, gestão acadêmica, 
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reunião semanal de 
Gestão de 
Desempenho 
Acadêmico – GDA.  

representantes dos setores técnicos 
administrativos, um representante 
das coordenações de curso.  
 

Zelar pelo 
aprimoramento do 
Regimento/Estatuto, 
no intuito de atualizá-
lo em consonância 
com as demandas da 
IES, sempre que 
necessário. 

Leitura e atualização do 
documento anualmente. 

 
 
O regimento adequa-se a 
regionalização e as demandas da IES. 

Garantir a 
representatividade de 
todos os segmentos 
da comunidade 
acadêmica previstos 
no Regimento da IES. 
 

Todos os segmentos apresentam 
representatividade dos diferentes 
setores da IES, conforme previsto 
no regimento, a contar dos 
colegiados de curso, conselhos 
superiores e comissão própria de 
avaliação, CIPA entre outros. 

Ter a comunidade acadêmica e 
externa representada através dos 
diferentes segmentos. 

 

 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Manter o equilíbrio 
financeiro da IES  

Acompanhamento sistemático da 
receita/despesa e indicadores de 
desempenho.  

Permite um controle racional da 
receita e despesa da IES.  

Acompanhar os índices 
de inadimplência na 
IES. 

A gestão administrativa financeira 
da unidade, juntamente com a 
Secretaria da IES são responsáveis 
pelo monitoramento e análise 
sistemática da inadimplência, 
realizando o controle diário 
através de planilhas das 
negociações das dívidas. 

Reversão do número de evasão 
devido o controle das negociações. 

 

Ações de Melhoria previstas para 2018 

ITEM AÇÃO PREVISTA OPORTUNIDADES 

Verificar a 
implementação de 
meios de comunicação 
eficazes para 
divulgação dos 
procedimentos 
financeiros. 

Manutenção dos principais canais 
de divulgação da IES 
semanalmente. 

Eficiência na propagação da notícia. 
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EIXO 5: INSFRAESTRUTURA FÍSICA  

 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física e Tecnológica 

  

Ações de Melhoria desenvolvidas em 2015 / 2016 / 2017 

ITEM AÇÃO realizada  OPORTUNIDADES 

Acompanhar as 
condições de 
quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, 
segurança, 
acessibilidade e 
conservação do 
mobiliário das salas de 
aula. 

Efetivação da troca de lâmpadas 
florescentes, por lâmpadas de LED, 
melhorando a iluminação das salas 
de aula.  
 
Realizado diariamente checklist nos 
parâmetros da limpeza, 
conservação, acessibilidade e 
ventilação na sala de aula pela 
inspetoria.  
 

É incontestável os índices de 
satisfação do aluno no que diz 
respeito a infraestrutura das salas 
de aula, devido o zelo dos 
colaboradores que ali atuam. 

Acompanhar a 
disponibilidade 
adequada do acervo 
bibliográfico na IES 
para atender às 
necessidades das 
disciplinas dos cursos 
ofertados. 

Acompanhamento sistemático do 
Núcleo Docente Estruturante dos 
cursos junto aos bibliotecários 
semestralmente, buscando 
atualizar o acervo de acordo com as 
matrizes vigentes e demanda da 
quantidade de alunos.  

Oferta atualizada do acervo nos 
diferentes cursos da IES. Contando 
com a aquisição de 2325 livros para 
o acervo em 2017. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Avaliação Institucional, projeto desenvolvido pela Faculdade Estácio de Natal, 

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.  

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2017-2021), a implantação 

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

a sociedade, tem como fim principal avaliar o desempenho da Faculdade Estácio de Natal e servir 

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

obtenção de dados confiáveis que permitam à Instituição revisar práticas e executar 

planejamentos. 

 

Realizando a análise da avaliação institucional aliada aos objetivos do PDI 2017-2021 e a 

missão da IES, pode-se assegurar com clareza a constante evolução da IES na busca pela excelência 

na prestação de serviços educacionais, o que pode ser corroborado pelo índice geral de satisfação 

do aluno. 

 

No ciclo 2015-2017 a satisfação do aluno foi consolidada semestre a semestre, com 

destaque especial no último ano para: domínio de conteúdo bem como assiduidade docente; 

satisfação com a qualidade do conteúdo disponível na webaula; conhecimentos dos processos 

pelos coordenadores de curso; atendimento a secretaria do aluno; limpeza da IES; satisfação geral 

com a infraestrutura; qualidade de acesso ao SIA; satisfação geral com o curso e oferta de 

Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). Já com índices de insatisfação notáveis pode-se 

apontar: disponibilidade de sinal de internet via wifi; funcionamento do estágio curricular de 

curso; preparação para o mercado de trabalho; utilização dos laboratórios específicos e o serviço 

Estácio Carreiras. 

 

Nesse sentido, a IES já realizou algumas ações que foram implantadas no início de 2018 no 

sentido de avançar a cada semestre, a reestruturação da coordenação de estágio e catalogação 

de toda documentação necessária para esse processo são algumas delas. 
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7. ANEXOS 
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