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RESUMO	

	

O	presente	Relatório,	referente	a	2018,	constitui-se	no	Relatório	Parcial	de	Autoavaliação	Institucional	
da	 Faculdade	 Estácio	 de	 Natal	 –	 ESTÁCIO	 NATAL,	 que	 trata	 com	 detalhe	 do	 Eixo	 1	 (Dimensão	 8:	
Planejamento	 e	 Avaliação	 Institucional)	 e	 do	 Eixo	 2	 (Dimensão	 1:	 A	missão	 e	 o	 PDI	 e	Dimensão	 3:	
Responsabilidade	Social)	do	SINAES,	 iniciando	o	2º	o	ciclo	avaliativo,	em	atendimento	à	Nota	Técnica	
INEP/DAES/CONAES	 nº	 065.	 Destaca-se	 que,	 além	dos	 Eixos	 1	 e	 2,	 o	 presente	Documento	 apresenta	
uma	síntese	dos	demais	Eixos/Dimensões,	no	que	se	refere	às	ações	de	melhoria	implementadas.	
 
Este	Documento,	elaborado	pela	CPA,	a	partir	de	um	processo	de	reflexão	sobre	os	dados	coletados	nas	
pesquisas	 junto	à	comunidade	acadêmica	–	discentes,	docentes	e	técnico-administrativos	-,	apresenta	
os	 resultados	das	avaliações	 internas	e	 informações	das	avaliações	externas	 (cursos	e	 IES,	 incluindo	o	
ENADE)	e	os	documentos	oficiais	da	IES.	 	Considera-se,	ainda,	para	a	autoavaliação	da	IES,	o	Índice	de	
Satisfação	do	Aluno	 (ISA),	a	Pesquisa	de	Clima	Organizacional	 -	 levantamento	do	grau	de	satisfação	e	
motivação	do	corpo	social	da	IES	–	e	o	Questionário	Sociocultural	anual	aplicado	aos	nossos	alunos.	Os	
resultados	 da	 avaliação	 permitem	 a	 oportunidade	 de	 reflexão	 crítica	 e	 propositiva,	 com	 base	 nas	
limitações	e	 fragilidades	encontradas,	proporcionando,	assim,	que	ações	dinâmicas	sejam	fomentadas	
para	o	desenvolvimento	institucional.	A	CPA	elabora	pareceres	relacionados	aos	5	Eixos/10	Dimensões	
do	SINAES	avaliadas	e,	ainda,	recomendações	sobre	a	necessidade	de	melhorias	para	todos	os	setores	
da	 IES,	 a	 partir	 do	 levantamento	 das	 fragilidades	 e	 das	 forças	 institucionais.	 Os	 Coordenadores	 e	 os	
respectivos	NDEs,	docentes	e	discentes,	reavaliam	e	redefinem,	com	base	nas	ações	propostas	da	CPA,	
as	estratégias	e	planos	de	ação	dos	cursos	e	da	IES,	que	são	acompanhados	pela	CPA,	visando	efetivar	e	
garantir	os	 compromissos	da	 Instituição	para	com	a	 sociedade.	Assim,	 todos	os	 resultados	avaliativos	
(internos	e	externos,	 incluindo	o	ENADE)	 são	 ferramentas	 gerenciais	 para	 a	 evolução	da	 IES	e	para	o	
planejamento	 das	 ações	 de	 melhoria	 necessárias.	 	 Nessa	 direção,	 podemos	 indicar	 as	 recentes	
propostas	de	ações	de	melhorias	advindas	das	análises	da	CPA: aquisição	de	2325	livros	para	o	acervo	
da	 biblioteca,	 novo	 layout	 de	 estudo	 individual	 e	 em	 grupo	 da	 biblioteca,	 aquisição	 de	 novos	
computadores,	reestruturação	na	coordenação	de	estágio	da	IES,	nova	dinâmica	para	o	estacionamento	
dos	 professores,	 aumento	 na	 oferta	 de	 atividades	 acadêmicas	 complementares	 (AAC)	 de	 35%	 e	
implantação	de	11	novos	projetos	de	extensão.	A	avaliação	 interna	é	processo	ativo	na	Estácio	Natal,	
realizado	através	de	programa	eletrônico	de	avaliação	para	a	participação	de	discentes	e	docentes.	Em	
2018.1,	 a	 IES	 obteve	 81,81%	 de	 adesão	 do	 corpo	 discente	 a	 adesão	 de	 98%	 do	 corpo	 docente	 à	
Avaliação.	 Em	 2018.2,	 a	 IES	 obteve	 58%	 de	 adesão	 do	 corpo	 discente,	 a	 adesão	 de	 100%	 do	 corpo	
docente	e	a	adesão	de	60%	do	Corpo	Técnico-administrativo.	Entre	as	potencialidades	apontadas	nos	
processos	 de	 avaliação	 interna	 2018,	 destacam-se: assiduidade	 docente,	 domínio	 de	 conteúdo,	
coerência	 dos	 conteúdos	 ministrados	 e	 as	 avaliações,	 satisfação	 com	 a	 qualidade	 do	 conteúdo	
disponível	 na	 webaula	 e	 conhecimentos	 dos	 processos	 pelos	 coordenadores	 de	 curso.	 Como	
fragilidades,	 podemos	 apontar: disponibilidade	 de	 sinal	 de	 internet	 via	wifi,	 satisfação	 geral	 com	 os	
processos	 financeiros,	 ações	de	melhorias	 implantadas	no	curso	 com	base	nos	 resultados	da	avalição	
institucional,	preparação	para	o	mercado	de	 trabalho	e	atendimento	 telefônico.	 Em	2018,	o	 seguinte	
curso	recebeu	visita	in	loco	para	renovação	de	reconhecimento:	Engenharia	de	Produção	(Portaria	MEC	
nº	565	20/08/2018)	obtendo	conceito	três	(3).	Os	cursos	de	Administração,	Ciências	Contábeis,	Direito	e	
CST	 em	 Recursos	 Humanos	 participaram	 do	 ENADE	 2018.	 Os	 resultados	 do	 ENADE	 2017	 já	 foram	
divulgados	e	a	IES	tem,	atualmente,	conceito	três	(3)	no	Índice	Geral	de	Cursos	(IGC).	Um	resumo	desse	
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Relatório,	 com	 as	 principais	 informações	 e	 resultados	 do	 processo	 de	 autoavaliação	 da	 IES	 é	
disponibilizado	no	 site	 da	 IES	 (link	 da	CPA).	Uma	 cópia	 integral	 do	Relatório	 também	é	 encaminhada	
pela	CPA	à	Direção	da	IES,	à	Sala	dos	Professores	e	à	Biblioteca,	de	forma	a	assegurar	o	acesso,	a	todos,	
aos	resultados	da	autoavaliação.	
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1.	INTRODUÇÃO		

	

	

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

da	 Faculdade	 Estácio	 de	 Natal	 –	 ESTÁCIO	 NATAL,	 que	 trata	 com	 detalhe	 do	 Eixo	 1	 (Dimensão	 8:	

Planejamento	 e	 Avaliação	 Institucional)	 e	 do	 Eixo	 2	 (Dimensão	 1:	 A	missão	 e	 o	 PDI	 e	Dimensão	 3:	

Responsabilidade	Social)	do	SINAES,	 iniciando	o	2º	o	ciclo	avaliativo,	em	atendimento	à	Nota	Técnica	

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

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

	

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

avaliações	internas	e	externas	realizadas	em	2018.	

	

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

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

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

	

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

organizado	da	seguinte	forma:		

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

presente	Relatório.	

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

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

processos	de	avaliação	interna	e	externa.	

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

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

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

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

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

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

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

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

		

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

apresentar	uma	síntese	dos	demais	Eixos/Dimensões.	

	

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

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

Projeto	de	Autoavaliação	Institucional,	referendado	pelo	Conselho	Superior.		

	

O	Programa	de	Avaliação	 Institucional	da	Estácio	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.		
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A	IES	utiliza	o	processo	de	avaliação	institucional	para	identificar	oportunidades	de	melhorias,	em	suas	

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

apontadas	nos	seus	processos	de	avaliação	interna	e	externa,	destacando-se	principalmente:	

	

ü Aquisição	de	2325	livros	para	o	acervo	da	biblioteca;	

ü Novo	layout	de	estudo	individual	e	em	grupo	da	biblioteca;	

ü Aquisição	de	novos	computadores;	

ü Reestruturação	na	coordenação	de	estágio	da	IES;	

ü Nova	dinâmica	para	o	estacionamento	dos	professores;	

ü Aumento	na	oferta	de	atividades	acadêmicas	complementares	(AAC)	de	35%;	

ü Melhoria	na	disponibilidade	de	sinal	de	internet	via	Wi-fi	no	Campus;		

ü Implantação	de	11	novos	projetos	de	extensão.	

	

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

demandas	oriundas	das	avaliações.		

	

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

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

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

relatórios	de	avaliação,	como	as	ações	já	elencadas	acima.		

	

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

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

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

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

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

elaboração	de	planos	de	ação.	

	

Enquanto	Instituição	de	Ensino	Superior	que	visa	à	excelência	acadêmica,	a	Estácio	Natal	compreende	

que	autoavaliação	possibilita	uma	visão	 integrada	das	ações	desenvolvidas	pelos	diferentes	 setores	e	

pessoas;	que	possibilita	reflexão	e	diálogo	entre	os	setores	e	agentes	envolvidos	no	processo,	de	forma	

que	 as	 demandas	 sejam	 identificadas,	 encaminhadas	 e	 atendidas	 em	 conformidade	 com	 o	

planejamento	institucional.	

	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cumprimento	e	propõe	novas	ações,	quando	necessário.	

	

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

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

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

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

comunidade	interna	e	externa	com	atribuições	de	ouvir,	encaminhar	e	acompanhar	críticas	e	sugestões;	

funciona	em	local	próprio,	com	pessoal	especializado	para	o	trabalho	a	ser	realizado	dentro	dos	padrões	

de	qualidade	estabelecidos	pela	sua	regulamentação.		
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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,	estes	devem	ser	apresentados	e	discutidos	em	reunião	com	a	CPA.	A	Ouvidoria	deve	

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

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

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

informações,	o	Ouvidor	possa	dar	respostas	aos	solicitantes.	

	

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

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

	

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

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

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

propostas.			
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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”.	

	

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.	
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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	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	
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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).	

	

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.	

	

Em	2016,	a	IES	passou	pela	Renovação	de	Reconhecimento	do	CST	em	Petróleo	e	Gás,	obtendo	conceito	

4,	formalizada	por	meio	da	Portaria	nº	317	15/07/2016.	

	

No	 início	 de	 2018,	 a	 IES	 passou	 pela	 Renovação	 de	 Reconhecimento	 do	 curso	 de	 Engenharia	 de	

Produção,	formalizada	através	da	Portaria	nº	565,	de	20/08/2018,	com	conceito	3.	

	

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	E	REGIME	DE	TRABALHO	DO	CORPO	DOCENTE	

TITULAÇÃO		 Qtd	 %	 REGIME	DE	TRABALHO	 Qtd	 %	

Doutor	 11	 23,40%	 Tempo	Integral	-	TI	 5	 10,60%	

Mestre	 18	 38,30%	 Tempo	Parcial	-	TP	 27	 57,40%	

Especialista	 18	 38,30%	 Horista	-	H	 15	 31,90%	

TOTAL	 47	 100	 Total	 47	 	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	 Instituição	 oferece	 também	 um	 Portal	 de	 Vagas	para	

divulgar	 as	 oportunidades	 de	 emprego,	 estágio	 e	 trainee	 encaminhadas	 por	 várias	 empresas	

cadastradas	em	todo	Brasil.	Isto	possibilita	que	as	empresas	tenham	contato	direto	com	os	alunos	para	

ofertar	vagas,	realizar	processo	seletivo	na	IES	e	fazer	cadastro	para	o	seu	banco	de	currículo.	O	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	1183	alunos,	47	docentes,	e	35	colaboradores	administrativos,	e	

oferece	8	cursos	ativos	entre	graduação	e	graduação	tecnológica.	

	

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

Regulatórios	expedidos	pelo	MEC,	conforme	quadro	abaixo:	

	

							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	565			
20/08/2018	
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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	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/2019.	

	
	
Avaliação	do	Desempenho	dos	Estudantes	no	ENADE		
	

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

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

o	resultado	dos	ciclos	2013-2017,	no	qual	o	 Índice	Geral	de	Cursos	da	Estácio	Natal	 IGC)	é	3,	com	um	IGC	

Contínuo	de	2,5861.		

	

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

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

	

Conceitos	dos	cursos	do	ENADE	2017		

CURSO	 Conceito	ENADE	(Contínuo)	 Conceito	ENADE	(Faixa)	

Engenharia	de	Produção		
	

1,1281	
	

2	

CST	em	Análise	e	
Desenvolvimento	de	Sistemas		
	

1,3846	
	

2	

CST	em	Redes	de	
Computadores		
	

3,5791	
	

4	

						Fonte:	MEC	
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Evolução	do	IGC	contínuo	da	Estácio	Natal		
	

IES	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Estácio	
Natal	

1,8859	 1,8859	
	

1,984	
	

2,5903	
	

2,5903	
	

2,5861	

						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	 contribui	 para	 a	 aquisição	 de	 informações	 capazes	 de	

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

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

	

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

buscando	atender	a	uma	tripla	exigência	da	instituição	contemporânea:		

1.	 Ser	um	processo	contínuo	de	aperfeiçoamento	do	desempenho	acadêmico;		

2.	 Ser	uma	ferramenta	para	o	planejamento	e	para	a	gestão	universitária;		

3.	 Ser	um	processo	sistemático	de	prestação	de	contas	à	sociedade.		

	

Isso	 significa	 acompanhar	 metodicamente	 as	 ações,	 a	 fim	 de	 verificar	 se	 as	 funções	 e	 prioridades	

determinadas	coletivamente	estão	sendo	realizadas	e	atendidas.	É	este	contraponto	entre	o	pretendido	

e	o	realizado	que	dá	sentido	à	avaliação.		É	com	base	nesse	referencial	que	esta	IES	elabora	seu	Projeto	

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

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

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

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

educação	superior	e	a	prática	efetiva	do	cotidiano.	

	

A	 Autoavaliação	 Institucional	 tem	 por	 Objetivo	 Geral:	 Desenvolver	 e	 conciliar	 o	 Programa	 de	

Autoavaliação	 Institucional	 como	 uma	 mediação	 capaz	 de	 fornecer	 subsídios,	 em	 suas	 dimensões	

política,	 acadêmica	 e	 administrativa,	 para	 o	 autoconhecimento	 institucional	 e	 o	 aprimoramento	 da	

qualidade	 da	 gestão,	 do	 ensino	 de	 Graduação	 e	 de	 Pós-graduação	 e	 das	 atividades	 de	 Pesquisa	 e	

Extensão.	Como	Objetivos	Específicos,	a	Autoavaliação	Institucional	visa:		

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

da	autocrítica	e	revisão	das	ações	projetadas;		

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

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

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

do	Projeto	Institucional;		

6. Fortalecer	o	compromisso	social	da	Instituição;	e		

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

	

	

2.1		Comissão	Própria	de	Avaliação	-	CPA	

	

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

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

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

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

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

INEP.	

	

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

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

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

	

I. Representante(s)	do	corpo	docente:	Edjane	Fabiula	Buriti	da	Silva	e	Lucas	da	Silva	Moraes;	

II. Representante(s)	 do	 corpo	 discente:	 Victor	 Hugo	 Aires	 Pimentel	 e	 Camila	 Pollyanna	 P.	

Bernado;	

III. Representante(s)	 do	 corpo	 técnico-administrativo:	 Felipe	 Diego	 Fernandes	 Alves	 e	 Lady	

Daiana	da	Silva;	

IV. Representante(s)	 da	 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	comunidade	

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

diferentes	setores	da	Instituição.	

	

Compete	à	CPA	da	IES:		

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

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

(autoavaliação);		

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

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

IV. Constituir	subcomissões	de	avaliação;		

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

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

aperfeiçoamento	e	modificação	da	política	de	avaliação	institucional;		

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

institucional;		

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

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

Anísio	Teixeira	(INEP),	no	âmbito	do	SINAES;		

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

autorização,	 reconhecimento	 ou	 renovação	 de	 reconhecimento	 e	 recredenciamento	 da	

Instituição,	 disponibilizando	 informações	 resultantes	 do	 processo	 de	 avaliação	 interna	 da	

IES.	

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

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

regularização	dos	procedimentos	para	atender	às	demandas	oriundas	da	avaliação.	

	

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

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

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

serem	alcançadas,	definidas	nas	ações	de	melhoria	propostas.	

	

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

de:	

- Aplicação	de	questionários	eletrônicos	disponibilizados	no	Sistema	de	Informações	Acadêmicas	

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

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

administrativo.		

- Coleta	 de	 dados	 qualitativos,	 por	 meio	 de	 reuniões	 com	 os	 setores	 (Gestão,	 Acadêmico,	

Financeiro,	Biblioteca,	 Secretaria	etc.),	 o	que	ocorre	no	 transcurso	do	ano	 letivo,	 e	que	busca	

informações	 sobre	as	ações	desenvolvidas,	a	 fim	de	confrontá-las	 com	o	que	está	previsto	no	

PDI.		

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

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

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

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

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

para	a	IES	quanto	para	os	funcionários.	Os	benefícios	que	podem	ser	obtidos	são:	aumento	da	

produtividade;	redução	da	rotatividade	e	melhoria	no	ambiente	de	trabalho.		

	

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

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

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

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

necessárias.		

	

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

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

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

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

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

	

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

avaliações	externas,	apresenta	aos	gestores	os	resultados	consolidados,	a	base	do	(re)planejamento	das	

ações	a	serem	realizadas.	O	resultado	das	avaliações	(internas,	externas	e	ENADE)	subsidiam	as	ações	e	

as	 tomadas	 de	 decisão	 dos	 gestores.	 A	 apresentação	 dos	 dados	 permite	 indicar	 ações	 de	 melhoria,	

como	a	capacitação	docente,	propostas	de	aprimoramento	dos	PPCs	e	oportunidades/necessidades	de	

melhoria	 de	 serviços	 e	 infraestrutura.	 As	 informações	 divulgadas	 para	 Coordenadores	 de	 Cursos	 e	

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

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

avaliativos	são	ferramentas	gerenciais	para	seu	planejamento	e	sua	evolução.		

	

	

2.2				Participação	da	comunidade	acadêmica		

	

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

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

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

Alunos,	Docentes,	Coordenadores	e	Corpo	Técnico-administrativo.		

	

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

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

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

contribuem	para	compor	o	diagnóstico	institucional.	

	

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

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

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

somou-se	o	referido	questionário	específico.	

	

	

2.3	Análise	e	divulgação	dos	resultados	à	comunidade	acadêmica	

	

2.3.1	Análise	dos	Resultados		

	

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

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

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

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

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

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

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

ENADE)	subsidiam	as	ações	e	as	tomadas	de	decisão	dos	gestores.	A	apresentação	dos	dados	permite	

indicar	 ações	 de	 melhoria,	 como	 a	 capacitação	 docente,	 propostas	 de	 aprimoramento	 dos	 PPCs	 e	

oportunidades/necessidades	 de	 melhoria	 de	 serviços	 e	 infraestrutura.	 Quando	 as	 informações	 são	

divulgadas	para	os	Coordenadores	de	Cursos	e	para	os	Gestores,	é	feita	uma	reflexão	com	os	docentes	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

garantir	os	compromissos	da	Instituição	para	com	a	sociedade.			

	

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

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

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

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

alunos,	dos	professores	e	dos	colaboradores	administrativos.		

	

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

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

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

nos	Colegiados	Superiores	da	IES.	

	

	

2.3.2	Formas	de	divulgação	dos	resultados	à	Comunidade	Acadêmica:	

	

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

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

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

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

postados	nos	principais	murais	da	IES.	

	

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

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

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

		

	

2.4			Elaboração	do	Relatório	de	Autoavaliação			

	

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

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

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

avaliações	internas	e	externas.			

	

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

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

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

e	evolução	da	IES.	

	

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

avaliativos	 promove	 significativos	 avanços	 para	 a	 Estácio	 Natal,	 que	 podem	 ser	 vislumbrados	 pelos	

níveis	de	satisfação	progressivos	obtidos	junto	à	comunidade	acadêmica.		

	

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

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

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

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

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

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

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

	

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

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

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

institucional	da	IES.	

	

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

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

gestão	 da	 Estácio	 Natal,	 promovendo	 mudanças	 inovadoras	 que	 contribuem	 para	 a	 evolução	

institucional.	
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3.	DESENVOLVIMENTO	

	

3.1			EIXO	1	–	PLANEJAMENTO	E	AVALIAÇÃO	INSTITUCIONAL	
	

• Dimensão	8:	Planejamento	e	Avaliação	
	

	
Objetivos	do	Projeto	

	
Ações	Realizadas	

Resultados	alcançados	

Fragilidades	 Potencialidades	

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

Verificados	 os	 resultados	 avaliativos	
internos	 e	 externos	 pela	 CPA,	
alinharam-se	esses	ao	planejamento	
institucional,	 resultando	 em	 maior	
consolidação	 entre	 as	 dimensões	
política,	acadêmica	e	administrativa.	

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

Melhoria	 na	 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.	

Revisto	o	PDI	2017-2021,	em	função	
de	 novos	 cenários	 internos	 e	
externos	 e,	 ainda,	 em	 função	 das	
demandas	 decorrentes	 dos	
processos	avaliativos.	

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

Planejamento	 mais	 amplo	 em	
razão	dos	resultados	dos	processos	
avaliativos	 resultando	 de	 forma	
positiva	 na	 comunidade	
acadêmica.	

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

Realizadas	reuniões	com	os	gestores	
da	IES,	coordenadores	de	curso,	com	
o	 corpo	 discente,	 colaboradores	 e	
líderes	 de	 turmas	 para	 apreciar	 os	
resultados	e	dar	subsídio	ao	plano	de	
ação	 a	 ser	 apresentado	 a	
comunidade	acadêmica.	

Percepção	 do	 corpo	 discente	
das	ações	implantadas	a	partir	
da	 análise	 da	 avaliação	
institucional.		
	

Avanço	no	comprometimento	com	
as	 ações	 propostas	 pelo	 plano	 de	
ação	 fortalecendo	 a	 cultura	 da	
avaliação.		

	
	

	 	 	



 26 

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.	

Divulgados	 os	 resultados	 avaliativos	
para	 toda	 a	 comunidade	 acadêmica	
e	 ações	 previstas	 por	 meio	 de	
apresentações	orais,	mídias	digitais	e	
vídeos.	

Não	há	fragilidade		
	

Melhoria	 na	 receptividade	 pela	
comunidade	 acadêmica	 das	
apresentações	 dos	 resultados	
avaliativos	 com	 o	 uso	 de	 novas	
mídias	 (redes	 sociais	 e	 vídeos	
exibidos	em	monitores).	

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

Realizada	 análise	 e	 discussão	 dos	
resultados	 junto	 aos	 Coordenadores	
de	 Curso.	 Elaborado	 planos	 de	 ação	
para	 superação	 das	 fragilidades	
apontadas.	 Promovida	 a	 divulgação	
das	ações.	

Não	há	fragilidade		
	

Engajamento	 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.	

Enviado	 síntese	 das	 principais	
fragilidades	 verificadas	 aos	 gestores	
da	 IES	 para	 análise	 e	 elaboração	
planos	 de	 ação.	 Promovida	 a	
divulgação	das	ações.	

Dificuldade	 na	 definição	 de	
prazos	 para	 ações	 que	
dependem	 de	 parceiros	
externos.	
	

Envolvimento	 dos	 gestores	 no	
tratamento	dos	detratores.		
	

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

Realizada	 a	 aplicação	 do	
questionário	 sociocultural	 e	 traçado	
o	 perfil	 do	 alunado	 da	 IES	
semestralmente.	

Adesão	 do	 corpo	 discente	 no	
segundo	semestre	
	

Mapeamento	 das	 atividades	 de	
ensino,	 pesquisa	 e	 extensão	 por	
meio	 dos	 dados	 obtidos	 no	
diagnostico	alcançado.		
	

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

Feita	 análise	 e	 consolidação	 dos	
resultados	avaliativos	constantes	dos	
Relatórios	 de	 Avaliação	 dos	 Cursos	
(Autorização,	 Reconhecimento,	
Renovação	 de	 Reconhecimento	 e	
ENADE)	 por	 meio	 de	 reuniões	
periódicas	 entre	 o	 setor	 de	
regulação,	 coordenação	 da	 CPA	 e	 a	
gestão	da	IES.	

Incompatibilidade	 de	 horários	
entre	os	envolvidos		
	

Melhoria	 na	 gestão	e	 controle	dos	
processos.		
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Divulgar	 os	 resultados	 das	
avaliações	 das	 condições	 de	
ensino	 dos	 cursos	 de	 graduação	
na	perspectiva	do	SINAES.	

Divulgados	 os	 resultados	 das	
avaliações	 à	 comunidade	 acadêmica	
através	 dos	 meios	 disponíveis:	
murais,	 monitores,	 redes	 sociais,	
vídeos,	reunião	com	os	gestores	dos	
cursos	e	com	os	alunos.	

Não	há	fragilidade		
	

Traçar	 táticas	 para	 execução	 de	
ações	 propostas	 a	 partir	 de	
diferentes	 percepções	 dos	
principais	envolvidos.		
	

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

Orientação	 aos	 gestores	 quanto	 aos	
aspectos	 a	 serem	 avaliados,	
infraestrutura	 física	 e	 tecnológica	
necessária	 e	 quanto	 ao	 regime	 de	
trabalho	 do	 Corpo	 Docente	 dos	
Cursos	avaliados.	
Apoio	 logístico	 e	 institucional	 à	
Comissão	de	avaliação	in	loco.	
Acompanhado	 a	 emissão	 dos	
relatórios	 dos	 avaliadores	 e	 a	
publicação	das	Portarias.	

Divulgação	 tardia	 dos	
resultados	 das	 avaliações	
externas,	 como	 por	 exemplo	
conceito	ENADE.		
	

Alinhamento	 das	 ações	 propostas	
de	melhoria	pela	 comissão	própria	
de	 avaliação	 com	 as	 ações	 da	 IES	
nos	 procedimentos	 de	 avaliação	
externa.	

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

Planejamento	 de	 ações	 para	
melhoria	 da	 qualidade	 dos	 cursos	 a	
partir	 de	 propostas	 apresentadas	
pelas	 Comissões	 Avaliadoras.	
Reuniões	 envolvendo	 o	 NAP	 nas	
reuniões	NDE	e	Colegiado.	

Disponibilidade	 de	 tempo	 dos	
docentes	que	compõe	o	NDE.		
	

Melhoria	 do	 trabalho	 em	 equipe	
multidisciplinar	 visando	 a	
identificação	 dos	 pontos	 de	
fragilidade	por	meio	das	avaliações	
internas	e/ou	externas.	

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

Mobilizados	 gestores,	 docentes	 e	
discentes	 da	 IES	 para	 a	 importância	
do	 ENADE.	 Acompanhamento	
Interno	 a	 fim	 de	 assegurar	 a	
matrícula	 de	 todos	 os	 alunos	
incluídos	no	critério	do	ENADE.	

Análise	contínua	deficitária	do	
ciclo	ENADE.	

Reformulação	 das	 diretrizes	 dos	
projetos	pedagógicos	em	razão	das	
novas	demandas	a	partir	da	análise	
dos	resultados	do	ENADE.	

	
	
	



 28 

• Síntese	da	avaliação	Interna	(2017	e	2018)	–	IES	e	Cursos	
ISA	–	Índice	de	Satisfação	dos	Alunos	-	CURSOS	

CURSO	 2017.1	 2017.2	 2018.1	 2018.2	

ADMINISTRAÇÃO	

ANÁLISE	E	DESENVOLVIMENTO	DE	SISTEMAS	

CIÊNCIAS	CONTÁBEIS	

DIREITO	

ENGENHARIA	DE	PRODUÇÃO	

GESTÃO	DE	RECURSOS	HUMANOS	

PETRÓLEO	E	GÁS	

REDES	DE	COMPUTADORES	

7,88	

7,32	

7,19	

7,64	

7,03	

8,16	

7,81	

7,36	

7,71	

7,05	

7,06	

7,75	

7,50	

8,50	

7,90	

7,59	

7,84	

7,02	

7,43	

7,59	

7,93	

8,15	

7,92	

7,46	

7,87	

8,41	

7,81	

7,83	

7,74	

8,46	

8,14	

7,74	

Fonte:	Business	Intelligence	-	BI/2019	

	
ISA	–	Índice	de	Satisfação	dos	Alunos	–	IES	

2017.1	 2017.2	 2018.1	 2018.2	

7,69	 7,70	 7,64	 7,95	
					Fonte:	Business	Intelligence	-	BI/2019	
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• Síntese	das	Avaliações	Externas	(2018)	–	IES	e	Cursos	
	

CURSOS	AVALIADOS	-	2018	

CURSO	 MODALIDADE	 ATO	AUTORIZATIVO	 CONCEITO	(CC)	

Engenharia	de	Produção	
Renovação	de	
reconhecimento	

Portaria	MEC	
nº	565	

20/08/2018	
3	

																									Fonte:	MEC	
	

IES	
ATO	AUTORIZATIVO	 ANO	 CONCEITO	(CI)	

Recredenciamento	 2016	 3	
Fonte:	MEC	

	

• Síntese	do	ENADE	2017,	publicado	em	2018		

		

CURSO	 ENADE	 CPC	
Engenharia	de	Produção	 2	 3	

CST	em	Análise	e	
Desenvolvimento	de	Sistemas	

2	 2	

CST	em	Redes	de	
Computadores	

4	 4	

		Fonte:	MEC	
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IGC	2017	

CONTÍNUO	 CONCEITO/FAIXA	
2,5861	 3	

Fonte:	MEC	
	
	
3.2			EIXO	2:	DESENVOLVIMENTO	INSTITUCIONAL	
	

• Dimensão	1:	Missão	e	Plano	de	Desenvolvimento	Institucional	
	

Objetivos	do	Projeto	 Ações	Realizadas	 Resultados	alcançados	
Fragilidades	 Potencialidades	

Implementar	 o	 PDI	 e	 dar	
cumprimento	à	Missão	da	IES.	

Acompanhamento	 da	
implementação	do	 PDI,	 tendo	 como	
referência	a	Missão,	os	objetivos	e	as	
metas	 previstas	 por	 meio	 de	
reuniões	de	GDO	e	GDA.	

Garantir	 que	 a	 missão	 e	 os	
objetivos	 institucionais	
estejam	 enraizados	 na	
comunidade	acadêmica.	

Treinamento	 constante	 e	 acesso	 fácil	
as	 informações	 de	 metas	 aos	
colaboradores.	

Divulgar	a	Missão	da	IES.	 Divulgação	 da	 missão	 da	 IES	 para	
toda	 a	 comunidade	 acadêmica,	
através	 dos	 meios	 disponíveis:	
murais,	site,	reunião	com	os	gestores	
dos	cursos	e	com	líderes	de	turma.	

Mobilizar	 o	 corpo	 discente	
quanto	a	Missão	Institucional.	

Melhoria	 na	 divulgação	 da	 Missão	 e	
Valores	 institucionais	 com	 o	 uso	 de	
novas	 mídias,	 tal	 como,	 o	 uso	 de	
monitores	 nas	 áreas	 de	 circulação	 e	
convivência.	

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

Alinhamento	 das	 atividades	 de	
ensino	 de	 graduação	 e	 revisão	 do	
PPC	 dos	 cursos,	 conforme	 previstas	
no	PDI.	

Incompatibilidade	 de	 horários	
entre	os	envolvidos		
	

Atualização	 constante	 dos	 Projetos	
Pedagógicos	dos	Cursos.	
	

Garantir	 a	 coerência	 entre	 o	
PDI	e	as	práticas	de	extensão	

Avaliação	 da	 implementação	 das	
atividades	de	extensão	através	de	
amostras	e	Workshops.	

Melhorar	 a	 divulgação	
externa.	

Ampliação	 da	 oferta	 de	 projetos	 de	
extensão	 e	 maior	 participação	 do	
corpo	discente	nas	ações.	
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Garantir	 a	 coerência	 entre	 o	
PDI	 e	 as	 atividades	 de	
pesquisa/iniciação	 científica,	
tecnológica,	artística	e	cultural.	

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

Restrição	 no	 calendário	 anual	
dado	o	 aumento	 da	 oferta	 de	
atividades	complementares.	

Engajamento	 da	 comunidade	
acadêmica	para	prestigiar	os	trabalhos	
científicos	desenvolvidos	na	IES.	

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.	

Acompanhamento	 das	 atividades	
ações	 institucionais	 no	 que	 se	
refere	 à	 diversidade,	 ao	 meio	
ambiente,	 à	 memória	 cultural,	 à	
produção	 artística	 e	 ao	
patrimônio	 cultural	 a	 partir	 da	
oferta	 de	 atividades	 acadêmicas	
complementares.	

Restrição	 de	 recursos	 para	
oferta	 de	 atividades	 ligadas	 à	
memória	 cultural,	 à	
produção	artística	de	forma	
mais	ampla.	

Adesão	 dos	 alunos	 as	 ações	 ligadas	 à	
diversidade,	 ao	 meio	 ambiente,	 à	
memória	 cultural,	 à	 produção	
artística	e	ao	patrimônio	cultural.	

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

Promoção	 das	 ações	
institucionais	 voltadas	 para	 o	
desenvolvimento	 econômico	 e	
social,	tais	como	o	“dia	E”.	

Envolvimento	 deficitário	 de	
parceiros	externos.	

O	 engajamento	 e	 mobilização	 dos	
alunos	nas	atividades	propostas.	

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

Revisão	 dos	 Projetos	 Pedagógicos	
dos	 Cursos	 visando	 o	 alinhamento	
com	o	PDI.	

Disponibilidade	 de	 tempo	 dos	
envolvidos.		
	

Reestruturação	do	projeto	pedagógico	
do	 curso	 de	 forma	 objetiva	 e	 que	
atenda	as	diretrizes	do	PDI.		
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• Dimensão	3:	Responsabilidade	Social	da	Instituição	
	

Objetivos	do	Projeto	 Ações	Realizadas	 Resultados	alcançados	
Fragilidades	 Potencialidades	

Implementar	 atividades	
voltadas	 para	 a	
responsabilidade	
socioambiental	 previstas	 no	
PDI.	

Consolidado	 junto	 aos	
coordenadores	 dos	 cursos,	 o	
desenvolvimento	 de	 ações	 voltadas	
para	 a	 responsabilidade	
socioambiental,	 tal	 como,	 a	 6°	
Semana	 de	 Sustentabilidade	 e	
Responsabilidade	Social.	

Comprometimento	 de	 parcerias	
com	 órgãos	 públicos	 em	 ações	
externas.	

Participação	expressiva	dos	alunos	e	
colaboradores	em	eventos	de	cunho	
socioambiental	 com	 destaque	 para	
o	dia	internacional	da	limpeza.	

Implementar	 atividades	
voltadas	 à	 inclusão	 social	
previstas	no	PDI.	

Desenvolvimento	 de	 ações	 voltadas	
à	inclusão	social,	conforme	a	área	de	
conhecimento	 e	 perfil	 de	 formação	
pretendida	 pelos	 cursos	 e	 conforme	
previstas	 no	 PDI.	 Adesão	 da	 IES	 aos	
programas	 do	 Governo	 Federal	
como	PROUNI	e	FIES.	

Limitação	do	Programa	por	parte	
do	 Governo	 Federal	 no	 ano	 de	
2018.		
	

Número	 significativo	 de	 jovens	 e	
adultos	 que	 aderem	 ao	 ensino	
superior	por	meio	do	programa.		
	

	

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

Realizadas	 ações	 para	 o	
desenvolvimento	regional,	conforme	
a	 área	 de	 conhecimento	 e	 perfil	 de	
formação	 pretendida	 pelos	 cursos,	
por	 meio	 do	 Dia	 do	 E	 Nacional,	
projetos	 de	 pesquisa	 e	 extensão	 da	
IES.		

Infraestrutura	 limitada	 para	
ações	de	campo	externas.	

Oportunizar	 ao	 corpo	 discente	
experiências	 práticas	 na	 área	 de	
formação	aliado	ao	cunho	social.	

Implementar	ações/projetos	de	
responsabilidade	 social	
previstas	no	PDI.	

Divulgado	a	atuação	e	os	 resultados	
dos	 projetos	 de	 extensão	
desenvolvidos	no	entorno	da	IES	em	
associações	e	conselhos.	

Necessidade	 de	 aprimoramento	
na	 divulgação	 das	 ações	 de	
extensão.	

Êxito	 dos	 projetos	 de	 extensão	
criados	 em	 2018	 com	 os	 objetivos	
que	 contribuam	 para	 o	
desenvolvimento	 e	 inclusão	 social	
da	comunidade	local.		
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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.	

Ampliada	 as	 ações	 de	 extensão,	
sendo	 em	 2018	 criados	 11	 novos	
projetos	 em	 diferentes	 áreas.	 Além	
disso,	 os	 serviços	 oferecidos	 à	
comunidade	 pelo	 Núcleo	 de	 Apoio	
Fiscal	 e	 Contábil,	 Empresa	 Júnior	 e	
Núcleo	 de	 Práticas	 Jurídicas	 foram	
estendidos.	

Disponibilidade	 de	 horários	 dos	
discentes	 envolvidos	 em	 alguns	
projetos	de	extensão	da	IES.		
	

Impacto	 social	 reconhecido	 pelas	
instituições	 e	 comunidade	
beneficiadas	 pelos	 projetos	 de	
extensão	lançados	em	2018.	
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Síntese	dos	Eixos	3,	4	e	5	–	Principais	ações	realizadas	-	2018	

 
Eixo	3	–	Políticas	Acadêmicas	
 

• Dimensão	2:	Políticas	para	o	Ensino,	a	Pesquisa,	a	Pós-graduação,	a	Extensão	
	
	 Principais	ações	realizadas	
Ensino	(graduação)	 Audiências	Simuladas	no	Núcleo	de	Práticas	Jurídicas	–	NPJ;	

Ciclo	ENADE	2018;	
Direito	ao	Cinema;	
Discutido	os	resultados	das	avaliações	com	Coordenadores	e	
Professores;	
Maio	Amarelo;	
Nivelamento	de	Programação	com	Tecnologia	Java	Script;	
Oficinas;	
Palestras	e	Mesas	Redondas;	
Preparatório	para	o	Conselho	Federal	de	Contabilidade		-	CFC;		
Programa	de	Monitoria;	
Projeto	Boas	Vindas;	
Qualificação	de	Verão;	
Simulados	para	o	exame	da	Ordem	de	Advogados	do	Brasil	–	
OAB;	
Trote	Solidário;	
Visita	Guiada	a	Biblioteca;	
Visitas	Técnicas.	

	

Ensino	(pós-
graduação)	

Palestras	e	Mesas	Redondas;	
Estabelecer	contatos	para	efetivação	dos	eventos:	parcerias	
corporativas,	direção	e	coordenação	das	áreas.	

Pesquisa	 Simpósio	de	Iniciação	Científica;	
XII	Semana	Científica;	

Extensão	 Ação	de	Responsabilidade	Social	–	Macaíba	e	Parnamirim;	
I	Amostra	de	Extensão;	
Reciclagem	sustentável.	

	
	

• Dimensão	4:	A	comunicação	com	a	Sociedade	
	

	 Principais	ações	realizadas	
Comunicação	Interna 	 Acompanhamento	e	conscientização	da	adesão	da	

avaliação	institucional	2018.2.	
Apresentações	orais	de	divulgação	dos	resultados	e	
melhorias	implantadas	em	2018;	
Atualização	do	Painel	CPA;	
Elaboração	de	vídeo	para	divulgação	dos	resultados	e	
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melhorias	implantadas	em	2018	(exibido	em	monitores	
pelo	campus	e	redes	sociais);	
Acompanhado	os	registros	da	Ouvidoria.	

Comunicação	Externa	 Subsídio	dado	às	informações	do	e-MEC;	
Feira	de	Profissões;	
Divulgação	em	mídias	sociais,	jornais,	sites	e	TV	os	
serviços	prestados	por	meio	dos	projetos	de	extensão	e	
Núcleos	(NPJ	e	NAF)	por	meio	de	parcerias/convênios	
com	a	comunidade	externa.	

	
	

• Dimensão	9:	Políticas	de	Atendimento	aos	Estudantes	
 
	 Principais	ações	realizadas	
Programas	 de	 Apoio	
Pedagógico	

Programa	de	Nivelamento;	
Programa	Nova	Chance;	
Programa	Simulado	AV1;	
Programa	Prepara	AV1;	
Programa	Dicas	do	NAP.	

Programas	de	Apoio	Acadêmico	 Programa	de	Monitoria	para	Engenharia;	
Programa	de	Iniciação	Científica	(3	Projetos);	
Oficinas	de	Trabalho	de	Conclusão	de	Curso	(TCC);	
Programa	de	Extensão		(11	Projetos);	
Ofertadas	1135	horas	de	AAC.	

Programas	 de	 Apoio	 à	 Pratica	
Profissional	

Acompanhamento	de	96	termos	de	compromisso	de	
estágio	supervisionado;	
Divulgado	os	serviços	do	programa	Estácio	Carreiras;	
Orientação		de	elaboração	de	currículo	e	Mês	da	
Carreira	(NAC)	

Programas	 de	 apoio	 ao	
financiamento	de	estudos	

Bolsa	Convênio;		
Bolsa	Colaborador;	
Bolsa	Professor;	
FIES;	
PROUNI;	
Seguro	Educacional;	
PAR	e	Amigo	indica	Estácio.	

Programas	 de	 acolhimento	 e	
permanência	

Aula	inaugural;	
Atendimento	Psicopedagógico	a	alunos;	
Projeto	Boas-vindas.	

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

Programas	de	Pós-Graduação	stricto	sensu	em	
Administração,	Direito,	Educação,	Odontologia	e	Saúde	
da	Família	da	Universidade	Estácio	de	Sá;	
Divulgação	de	edital	de	chamada	de	artigos	para	
publicação	nas	revistas	eletrônicas;	
03	Projetos	de	Iniciação	Científica	com	oferta	de	bolsas	
em	vigor;	



 36 

Acessibilidade	 pedagógica	 e	
Atendimento	psicopedagógico		

Atendimentos	psicopedagógicos	–	150	alunos		
Atendimento	a	professores	-	18	
Ambientação	para	novos	docentes	–	04	professores	

Internacionalização	 II	Fórum	de	Internacionalização	da	Estácio	(Sede	da	
Estácio)	

Acompanhamento	de	Egressos	 Apresentação	à	graduação	os	cursos	ofertados	de	Pós-
Graduação.	Na	ocasião	da	colação	de	grau	são	
oferecidos	descontos	especiais;	
Programa	Alumini	Estácio,	reconhecimento	ao	egresso	
que	se	destacam	por	história	de	crescimento	pessoal	e	
profissional.	

Representação	 discente	 nos	
Órgãos	Colegiados	da	IES	

Reuniões	mensais	com	líderes	de	turma,	
coordenadores	de	curso	e	gestores;	
Representação	do	corpo	discente	na	comissão	própria	
de	avaliação.	

 
 
 
Eixo	4	–	Políticas	de	Gestão	
	

• Dimensão	5:	Políticas	de	Pessoal	
	

Corpo	Docente	 Principais	ações	realizadas	
Programas	de	capacitação	
Docente	e	formação	
continuada	

Divulgado	(durante	a	semana	pedagógica	de	2018.1)	e	
implementado	o	novo	Plano	de	Cargos	e	Salários	para	
os	Docentes	da	Instituição;	
Participação	dos	Docentes	nos	Programas	de	
Qualificação	Docente	promovidos	pela	EDUCARE;	
Acompanhado,	junto	à	Gestão	da	IES,	a	aplicação	do	
PIQ	Remuneração	Variável	ao	Corpo	Docente,	com	
base	nos	dados	da	avaliação	interna.	

 
Corpo	Técnico	administrativo	 Principais	ações	realizadas	
Programas	de	capacitação	e	
formação	continuada	

Participação	dos	técnico-administrativos	no	programa	
de	concessão	de	bolsas	de	estudo	para	a	qualificação;	
Divulgação	da	Política	de	Pessoal	com	relação	ao	Plano	
de	Benefícios	pelo	RH;	
Incentivada	a	participação	dos	técnico-administrativos	
nos	Programas	de	Qualificação	da	Escola	Funcional	
promovidos	pela		EDUCARE.	
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• Dimensão	6:	Organização	e	Gestão	da	Instituição	
 
	 Principais	ações	realizadas	

Autonomia	e	
representatividade	dos	órgãos	
colegiados	

Monitoramento	da	efetiva	representatividade	dos	
diferentes	setores	da	IES	nos	órgãos	colegiados,	a	
contar	dos	colegiados	de	curso,	conselhos	superiores,	
comissão	própria	de	avaliação,	CIPA	entre	outros.	

Participação	de	docentes,	
técnico-administrativos,	
discentes	e	sociedade	civil	nos	
órgãos	colegiados	

Mobilização	do	corpo	docente,	técnico-administrativos,	
discentes	e	sociedade	civil	quanto	agente	multiplicador	
de	informações	na	IES	a	partir	dos	órgãos	colegiados;	
	Alinhamento	da	agenda	de	reuniões	com	os	principais	
envolvidos.		

Sistematização	e	divulgação	
das	decisões	colegiadas	

Divulgada	as	principais	resoluções	dos	órgãos	
Colegiados	(CONSEPE	E	CONSUNI),	garantindo	a	
transparência	das	informações.	
Garantida,	juntamente	com	o	Regulatório,	a	elaboração	
das	Atas	dos	Conselhos.	

 
 

• Dimensão	10:	Sustentabilidade	financeira	
 
	 Principais	ações	realizadas	
	Acompanhamento	da	
sustentabilidade	financeira	
indicada	no	PDI	

Estabelecido	novos	meios	de	comunicação	para	
melhorar	a	eficácia	da	divulgação	dos	procedimentos	
financeiros,	como	o	uso	de	WhatsApp;	
Criação	de	grupo	de	WhatsApp	com	os	líderes	de	turma	
e	gestores	para	tornar	a	comunicação	mais	ágil	quanto	
ao	procedimentos	financeiros;	
Divulgação	das	principais	campanhas	e	explicação	
sobre	a	leitura	de	boletos	em	vídeos	exibidos	em	
monitores	espalhados	nas	áreas	em	comum	da	IES.	
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Eixo	5	–	Infraestrutura	
	

• Dimensão	7:	Infraestrutura	física	e	tecnológica	
 
	 Principais	ações	realizadas	
	Infraestrutura	física	 Rotina	diária	de	verificação	das	condições	de	limpeza,	

conservação,	acessibilidade	e	ventilação	nas	salas	de	aula	pela	
inspetoria;	
Renovação	parcial	dos	computadores	e	manutenção	preventiva	
mensal;	
Distribuição	de	monitores	nas	áreas	de	convivência	e	alimentação	
para	exibição	de	informativos	relevantes;	
Adequação	das	instalações	sanitárias	dos	espaços	de	convivência	
da	IES	de	acordo	com	as	normas	vigentes	de	acessibilidade	e	
verificada	as	condições	adequadas	de	limpeza,	iluminação	e	
ventilação;	
Adequação	da	infraestrutura	da	Biblioteca,	no	layout	de	estudo	
individual	e	em	grupo	da	biblioteca,	aquisição	de	novos	
computadores	e	2325	exemplares;	
Acompanhado	a	preservação	da	infraestrutura	dos	laboratórios	
específicos	dos	cursos,	implementadas	verificações	periódicas	das	
condições	de	limpeza,	iluminação,	ventilação,	segurança,	
acessibilidade	e	conservação.	

Infraestrutura	
tecnológica	

Mudança	de	fornecedor	para	melhorar	a	disponibilidade	de	sinal	
de	internet	via	Wi-fi	no	Campus;	
Acompanhada	a	qualidade	do	acesso	e	conexão	ao	Sistema	de	
Informação	Acadêmica	–	SIA/	Ambiente	Virtual;	
Realizada	a	manutenção	periódica	dos	equipamentos	utilizados	
em	sala	(TV/Vídeo,	datashow,	retroprojetor,	DVD,	etc.);	
Ampliação	do	acervo	da	biblioteca	digital	com	a	adesão	da	
plataforma	“Minha	Biblioteca”;	
Quantidade	de	computadores	disponíveis	atende	a	necessidade	
dos	alunos.	
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4.	ANÁLISE	DOS	DADOS	E	DAS	INFORMAÇÕES	

		
A	 Comissão	 Própria	 de	 Avaliação	 (CPA)	 teve	 como	 principal	 atribuição	 assegurar	 a	 evolução	
contínua	e	sistemática	do	processo	avaliativo	institucional	ao	longo	de	2018,	criando,	mantendo	
e	fomentando	a	sua	cultura	através	da	condução	dos	processos	internos	de	avaliação,	da	análise	
dos	 resultados	do	ENADE	e	do	 relatório	de	autoavaliação.	Uma	vez	 realizada	a	avaliação	e	de	
posse	 dos	 resultados,	 a	 CPA	 estuda,	 gera	 e	 acompanha	 as	 ações	 de	 melhoria	 pedagógico-
administrativas	cabíveis.	O	retorno	dos	resultados	é	feito	através	de:	divulgação	na	IES	e	cursos;	
ao	docente	pelo	desempenho;	reuniões	com	funcionários,	docentes	e	alunos	líderes	de	turma;	
exibição	de	vídeos	em	monitores	e	redes	sociais.	A	adesão	dos	alunos	a	avaliação	institucional	
no	primeiro	semestre	de	2018	foi	a	maior	nos	últimos	três	semestres,	82%,	já	a	adesão	docente	
foi	 de	 98%.	 Esse	 aumento	 foi	 devido	 aos	 esforços	 de	 divulgação	 que	 alavancaram	 a	 adesão	
junto	ao	corpo	discente.	Enquanto	que	para	o	segundo	semestre	de	2018	a	adesão	discente	foi	
mais	 baixa	 (58%)	 e	 verificada	 a	 participação	 integral	 dos	 professores	 no	 processo	 (100%).	 O	
índice	de	satisfação	dos	alunos	 (ISA)	aferido	em	2018	teve	a	escala	de	pontuação	modificada,	
nota	 “1”	 para	 extremamente	 insatisfeito	 e	 nota	 “10”	 para	 extremamente	 satisfeito.	 Essa	
mudança	tornou	o	processo	mais	sensível	as	10	dimensões	do	SINAES	avaliadas.		
	
4.1	 PESQUISA	DE	PERFIL	SOCIOECONÔMICO	E	CULTURAL	
Além	disso,	foram	realizadas	as	pesquisas	do	perfil	socioeconômico	do	aluno	semestralmente,	
onde	foi	verificada	a	faixa	etária	dominante	entre	25	a	35	anos	e	que	a	maior	parte	do	alunado	
custeia	os	próprios	estudos,	conforme	apresentado	nos	gráficos	a	seguir.	Em	resumo,	o	perfil	do	
aluno	médio	da	Estácio	Natal	é	jovem/adulto	com	independência	financeira,	cujos	pais,	em	uma	
parcela	mais	expressiva,	possuem	apenas	o	nível	médio	e	usa	 transporte	 individual	para	 ir	 às	
aulas.	O	acesso	de	alunos	de	diferentes	estratos	socioeconômicos	ao	nível	superior	de	ensino	é	
devido	à	percepção	de	que	o	capital	humano	é	elemento	essencial	para	o	desenvolvimento	de	
uma	nação.	A	formação	de	nível	superior	deixou	de	ser	algo	opcional	que	agrega	valor	e	passou	
a	 ser	pré-requisito	 indispensável	para	o	 crescimento	profissional	 e	para	a	produção	de	novos	
conhecimentos.	Em	anexo	são	apresentados	os	dados	obtidos	em	2018	de	forma	integral.	
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						Fonte:	Business	Intelligence	-	BI/2019	

	
	

	
						Fonte:	Business	Intelligence	-	BI/2019	

	
	
4.2	 AVALIAÇÃO	INSTITUCIONAL	INTERNA	
Os	resultados	do	ISA	para	Faculdade	Estácio	de	Natal	foram	de	8,26	na	média	professor	e	7,01	
na	média	unidade,	gerando	uma	média	geral	de	7,64	em	2018.1.	Estes	valores	permaneceram	
praticamente	 constantes	 se	 comparado	 aos	 semestres	 anteriores,	 acusando	 uma	 pequena	
queda,	inferior	a	1%.	Em	2018.2	foi	verificado	8,58	na	média	professor	e	7,32	na	média	unidade,	
resultando	em	um	ISA	para	IES	de	7,95	o	que	reflete	um	avanço	de	4%	em	relação	ao	primeiro	
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semestre.	Como	pode	ser	observado	no	gráfico	a	seguir	este	foi	o	melhor	resultado	nos	últimos	
cinco	 anos.	 As	 principais	 potencialidades	 verificadas	 foram:	 assiduidade	 docente,	 domínio	 de	
conteúdo,	coerência	dos	conteúdos	ministrados	e	as	avaliações,	satisfação	com	a	qualidade	do	
conteúdo	disponível	na	webaula	e	conhecimentos	dos	processos	pelos	coordenadores	de	curso.	
Também	foram	expostas	as	fragilidades:	disponibilidade	de	sinal	de	internet	via	wifi,	satisfação	
geral	 com	 os	 processos	 financeiros,	 ações	 de	melhorias	 implantadas	 no	 curso	 com	 base	 nos	
resultados	 da	 avalição	 institucional,	 preparação	 para	 o	 mercado	 de	 trabalho	 e	 atendimento	
telefônico.		
	

	
				Fonte:	Business	Intelligence	-	BI/2019	

	
	
4.3	 AVALIAÇÃO	EXTERNA	
Em	2018	a	IES	passou	pela	Renovação	de	Reconhecimento	do	curso	de	Engenharia	de	Produção,	
formalizada	através	da	Portaria	nº	565,	de	20/08/2018,	com	conceito	3.	A	comissão	designada	
pelo	MEC	foi	a	de	número	de	protocolo	201610899,	as	principais	considerações	do	relatório	são	
destacadas	a	seguir:		
	

Durante	 a	 visita,	 foram	 colocados	 à	 disposição	 os	 documentos	 solicitados	 por	 esta	

comissão	 e	 em	 nenhum	 momento	 percebeu-se	 qualquer	 tipo	 de	 irregularidade	 nas	

informações	 prestadas.	 Esta	 comissão,	 tendo	 realizado	 as	 ações	 preliminares	 de	

avaliação,	 as	 considerações	 sobre	 cada	 uma	 das	 três	 dimensões	 avaliadas	 e	 sobre	 os	

requisitos	 legais,	 todas	 integrantes	 deste	 relatório,	 e	 considerando	 também	 os	

referenciais	de	qualidade	dispostos	na	legislação	vigente,	atribuiu	os	seguintes	conceitos	

por	dimensão:	

Dimensão	1:	conceito	3,22	
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Análise:	 A	 dimensão	 1	 indica	 que	 o	 curso	 ofertado	 tem	 uma	 organização	 didático-

pedagógica	suficiente	em	relação	aos	padrões	de	qualidade.	O	PPC	atende	aos	requisitos	

legais	 e	 está	 contextualizado	 com	a	 realidade	 regional,	 contemplando	 suas	 demandas	

econômicas	 e	 sociais.	 Não	 consta	 no	 PPC	 informações	 sobre	 a	 oferta	 de	 até	 20%	 da	

carga	horária	 total	do	 curso	na	modalidade	à	distância.	Porém,	a	oferta	de	disciplinas	

EaD	foi	evidenciada	na	visita	in	loco	(reuniões	realizadas	e	documentação	apresentada).	

Dimensão	2:	conceito	3,50	

Análise:	 A	 dimensão	 2	 indica	 que	 o	 corpo	 docente	 do	 curso	 atende	 aos	 padrões	 de	

referência.	O	NDE	é	constituído	por	100%	de	seus	membros	titulados	em	cursos	stricto-

sensu.	A	coordenadora	do	curso	preenche	os	atributos	necessários	para	a	condução	do	

curso,	 bem	 como	 o	 quadro	 de	 docentes,	 que	 do	 total	 (18	 professores),	 três	 são	

especialistas	(17%),	dez	são	Mestres	(56%)	e	cinco	são	Doutores	(28%).	Dois	professores	

têm	 compromisso	 de	 trabalho	 em	 regime	 de	 tempo	 integral	 (11%),	 nove	 apresentam	

contratos	como	tempo	parcial	(50%)	e	sete	são	horistas	(39%).	

Dimensão	3:	conceito	3,73	

Análise:	A	dimensão	3	indica	que	as	condições	de	infraestrutura	que	atende	ao	Curso	de	

Engenharia	de	Produção	da	Faculdade	Estácio	de	Natal	oferece	ao	 seu	 funcionamento	

são	suficientes.	As	salas	de	aula	são	confortáveis	e	comportam	o	número	de	alunos	do	

curso.	 Estrutura	 de	 acessibilidade	 adequada.	 O	 acervo	 da	 biblioteca	 contém	 os	 títulos	

apresentados	nos	planos	de	ensino	(ressalta-se	que	eles	não	estão	relacionados	no	PPC	

do	 curso),	 atendendo	 às	 proporções	 da	 bibliografia	 básica	 e	 complementar.	 Há	

laboratórios	de	informática,	o	que	facilita	as	atividades	de	pesquisa	e	estudo.	Em	razão	

do	 acima	 exposto	 e	 considerando	 ainda	 os	 referenciais	 de	 qualidade	 dispostos	 na	

legislação	 vigente,	 nas	 diretrizes	 da	 Comissão	 Nacional	 de	 Avaliação	 da	 Educação	

Superior	 (CONAES)	 e	 neste	 instrumento	 de	 avaliação,	 este	 Curso	 de	 Graduação	 em	

Engenharia	de	Produção	apresenta	um	conceito	final	3.	

	
No	primeiro	semestre	de	2018	o	curso	de	Engenharia	de	Produção	aferiu	seu	melhor	índice	de	
satisfação	do	aluno	 (média	do	 curso	e	professor)	 de	79,33%,	 enquanto	a	média	da	 IES	 foi	 de	
76,39%.	O	que	 corrobora	 com	as	ações	de	planejamento	e	 conscientização	da	 importação	da	
avaliação	 externa.	 Foram	 realizadas	 reuniões	 junto	 à	 coordenação	 de	 curso,	 para	 analisar	 e	
discutir	alterações	realizadas	a	partir	das	sugestões	recebidas	da	avaliação	in	situ.	
	
4.4	 ENADE	
O	 Exame	 Nacional	 de	 Desempenho	 dos	 Estudantes	 (ENADE)	 avalia	 o	 rendimento	 dos	 alunos	
concluintes	dos	cursos	de	graduação	em	relação	aos	conteúdos	programáticos	dos	cursos	em	
que	 estão	 matriculados.	 O	 exame	 é	 obrigatório	 para	 os	 alunos	 selecionados	 e	 condição	
indispensável	 para	 a	 emissão	 do	 diploma.	 A	 aplicação	 ocorre	 anualmente	 e	 a	 periodicidade	
máxima	 da	 avaliação	 é	 trienal	 para	 cada	 área	 do	 conhecimento,	 os	 cursos	 de	Administração,	
Ciências	Contábeis,	Direito	e	CST	em	Recursos	Humanos	participaram	do	ENADE	2018.	A	CPA	
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acompanhou	 as	 diferentes	 ações	 realizadas	 voltadas	 para	 o	 Ciclo	 ENADE	 2018,	 onde	 uma	
equipe	 multidisciplinar	 foi	 engajada	 por	 meio	 dos	 “focais”	 e	 alunos	 dos	 diferentes	 cursos	
elegíveis.	Entre	as	atividades	realizadas,	merecem	destaque:		
	

ü Simulados	Online	(Desafio	ENADE);		
ü Simulados	Presenciais	(1°	e	2°	semestre);		
ü Revisões	de	Conteúdo	Específico;	
ü Oficinas;	
ü Palestras	sobre	Interpretação	de	Gráficos	e	Tabelas;		
ü Palestras	Motivacionais	(Apoio	do	NAP);	
ü Esquenta	ENADE.	

	
Foi	 um	 ano	muito	 produtivo	 e	 enriquecedor	 para	 a	 equipe,	 pois	 a	 troca	 de	 conhecimento	 é	
mútua	 e	 fortaleceu	 os	 laços	 entre	 a	 faculdade	 e	 os	 234	 alunos	 elegíveis.	 Onde	 a	 adesão	 ao	
cadastro	 e	 questionário	 do	 Instituto	 Nacional	 de	 Estudos	 e	 Pesquisas	 Educacionais	 Anísio	
Teixeira	(INEP)	foi	de	94,4%,	enquanto	que	a	adesão	às	atividades	internas	propostas	pela	IES	ao	
corpo	 discente	 foi	 de	 70,5%	 no	 geral.	 Os	 números	 resumidos	 na	 tabela	 seguir	 refletem	 os	
esforços	 do	 corpo	 docente,	 coordenadores	 de	 curso	 e	 focais	 que	 visaram	 intensificar	 a	
preparação	do	aluno	para	as	avaliações	externas.		
	

Adesão	ao	ciclo	ENADE	2018	–	CURSOS	

CURSO	 Alunos	Elgíveis	 Cadastro	 Questionário	
INEP	

Adesão	
Geral		ao	

ciclo	ENADE	

ADMINISTRAÇÃO	 35	 97,1%	 97,1%	 80,0%	

CIÊNCIAS	CONTÁBEIS	 67	 98,5%	 97,0%	 74,6%	

DIREITO	 91	 89,0%	 89,0%	 59,3%	

TECNOLOGIA	EM	
GESTÃO	DE	RECURSOS	
HUMANOS	

41	 100,0%	 100,0%	 80,5%	

TOTAL	GERAL	 234	 94,9%	 94,4%	 70,5%	

	
Em	 relação	 ao	 resultado	 do	 ENADE	 2017,	 divulgado	 apenas	 no	 útlimo	 trimestre	 de	 2018,	 os	
cursos	 participantes	 foram: Engenharia	 de	 Produção,	 CST	 em	 Análise	 e	 Desenvolvimento	 de	
Sistemas	e	CST	em	Redes	de	Computadores.	Dentre	as	potencialidades	verificadas	,	o	curso	de	
Tecnologia	em	Redes	de	Computadores	obteve	o	melhor	desempenho	entre	as	Instituições	de	
Ensino	 Superior	 privadas	 do	 Estado,	 além	 disso,	 é	 o	 único	 curso	 com	 o	 efetivo	 registro	 no	
Conselho	Regional	de	Engenharia	e	Agronomia	do	Rio	Grando	do	Norte	(CREA-RN).	Já	o	curso	de	
Engenharia	de	Produção	obteve	nota	dentro	da	mesma	faixa	das	instituições	de	ensino	superior	
concorretes	 em	Natal	 e	 o	 curso	 Tecnologia	 em	 Análise	 e	 Desenvolvimento	 de	 Sistemas	 foi	 o	
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único	 a	 participar	 do	 exame	 dentre	 as	 instituições	 privadas.	 A	 tabela	 de	 notas	 referente	 ao	
ENADE	2017	foi	apresentada	na	introdução	deste	relatório.		
	
4.5	 ENSINO,	PESQUISA	E	EXTENSÃO	
A	 Faculdade	 Estácio	 de	 Natal	 realizou	 ações	 de	 ensino,	 pesquisa	 e	 extensão	 engajando	 os	
quatro	 cursos	 de	 graduação	 bacharelado	 (Administração,	 Ciências	 Contábeis,	 Engenharia	 de	
Produção	e	Direito)	e	os	quatro	cursos	superiores	de	tecnologia	(Gestão	de	Recursos	Humanos,	
Petróleo	e	Gás,	Análise	e	Desenvolvimento	de	Sistemas	e	Redes	de	Computadores)	ao	longo	de	
2018.	 Oferecendo	 ao	 aluno	 uma	 gama	 de	 projetos	 pesquisa,	 extensão	 e	 atividades	
complementares	com	o	fito	de	aproximá-lo	ao	exercício	profissional	e	a	cidadania.	
	
Os	 ingressantes	na	Estácio	Natal	são	recebidos	com	o	Projeto	Boas	Vindas	e	a	Visita	Guiada	a	
Biblioteca	(que	por	sua	vez,	em	2018	registrou	um	acervo	de	5.615	títulos	e	44.638	exemplares),	
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.	Ainda	sob	a	coordenação	do	Núcleo	de	Apoio	Psicopedagógico	–	NAP,	
foram	 feitas	 visitas	 regulares	 em	 sala	 de	 aula	 para	 divulgação	 da	 agenda	 de	 atendimento	 e	
veiculação	do	“Dicas	do	NAP”	por	meio	de	redes	sociais.		Em	parceria	com	a	diretoria	acadêmica	
da	 Faculdade	 Estácio	 de	 Natal	 e	 focais	 foram	 realizadas	 diferentes	 ações	 oferecendo	 ao	 seu	
alunado	mais	de	1135	horas	de	atividades	acadêmicas	complementares,	merecendo	destaque,	
dada	a	excelente	adesão	discente,	as	seguintes	ações:	Direito	ao	Cinema,	Qualificação	de	Verão,	
Trote	Solidário,	Visitas	Técnicas,	Simpósio	de	Iniciação	Científica,	XII	Semana	Científica,	Ação	de	
Responsabilidade	Social	(Macaíba	e	Parnamirim)	e	I	Amostra	de	Extensão.		
	
As	atividades	de	Pesquisa	estão	vinculadas	ao	Programa	de	Iniciação	Científica,	que	tem	como	
objetivo	 inserir	 os	 discentes	 no	 processo	 de	 investigação	 científica,	 despertando	 interesse,	
ativando	vocações	e	mobilizando	talentos	entre	estudantes	de	Graduação,	preparando-os	para	
a	educação	continuada	e	estimular	a	participação	dos	alunos	nos	eventos	científicos	a	 fim	de	
divulgar	a	produção	científica	para	a	sociedade.	O	edital	2018/2019	da	Iniciação	Científica	tem	
três	(03)	projetos	ativos,	todos	na	área	das	ciências	jurídicas.	
	
As	 atividades	 de	 Extensão	 são	 a	 contrapartida	 que	 a	 instituição	 oferece	 à	 comunidade	 do	
entorno	 do	 campus.	 Em	 2018	 foi	 lançado	 o	 programa	 de	 Extensão	 Social,	 Inovadora	 e	
Continuada,	onde	onze	 (11)	projetos	 foram	selecionados	e	atuam	nas	mais	diversas	áreas.	As	
ações	de	extensão	 tiveram	como	principal	 alvo	o	bairro	do	Alecrim	 (onde	 se	 situa	a	 IES),	 seu	
comércio,	suas	associações	comerciais	e	suas	escolas	públicas.	Projetos	como:	Rede	parceira	–	
Estácio-Alecrim,	Capacita	Alecrim,	AutoCad	aplicado	na	engenharia	civil	com	ênfase	em	projetos	
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arquitetônicos	 e	 complementares,	 Projeto	 Sinapse,	 Avaliação	 diagnóstico	 das	 patologias	 em	
residências	populares	na	cidade	de	Natal-RN,	Prevenção	e	retificação	de	patologias	encontradas	
no	bairro	do	Alecrim,	A	incrível	fábrica	de	experimentos	de	física	com	materiais	de	baixo	custo	e	
recicláveis,	 Mulheres	 em	 ação,	 NAF	 -	 Núcleo	 de	 Apoio	 Fiscal	 e	 Contábil.	 Em	 anexo	 são	
apresentadas	as	evidências	fotográficas	e	resumos	das	atividades	supracitadas.	
	
4.6	 RESPONSABILIDADE	SOCIAL	DA	INSTITUIÇÃO	
No	quesito	da	Responsabilidade	Social,	a	Faculdade	Estácio	de	Natal	ampliou	sua	participação	
em	 diferentes	 áreas,	 intensificando	 ações	 ligadas	 ao	 atendimento	 a	 comunidade.	 Dentre	 as	
ações	 de	 responsabilidade	 social	 desenvolvidas	 no	 exercício	 2018,	 destacamos	 aquelas	
realizadas	pelos	projetos	de	extensão	lançados	no	edital	2018/2019	que	oportunizam	os	alunos	
de	pôr	em	prática	os	conhecimentos	adquiridos	em	sala	de	aula,	funcionando	como	uma	porta	
de	 entrada	 dos	 estudantes	 no	mercado	de	 trabalho.	 Bem	 como,	 os	 atendimentos	 feitos	 pelo	
Núcleo	de	Prática	Jurídica	(NPJ),	Núcleo	de	Apoio	Fiscal	(NAF),	Núcleo	de	Apoio	a	Carreira	(NAC)	
e	Empresa	Júnior.	Além	disso,	 foram	destaques	as	ações	 ligadas	a	Responsabilidade	Social	em	
parceria	 com	as	 prefeituras	 de	Macaíba	 e	 Parnamirim,	 I	 Amostra	 de	 Extensão,	 6°	 Semana	de	
Sustentabilidade	 e	 responsabilidade	 Social,	 trote	 solidário	 (ação	 de	 doação	 de	 sangue	 no	
Hemonorte)	e	“Dia	E	Nacional”.		
	
O	Núcleo	de	Prática	Jurídica	(NPJ),	coordenado	e	supervisionado	pelo	Professor	Diego	Henrique	
L.	 D.	 Lira,	 é	 o	 órgão	 encarregado	 de	 implementar	 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.	 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.	 O	 núcleo	 teve	 140	 alunos	 no	 primeiro	 semestre	 e	 86	 inscritos	 no	
segundo,	 prestando	 um	 total	 de	 462	 atendimentos	 ao	 longo	 do	 ano	 que	 resultaram	 em	 57	
ações	judiciais	protocoladas	e	48	conciliações/mediações.	Também	foram	realizados	6	mutirões	
de	atendimento	externo	e	126	audiências	reais	ao	longo	de	2018.	
	
Já	o	Núcleo	de	Apoio	Contábil	e	Fiscal	(NAF), coordenado	pela	Professora	Lyana	Glécia	G.	Melo,		
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,	 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.	 As	
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principais	ações	realizadas	em	2018	foram:	304	atendimentos,	participação	média	de	95%	dos	
alunos	nos	plantões	de	atendimento	ao	longo	do	ano,	40	matérias	divulgadas	relacionando	os	
serviços	do	NAF	para	a	comunidade	(entrevistas	em	jornais,	programas	de	TV,	mídias	gratuitas)	
e	parcerias	junto	à	escritórios	e	campos	de	estágio.	
	
O	 Núcleo	 de	 Apoio	 a	 Carreira	 (NAC),	 supervisionado	 pela	 Professora	 Gabriella	 Saldanha	 tem	
como	 objetivo	 proporcionar	 aos	 alunos	 do	 curso	 de	 tecnólogos	 em	 Gestão	 de	 Recursos	
Humanos	 a	 prática	 do	 conteúdo	 aprendido	 em	 sala	 de	 aula	 através	 da	 vivência	 de	 alguns	
sistemas	de	RH.	As	principais	ações	desenvolvidas	ao	longo	de	2018	foram:	22	orientações	para	
elaboração	de	currículo,	promoção	de	palestras,	oficinas	de	elaboração	de	currículos	(50	alunos	
contemplados	em	2018),	prestação	de	serviço	de	seleção	de	estágio	e	menor	aprendiz	(AEBA	e	
Honda)	e	organização	do	Mês	da	Carreira.	
	
A	Empresa	Júnior	–	Geração	Júnior	é	uma	associação	civil	sem	fins	lucrativos,	formada	e	gerida	
por	 alunos	 de	 todos	 os	 cursos	 da	 Estácio	 Natal,	 cujos	 principais	 objetivos	 são:	 fomentar	 o	
aprendizado	prático	do	aluno	em	sua	área	de	atuação;	aproximar	o	mercado	de	 trabalho	das	
academias	e	os	próprios,	além	de	uma	gestão	autônoma	em	relação	à	direção	da	faculdade.	Em	
2018	foram	12	alunos	engajados	de	diferentes	cursos,	orientados	pelo	coordenador	da	Empresa	
Júnior,	 Professor	 César	 Barreto	 e	 a	 coordenadora	 dos	 cursos	 de	Gestão,	 Professora	Gabriella	
Saldanha.	 As	 principais	 ações	 realizadas	 foram:	 o	 treinamento	 da	 equipe	 (reestruturação),	
organização	da	I	Semana	de	Gestão	e	oferta	de	curso	de	MS	Excel.	Em	anexo	são	apresentadas	
as	evidências	das	atividades	desenvolvidas	pelos	núcleos	e	os	principais	eventos	supracitados.	
	
Conforme	 a	 política	 institucional	 de	 atenção	 ao	 corpo	 discente,	 para	 viabilizar	 a	 inclusão	 de	
alunos	 em	 situação	 econômica	 desfavorável,	 a	 Instituição	 oferece	 bolsas,	 com	 descontos	
definidos	por	categoria	e	abraça	programas	como:	Financiamento	Estudantil	(FIES),	PRAVALER	e	
bolsas	 do	 Programa	 Universidade	 Para	 Todos	 (PROUNI).	 Em	 2018	 a	 IES	 teve	 164	 alunos	
matriculados	com	FIES	e	103	estudantes	com	o	auxílio	das	bolsas	ofertadas	pelo	PROUNI.	Estes	
números	reforçam	a	iniciativa	privada	como	ator	muito	importante	no	processo	de	colaboração	
junto	ao	MEC	afim	de	que	estes	programas	continuem	sendo	um	 instrumento	de	 inclusão	de	
jovens	e	adultos	ao	ensino	 superior.	Ainda,	em	relação	à	 responsabilidade	 social,	destacamos	
que	a	Faculdade	Estácio	de	Natal	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.	
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5.	AÇÕES	COM	BASE	NA	ANÁLISE	

	
Os	quadros	abaixo	representam	a	síntese	das	ações	previstas,	por	Eixo/Dimensão,	indicados	no	
item	3	acima	e	resumidos	no	item	4.	
	

EIXO	1	–	PLANEJAMENTO	E	AVALIAÇÃO	INSTITUCIONAL	
	

• Dimensão	8:	Planejamento	e	Avaliação	
	

Ações	de	Melhoria	previstas	para	2019	
Item	 Ação	prevista	
Disponibilidade	de	sinal	de	
internet	via	Wi-fi	no	seu	
Campus	

Mudar	de	fornecedor	para	melhorar	a	disponibilidade	
de	sinal	de	internet	via	Wi-fi	no	Campus	

Preço	e	a	qualidade	do	serviço	
prestado,	ou	seja,	com	custo-
benefício	da	faculdade	

Elaborar	material	de	divulgação	interna	para	expor	a	
infraestrutura	da	unidade	e	a	qualidade	do	serviço	
prestado	(mídia	digital,	vídeos	e	etc)	

Satisfação	geral	com	a	
mensalidade	cobrada	pela	
faculdade	em	comparação	com	
as	demais	instituições	de	
ensino	superior	privadas	

Divulgar	de	forma	mais	eficaz	para	o	público	interno	as	
principais	campanhas	de	captação	e	descontos.	
Objetivo	de	alavancar	a	satisfação	geral	com	a	
mensalidade	cobrada	pela	faculdade	em	comparação	
com	as	demais	instituições	de	ensino	superior	privadas.		
	

Ações	de	Melhoria	implantadas	
em	seu	Curso/Campus	com	
base	nos	resultados	da	
Avaliação	Institucional	

Apresentar	os	resultados	da	avaliação	institucional	
2018.1	e	produzir	material	para	expor	as	ações	de	
melhorias	implantadas	na	unidade	com	base	nos	
resultados	da	avalição	institucional	(mídia	digital,	
vídeos	e	etc)		
	

Satisfação	geral	com	os	
processos	financeiros	da	
Estácio	

Implantar	sistema	de	comunicação	via	WhatsApp	
objetivando	a	melhoria	da	satisfação	geral	com	os	
processos	financeiros	da	Estácio	tornando	a	
comunicação	mais	ágil		
	

A	contribuição	das	aulas	
práticas	para	a	sua	preparação	
para	o	mercado	de	trabalho	

Implementar	de	programa	de	monitoria	para	os	
laboratórios	específicos	afim	de	aumentar	a	
disponibilidade	e	oferta	de	aulas	práticas	visando	
preparação	para	o	mercado	de	trabalho		
	

Exatidão	dos	valores	cobrados	
no	boleto	(de	acordo	com	o	que	
foi	contratado:	descontos,	
juros,	etc)	

Exibir	nas	TVs	distribuídas	pelo	campus	explicações	
gerais	a	cerca	da	leitura	do	boleto	(de	acordo	com	o	
que	foi	contratado:	descontos,	juros,	etc)		
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Atendimento	telefônico	
receptivo	(aquele	que	o	
atendeu	quando	você	ligou)	

Treinar	colaboradores	quanto	ao	atendimento	
telefônico	ativo	e	novas	mídias	como	WhatsApp	

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

Treinar	colaboradores	quanto	ao	atendimento	
telefônico	ativo	e	novas	mídias	como	WhatsApp.	

Programas	de	apoio	discente	
(apoio	psicopedagógico,	
acolhimento	ao	ingressante,	
programas	de	acessibilidade	ou	
equivalente,	nivelamento	e/ou	
monitoria)	

Realizar	visitas	regulares	em	sala	de	aula	e	divulgar	a	
agenda	de	atendimento	do	NAP	de	forma	abrangente	e	
implantação	do	programa	“Dicas	do	NAP”	por	meio	de	
redes	sociais.	

	
	

	EIXO	2:	DESENVOLVIMENTO	INSTITUCIONAL	
	

• Dimensão	1:	Missão	e	Plano	de	Desenvolvimento	Institucional	
	

Ações	de	Melhoria	previstas	para	2019	
Item	 Ação	prevista	
Preparar	profissionais	nas	
diversas	áreas	através	de	
cursos	superiores	de	Graduação	
devidamente	autorizados	pelo	
Ministério	da	Educação;	

Preparar	profissionais	nas	diversas	áreas	através	de	
cursos	superiores	de	Graduação	devidamente	
autorizados	pelo	Ministério	da	Educação;	
	
Manter	a	cultura	de	avaliação	contínua	e	com	isso,	
percepção	contínua	para	consolidação	das	
potencialidades	e	correção	das	fragilidades,	preparação	
para	o	Recredenciamento	da	Instituição.	

Coerência	entre	o	PDI	e	as	
práticas	de	extensão,	
pesquisa/iniciação	científica,	
tecnológica,	artística	e	cultural.	

Acompanhar	a	implementação	dos	projetos	de	
extensão	e	pesquisa,	alinhar	as	atividades	ações	
institucionais	no	que	se	refere	à	diversidade,	ao	meio	
ambiente,	à	memória	cultural,	à	produção	artística	e	ao	
patrimônio	cultural,	conforme	previstas	no	PDI.	
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• Dimensão	3:	Responsabilidade	Social	da	Instituição	
	

Ações	de	Melhoria	previstas	para	2019	
Item	 Ação	prevista	
Intensificar	as	práticas	de	
mercado	e	a	preparação	do	
futuro	egresso	

Reestruturar	o	espaço	aluno-empreendedor	na	
Geração	Júnior	por	meio	de	projetos	voltados	à	
consultoria	para	empresas	e	instituições	públicas	ou	
privadas.	

Incentivar	e	desenvolver	o	
trabalho	de	iniciação	científica;	

Lançamento	da	Revista	Científica	eletrônica	e	estímulo	
à	publicação	de	alunos	e	professores.	

Implantar	junto	ao	Setor	de	
Recursos	Humanos	um	projeto	
de	Qualidade	de	Vida	no	
Trabalho	

Realização	de	oficinas	com	os	colaboradores	acerca	de	
questões	inerentes	a	qualidade	de	vida	no	trabalho.	
Reativar	de	parceria	com	a	Faculdade	Estácio	FATERN	
para	realização	de	ginástica	laboral	semanal	com	os	
profissionais	da	IES,	inclusive	com	os	professores,	
praticada	por	acadêmicos	do	curso	de	Fisioterapia.	
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6.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

	
	
A	 Comissão	 Permanente	 de	Avaliação	 (CPA),	 com	 as	 atribuições	 de	 conduzir	 os	 processos	 de	
avaliação	internos	da	instituição,	bem	como	de	sistematizar	e	prestar	as	informações	solicitadas	
pelo	INEP	por	meio	de	atuação	autônoma	em	relação	a	conselhos	e	demais	órgãos	colegiados	
existentes	 na	 IES.	 Verifica	 que	 houve	 uma	 evolução	 significativa	 da	 IES	 nas	 áreas	 avaliadas,	
como	 pode	 ser	 constatado	 pelo	 avanço	 do	 índice	 de	 satisfação	 dos	 alunos	 (ISA)	 no	 segundo	
semestre	de	2018,	o	maior	nos	últimos	cinco	anos	da	unidade.	
	
No	 ano	 de	 2018, aliado	 aos	 objetivos	 do	 PDI	 2017-2021	 e	 a	missão	 da	 IES,	 observamos	 com	
clareza	 a	 consolidação	 destes	 avanços,	 onde	 foram	 intensificadas	 de	 forma	 qualitativa	 e	
quantitativa	 as	 ações	 de	 responsabilidade	 social.	 Essas	 ações	 agregaram	 positivamente	 a	
identidade	cultural	da	Faculdade	Estácio	de	Natal,	bem	como,	sua	inserção	como	instituição	de	
referência	 parceira	 pelas	 atividades	 de	 extensão	 prestadas	 na	 circunvizinhança	 e	 na	 região	
metropolitana	de	Natal.		
	
Entre	 as	 potencialidades	 apontadas	 nos	 processos	 de	 avaliação	 interna	 2018,	 destacam-se: 
assiduidade	 docente,	 domínio	 de	 conteúdo,	 coerência	 dos	 conteúdos	 ministrados	 e	 as	
avaliações,	 satisfação	 com	 a	 qualidade	 do	 conteúdo	 disponível	 na	webaula	 e	 conhecimentos	
dos	 processos	 pelos	 coordenadores	 de	 curso.	 Como	 fragilidades,	 podemos	 apontar: 
disponibilidade	de	sinal	de	internet	via	wifi,	satisfação	geral	com	os	processos	financeiros,	ações	
de	 melhorias	 implantadas	 no	 curso	 com	 base	 nos	 resultados	 da	 avalição	 institucional,	
preparação	para	o	mercado	de	trabalho	e	atendimento	telefônico.	
	
Na	busca	incessante	por	processos	acadêmicos	de	excelência,	sendo	essa	busca	amparada	pela	
avaliação	institucional,	foram	destacadas	as	melhorias	na	unidade:	aquisição	de	2325	livros	para	
o	acervo	da	biblioteca,	novo	layout	de	estudo	individual	e	em	grupo	da	biblioteca,	aquisição	de	
novos	computadores,	reestruturação	na	coordenação	de	estágio	da	 IES,	nova	dinâmica	para	o	
estacionamento	dos	professores,	aumento	na	oferta	de	atividades	acadêmicas	complementares	
(AAC)	de	35%	e	implantação	de	11	novos	projetos	de	extensão.		
	
Por	fim,	confiamos	que	este	Relatório	de	Autoavaliação	possa	se	firmar	como	um	instrumento	
de	 planejamento	 e	 gestão	 da	 Faculdade	 Estácio	 de	 Natal,	 uma	 vez	 que	 reúne	 diferentes	
perspectivas	indicando	as	potencialidades	e	fragilidades	das	ações	desenvolvidas	na	Instituição.	
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ANEXOS	

	
	

ANEXO	–	RESUMOS	–	PROJETOS	DE	EXTENSÃO	2018	
	

 
	
	
Título	do	Projeto:	REDE	PARCEIRA	–	ESTÁCIO-ALECRIM	
Docente:	JULIANA	ROCHA	DE	AZEVEDO	DA	COSTA	
	
Descrição	do	Projeto:	
	
Localizada	no	maior	bairro	comercial	da	Cidade	do	Natal/RN,	o	Alecrim,	a	Faculdade	Estácio	
de	 Natal	 resgata,	 com	 o	 projeto	 de	 extensão	 Rede	 Parceira	 Estácio-Alecrim,	 o	
relacionamento	mais	estreito	com	a	comunidade	do	bairro,	 iniciado	em	2011,	por	ocasião	
do	 centenário	 do	 Alecrim	 e	 adormecida	 nos	 últimos	 anos.	 Naquela	 ocasião,	 um	 ousado	
projeto	de	parceria	entre	a	Prefeitura	Municipal,	a	Associação	de	Empresários	do	Bairro	do	
Alecrim	 (AEBA)	 e	 o	 Rotary	 Club	 foi	 encabeçado	 pela	 Faculdade	 Estácio	 de	 Natal	 para	
articulação	 de	 parceiros	 no	 evento	 comemorativo	 do	 centenário.	 O	 objetivo	 foi	
brilhantemente	 alcançado	 e,	 durante	 as	 comemorações,	 a	 Faculdade	 ofereceu	 serviços	 a	
comunidade	e	esteve	na	mídia	espontânea	por	15	dias	consecutivos	e	mais	de	40	no	geral.	
O	 projeto	 foi	 inclusive	 premiado	 em	 primeiro	 lugar,	 na	 categoria	 Gestão	 e	 Negócios,	 no	
Fórum	Docente	Estácio,	daquele	ano.		O	impacto	foi	tão	positivo,	que	os	parceiros	guardam	
até	hoje,	com	respeito	o	nome	da	 instituição,	um	exemplo	disso,	tem	sido	a	retomada	do	
diálogo	com	a	Associação	dos	Empresários	do	Bairro	do	Alecrim	–	AEBA	e	o	Alecrim	Futebol	
Clube,	 neste	 mês	 de	 janeiro,	 para	 formalização	 de	 parceria	 de	 cooperação	 técnica,	 com	
objetivo	de	abrir	as	portas	das	instituições,	entidades,	comércio	e	associação	de	moradores	
para	realização	de	novos	projetos	articulados	pela	Faculdade	Estácio	de	Natal	para	o	bairro.	
Desta	forma,	o	objetivo	deste	projeto	é	formar	uma	rede	de	parcerias	entre	a	Estácio	e	os	
personagens	 do	 bairro	 do	 Alecrim	 (empresários,	 moradores,	 feirantes,	 torcedores	 e	
amantes	do	bairro).	Esse	projeto	se	propõe	a	ser	uma	iniciativa	piloto	que	tem	como	missão	
estabelecer	o	diálogo	e	o	relacionamento	entre	esses	personagens	e	a	Estácio	formalmente.	
Para	 tanto,	 fará	uso	da	seguinte	metodologia	de	ação:	 incentivo	e	apoio	às	coordenações	
dos	cursos	para	desenvolvimento	de	ações	e	pesquisas	que	tenham	o	Alecrim	como	foco;	
criação	e	manutenção	de	um	portfólio	virtual	de	atividades,	serviços	e	eventos	oferecidos	
pela	 Faculdade	 à	 sociedade	 e	 alimentado	 periodicamente	 para	 acesso	 e	 participação	 dos	
parceiros;	 proposição	 de	 parcerias	 com	 oficialização	 de	 termo	 de	 cooperação	 técnica.	
Participação	e	representação	do	nome	da	faculdade	nos	eventos	realizados	pelos	parceiros.	
Esse	 conjunto	 de	 ações	 se	 coloca	 como	marco	 de	 permanência	 da	 Faculdade	 na	 vida	 do	
bairro	e	vice-versa.	Para	realização	das	ações	propostas	serão	criados	2	editais	para	seleção	
de	alunos:	o	primeiro	visando	a	construção	e	manutenção	do	portfólio	virtual	de	atividades	
(para	 cinco	 alunos)	 e	 o	 segundo,	 visando	 a	 seleção	 de	 alunos	 de	 todos	 os	 cursos	 para	
disseminação	de	propostas	 de	 atividades	para	o	Alecrim	em	 seu	 curso	 (4	 alunos	de	 cada	
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curso	 =	 total	 de	 24	 alunos).	 Justificamos	 a	 viabilidade	 econômico-financeira	 pelo	mínimo	
uso	de	recursos,	uma	vez	que	o	espaço	físico	para	realização	de	reuniões	e	os	laboratórios	
já	 existentes	 na	 faculdade	 para	 criação	 dos	 projetos	 dão	 conta	 dos	 recursos	 de	 base	
necessários	para	realização	do	projeto.	Sobre	o	impacto	social,	apontamos	o	fortalecimento	
da	marca	Estácio	na	cidade	como	instituição	parceira	da	sociedade	potiguar,	além	de	gerar	
uma	 simpática	mídia	 espontânea	para	 instituição	e	maior	 identificação	do	 aluno,	 por	 sua	
instituição	 socialmente	 responsável.	 O	 projeto	 se	 define	 como	 uma	 ação	 política	 que	
fortalecerá	a	institucionalização	da	extensão	no	âmbito	da	universidade-comunidade,	bem	
como	 o	 reconhecimento	 do	 pertencimento	 do	 aluno	 à	 instituição	 e	 à	 comunidade	 do	
Alecrim.	
	
REFERÊNCIAS:	
CARVALHO,	 Evaldo	 Rodrigues.	 Alecrim	 ontem,	 hoje	 e	 sempre.	 Natal:	 Nordeste	 Gráfica,	
2004.	
FURTADO,	 Edna	 Maria.	 O	 bairro	 do	 Alecrim:	 a	 construção	 de	 um	 estilo	 próprio	 para	
sobreviver.	Revista	Sociedade	e	Território,	ano,	16,	n.	1.	P.	163-177,	jan.	2014.	
LIMA,	M.	E.	O.	et	al.	Comunicação	mercadológica	no	centro	popular	da	Cidade	do	Natal:	o	
Alecrim.	2007.	
NATAL.	Secretaria	Municipal	de	Meio	Ambiente.	Alecrim.	Col.	Memória	Minha	Comunidade,	
SEMURB,	2011.	
	
	
	

		 	
			

  
Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	projeto	REDE	PARCEIRA	–	ESTÁCIO-ALECRIM	
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Título	do	Projeto:	CAPACITA	ALECRIM	
Docente:	Emmanoel	Monteiro	de	Souza	Junior	
	
Descrição	do	Projeto:	
	
Abrigando	 quase	 6	mil	 empresas,	 o	 Alecrim	 arrecada	 hoje	 cerca	 de	 44%	 do	 ICMS	 que	 é	
gerado	 na	 capital	 potiguar	 e	 possui	 um	 projeto	 de	 reurbanização	 que	 vai	 possibilitar	 a	
geração	 de	 2000	 novos	 empregos,	 e	 garantindo	 um	maior	 fluxo	 de	 pessoas	 no	 bairro.	 É	
neste	contexto	que	a	Faculdade	Estácio	de	Natal	–	Campus	Alexandrino,	localizada	no	bairro	
do	Alecrim,	já	está	iniciando	um	diálogo	com	a	ASSOCIACAO	DOS	EMPRESARIOS	DO	BAIRRO	
DO	 ALECRIM	 –	 AEBA,	 através	 da	 pessoa	 do	 Sr.	 Francisco	 Denerval	 Sá,	 com	 objetivo	 de	
entender	as	necessidades	do	conjunto	de	 lojistas,	e	 través	de	uma	parceira	estratégica,	e	
desenvolver	ações	de	orientação	sobre	negócios	e	capacitação	técnica	para	as	empresas	e	
seus	 colaboradores,	 proporcionando	 a	 oportunidade	 do	 envolvimento	 estruturado	 dos	
recursos	da	faculdade.	
Estas	 ações	 irão	 fortalecer	 a	marca	 da	 Estácio	 em	 Natal	 de	 forma	 geral,	 pois	 estaremos	
atuando	no	principal	centro	comercial	da	nossa	cidade	para	onde	converge	a	circulação	de	
todos	os	perfis	de	público	dos	diversos	bairros	de	Natal	e	cidades	circunvizinhas.	
A	metodologia	de	atuação	será	de	orientação	estratégica	em	negócios,	tomando	por	base	a	
ferramenta	do	Business	Model	Canvas	-	BMC,	em	regime	de	consultoria,	a	tares	de	reuniões	
com	os	empresários,	palestras	temáticas	e	cursos	técnicos,	de	acordo	com	a	analise	das	9	
dimensões	abordadas	na	 ferramenta.	Utilizaremos	a	 riqueza	de	conhecimentos	de	nossos	
docentes	 em	 ações	 específicas,	mas	 com	 um	 caráter	 que	 busca	 a	 inovação	 nas	 soluções	
envolvidas.	Utilizaremos	os	modelos	já	trabalhados	nas	startups	que	são	casos	de	sucesso,	
mas	 entendendo	 as	 particularidades	 dos	 modelos	 tradicionais,	 pois	 os	 empresários	 da	
comunidade	local,	são	limitados	nos	na	formação	acadêmica,	mas	são	ricos	em	experiências	
práticas	 em	 suas	 linhas	 de	 atuação	 de	 negócio,	 e	 vão	 contribuir	muito	 para	 evolução	 de	
nossos	alunos	em	sua	formação	profissional.	
Nossas	metas	são	bem	definidas	em	dois	quadrantes	de	abordagem:		
1.	 AEBA:	 fortalecimento	 da	 associação	 em	 número	 de	 associados	 e	 qualidade	 dos	 seus	
serviços	 desenvolvidos.	 Em	 números	 concretos	 também	 vamos	 trabalhar	 para	 realizar:	 1	
publicação	 de	 mídia	 espontânea	 por	 bimestre	 relacionadas	 a	 ações	 da	 consultoria,	 2	
eventos	macros	com,	financiamento,	organização	e	participação	dos	lojistas	no	âmbito	geral	
do	 comércio	 e	 1	 evento	 por	 mês,	 palestra,	 minicurso	 ou	 oficina,	 nas	 dependências	 da	
faculdade,	 convidando	e	 congregando	a	 comunidade	do	bairro,	 com	apoio	 e	participação	
dos	membros	da	AEBA.	
2.	 FACULDADE	 ESTÁCIO	 DE	 NATAL:	 fortalecer	 a	 marca	 da	 Estácio	 na	 cidade	 de	 Natal	 e	
construção	de	canais	de	envolvimento	com	as	pessoas	que	se	relacionam	com	as	empresas	
locais	de	 forma	direta	e	 indireta,	objetivando	um	melhor	conhecimento	da	qualidade	dos	
nossos	serviços.	Outras	realizações	almejadas	são	o	envolvimento	de	docentes	e	discentes	
para	desenvolvimento	de	 trabalhos	acadêmicos	no	ambiento	do	mercado	 local	durante	o	
ano,	com	possibilidade	de	publicação	em	eventos	ou	periódicos,	e	promover	a	 integração	
dos	 laboratórios	de	prática	profissional	 já	 existentes	na	 faculdade	 como	Núcleo	de	Apoio	
Fiscal	e	Empresa	Junior	junto	aos	empresários.	
Neste	projeto	poderemos	direcionar	trabalhos	de	conclusão	de	curso	mais	efetivos	criando	
um	campo	de	pesquisa	prática,	com	diversas	 linhas	de	atuação	acadêmica.	A	atividade	de	
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extensão	terá	um	impacto	considerável	na	cidade	e	vai	gerar	mídia	espontânea	abordando	
e	expondo	a	relação	da	faculdade	com	os	empresários	locais.	Além	dos	empreendedores	e	
funcionário,	também	poderemos	trabalhar	o	publico	consumidor	de	forma	mais	efetiva,	nas	
mais	diversas	linhas	de	atuações	dos	cursos	da	faculdade.	
	
REFERÊNCIAS:	
PORTER,	Michael.	Vantagem	Competitiva:	Criando	e	sustentando	um	desempenho	superior.	
Rio	de	Janeiro.	Campus,	1989.	
OSTERWALDER,	 Alexander,	 PIGNEUR,	 Yves.	 Business	 Model	 Generation	 -	 Inovação	 em	
Modelos	de	Negócios.	Um	Manual	 para	Visionários,	 Inovadores	e	Revolucionários.	 Rio	de	
Janeiro:	Alta	Books,	2011.	
	

		 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	projeto	CAPACITA	ALECRIM	
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Título	do	Projeto:	AUTOCAD	APLICADO	NA	ENGENHARIA	CIVIL	COM	ÊNFASE	EM	PROJETOS	
ARQUITETÔNICOS	E	COMPLEMENTARES	
Docente:	Suerda	Campos	da	Costa	
	
Descrição	do	Projeto:	
	
Cada	vez	mais	é	indispensável	na	elaboração	de	projetos	de	engenharia	o	uso	de	softwares	
capazes	 de	 executar	 desenhos,	 cálculos,	 representações	 e	 simulações.	 Esses	 programas	
facilitam	o	trabalho	de	engenheiros	e	gestores	de	projetos.	No	entanto,	são	muitas	opções	
diferentes	 no	mercado,	 o	 que	 torna	 fundamental	 escolher	 o	mais	 adequado	 e	 funcional	
para	o	projeto	a	ser	executado.	Assim,	parte	do	aprendizado	adquirido	durante	a	graduação	
é	 justamente	 os	 principais	 programas	 das	 áreas	 de	 interesse.	 No	 caso	 específico	 de	
engenharia	 temos	 o	 software	 AutoCAD,	 o	 qual	 é	 um	 dos	 mais	 vendidos	 e	 utilizados	 no	
mundo,	 líder	 na	 área	 de	 CAD	 (Computer	 Aided	 Design/Drafting),	 por	 profissionais	 de	
engenharia,	 arquitetura,	 design	 ou	 qualquer	 outra	 área	 que	 exija	 projetos	 com	 exatidão	
técnica.	 O	 projeto	 de	 extensão	 proposto	 fundamenta-se	 na	 necessidade	 de	
aprofundamento	da	ferramenta	CAD	por	parte	dos	alunos	do	curso	de	Engenharia	Civil	da	
Faculdade	Estácio	que	 tenham	 interesse	em	adquirir	 experiência	prático-profissional	 para	
ingressar	no	mercado	de	trabalho.	Objetiva-se	oferecer	no	âmbito	da	educação	profissional,	
curso	de	qualificação	de	AutoCAD	2D,	em	consonância	com	as	novas	tecnologias	e	as	novas	
demandas	econômicas	e	sociais,	que	contribua	para	a	inserção	do	egresso	no	mercado	de	
trabalho	 e	 a	 sua	 formação	 como	 um	 ser	 produtivo	 e	 transformador	 da	 sociedade.	 Assim	
como,	capacitar	alunos	para	o	uso	do	 instrumental	adequado,	possibilitando	o	alcance	de	
autonomia	 no	 seu	 processo	 de	 aprendizagem,	 formando	 profissionais	 eficientes	 e	 em	
condições	para	enfrentar	os	diferentes	aspectos	no	mercado	de	trabalho	contribuindo	para	
a	 construção	 de	 competências	 e	 habilidades;	 Incentivar,	 articular	 e	 promover	 o	
desenvolvimento	do	empreendedorismo	através	da	oferta	de	atualização	tecnológica	e	de	
atividades	 gerenciais	 que	 estimulem	 a	 criação	 de	 novas	 oportunidades	 de	 geração	 de	
trabalho	e	renda.	Os	inúmeros	recursos	que	o	software	dispõe	serão	vistos	de	forma	mais	
aprofundada,	 assim	 como,	 serão	 realizados	 vários	 exercícios	 práticos	 com	 desenhos	 de	
projetos	arquitetônicos,	complementares	(hidrossanitários	e	elétricos),	e	de	acessibilidade,	
que	 vão	 desde	 a	 planta	 baixa	 até	 os	 cortes	 e	 fachadas;	 além	 dos	 levantamentos	
arquitetônicos.	Com	aulas	práticas,	tendo	o	contato	direto	com	o	programa,	os	alunos	irão	
compreender	 durante	 as	 orientações	 como	 manusear	 de	 forma	 direta	 e	 ordenada	 o	
software	em	duas	dimensões,	realizando	como	exercício	de	aprendizagem	um	projeto	que	
auxiliará	 na	 elaboração	 dos	 desenhos	 técnicos,	 aprimorando	 a	 capacidade	 de	 raciocínio	
conforme	 a	 prática	 do	 software.	 Para	 o	 desenvolvimento	 das	 atividades	 será	 utilizado	 o	
laboratório	 de	 informática	 da	 Faculdade	 Estácio,	 campus	 Alexandrino,	 o	 qual	 possui	 o	
software	AutoCAD	instalado	em	seus	computadores.	O	projeto	tem	como	metas	promover	
a	 formação	 do	 estudante	 de	 Engenharia	 Civil	 também	 na	 esfera	 social	 e	 humanista,	
mediante	 o	 desenvolvimento	 de	 desenhos	 arquitetônicos,	 complementares,	 e	 de	
acessibilidade,	 utilizando	 como	 ferramenta	 o	 software	 AutoCAD,	 durante	 o	 curso	 de	
Graduação	e	na	vida	profissional.	Além	do	aspecto	de	formação	prática	e	profissional,	este	
projeto	de	extensão	 impulsiona	a	 formação	do	estudante	de	Engenharia	Civil	mediante	o	
desenvolvimento	do	atendimento	ao	público	de	baixa	renda	e	pequenos	comerciantes	das	
mediações	 da	 referida	 faculdade.	 O	 mesmo	 abrangerá	 o	 bairro	 do	 Alecrim,	 Natal/	 RN,	
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proporcionando	para	a	sociedade	o	conhecimento	acadêmico	com	a	promoção	do	acesso	a	
serviços	de	Engenharia	Civil.	
	
REFERÊNCIAS:	
BALDAM,	Roquemar;	COSTA,	Lourenço;	e	OLIVEIRA,	Adriano	de.	AutoCAD	2014:	Utilizando	
Totalmente.	São	Paulo:	Erica,	2013.	
NAZÁRIO,	Lanna;	BENTO,	Fernanda.	A	Importância	do	Uso	de	Softwares	de	Gerenciamento	
de	Projetos	na	Formação	do	Aluno	de	Engenharia	Civil.	2016.	Disponível	em:	<http://ceur-
ws.org/Vol-1667/CtrlE_2016_AC_paper_53.pdf>.	Acesso	em:	26	jan.	2018.	
	
	
	

	
Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	projeto	AUTOCAD	APLICADO	NA	ENGENHARIA	CIVIL	
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Título	do	Projeto:	SINAPSE	
Docente:	Thales	Lima	Silva	
	
Descrição	do	Projeto:	
	
O	 Projeto	 Sinapse	 tem	 a	 ideia	 de	 trabalhar	 com	o	 conhecimento	 compartilhado	 entre	 os	
alunos	não	só	na	própria	IES,	como	das	outras	instituições	da	região	de	Natal/RN.	O	objetivo	
básico	 é	 a	 troca	 de	 conhecimento	 entre	 a	 pessoa	 (ou	 pessoas)	 que	 está	 procurando	 se	
desenvolver	 melhor	 em	 determinado	 assunto	 e	 quem	 está	 disposto	 a	 compartilhar	 o	
conhecimento,	em	busca	de	ajudar	o	próximo.	
Essa	necessidade	é	observada	principalmente	 entre	 as	 disciplinas	 que	 acabam	não	 sendo	
focais	dentro	dos	cursos,	por	exemplo,	lógica	de	programação	para	os	alunos	de	Engenharia	
de	 produção,	matemática	 básica	 para	 o	 pessoal	 de	 Desenvolvimento	 de	 Sistemas,	 lógica	
para	o	pessoal	de	Publicidade,	programação	Linear	para	o	pessoal	de	Administração,	então	
podemos	fazer	com	que	nossos	alunos,	possam	interagir	com	colegas	de	cursos	diferente	e	
compartilhar	 um	 pouco	 do	 que	 sabem	 promovendo	 assim	 uma	 harmonização	 entre	 os	
cursos,	uma	melhoria	no	aproveitamento	do	conteúdo	acadêmico	e	quem	sabe	despertar	
nos	alunos,	a	arte	da	docência.	
A	metodologia	de	trabalho,	primeiramente	é	a	divulgação	do	projeto	com	alguns	temas	pré-
definidos	 como	 programação,	 lógica	 e	 matemática	 básica,	 e	 com	 isso	 captar	 os	 alunos	
dispostos	a	melhorar	nestes	assuntos,	e	os	alunos	a	compartilhar	o	conhecimento,	porém	
nada	impedirá	de	que	os	alunos	solicitem	um	assunto	diferente	e	a	equipe	que	componha	o	
projeto	busque	pessoas	capacitadas	a	compartilhar	o	seu	conhecimento	e	minimize	a	dor	
de	quem	está	em	busca	de	conhecimento,	mas	com	certa	dificuldade,	seja	por	não	possuir	
horário	disponível,	ou	não	ter	recursos	necessários	para	o	estudo,	
ou	 não	 ter	 tido	 uma	 boa	 base	 educacional,	 entre	 outros	 problemas	 que	 presenciamos	
cotidianamente	na	vida	acadêmica.		
	O	 projeto	 já	 se	 mostrou	 viável,	 pois	 a	 ideia	 do	 mesmo	 nasceu	 em	 uma	 disciplina	 de	
inovação,	no	curso	de	Análise	e	Desenvolvimento	de	Sistemas,	onde	chegamos	a	validá-la	
com	 as	 disciplinas	 de	 programação	 e	 matemática	 básica,	 fazendo	 com	 que	 os	 alunos	
obtivessem	uma	boa	 assimilação	do	 conteúdo	dado	em	 sala	 de	 aula	 e	 com	melhoria	 das	
notas	 na	 AV2	 e	 AV3.	 Existe	 a	 viabilidade	 do	mesmo,	 em	 relação	 a	 aceitação	 dos	 alunos,	
onde	os	alunos	que	participaram	ficaram	satisfeitos	com	a	oportunidade	de	aprendizado	de	
forma	diferenciada,	 pois	 quem	ministra	 o	 conteúdo	 são	 alunos	 como	os	mesmos,	muitas	
vezes	até	colegas	de	sala,	podendo	até	existir	a	possibilidade	de	compartilhamento	pago,	
onde	existe	a	possibilidade	de	se	criar	aulas	para	a	comunidade	externa	a	valores	acessíveis	
e/ou	até	mesmo	de	forma	colaborativa,	deixando	o	participante	a	vontade	dele	contribuir	
com	 o	 quanto	 ele	 acredita	 que	 a	 aula	 mereceu,	 porém	 o	 foco	 maior	 do	 projeto	 é	 o	
compartilhamento	de	conteúdo,	e	por	parte	dos	alunos	que	compartilham	o	conhecimento	
a	 ideia	é	que	os	mesmos	 recebam	uma	pontuação,	através	de	pesquisas	ao	 final	de	cada	
encontro,	onde	os	melhores	 serão	 cada	 vez	mais	 indicados	e	os	que	não	 foram	 tão	bons	
possam	 receber	 uma	 melhor	 orientação	 para	 que	 sinta	 mais	 segurança	 nos	 próximos	
encontros.	E	se	possível	existir	a	possibilidade	desses	alunos	receberem	horas	de	AAC.	
Os	 alunos	 que	 forem	 compartilhar	 o	 conhecimento	 deverão	 seguir	 alguns	 passos,	 como	
enviar	 de	 forma	 antecipada	 o	 que	 será	 apresentado	 nos	 encontros,	 com	 o	 intuito	 de	
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receber	algum	tipo	de	orientação,	caso	exista	algum	conteúdo	fora	do	padrão	aceitável	na	
apresentação	para	os	colegas,	preservando	assim	a	imagem	da	IES.	
	
	

	
Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	projeto	SINAPSE	
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Título	do	Projeto:	AVALIAÇÃO	DIAGNÓSTICO	DAS	PATOLOGIAS	EM	RESIDÊNCIAS	
POPULARES	NA	CIDADE	DE	NATAL-RN	
Docente:	Zodinio	Laurisa	Monteiro	Sampaio	
	
Descrição	do	Projeto:	
	 		
Nos	 últimos	 anos,	 com	o	 surgimento	 do	 programa	do	 governo	 “Minha	 casa	minha	 vida",	
houve	 um	 aumento	 considerável	 na	 cidade	 de	 Natal/RN	 de	 edificações	 populares.	 Esse	
crescimento	 teve	 como	 consequência	 um	 aumento	 de	 problemas	 nas	 edificações	
(patologias)	devido	a	falta	de	manutenção	preventiva.		Segundo	Helene	(1986)	Patologia	é	a	
parte	 da	 engenharia	 que	 estuda	os	 sintomas,	 os	mecanismos,	 as	 causas	 e	 as	 origens	 dos	
defeitos	das	construções	civis,	ou	seja,	é	o	estudo	das	artes	que	compõem	o	diagnóstico	do	
problema.	 As	 principais	 patologias	 encontradas	 na	 construção	 civil	 são	 normalmente	
trincas,	 rachaduras,	 fissuras,	manchas,	 descolamentos,	 deformações,	 rupturas,	 corrosões,	
oxidações,	 entre	 outros.	 Quanto	 antes	 detectado	 a	 falha,	 maior	 será	 a	 facilidade	 para	 a	
solução,	 e	 menores	 custos.	 A	 regra	 de	 Sitter	 (1997)	 demonstra	 que	 os	 custos	 crescem	
exponencialmente	 quanto	mais	 tarde	 for	 a	 intervenção.	 Estima-se	 que	 nas	manutenções	
corretivas	os	custos	chegam	a	ser	125	vezes	superior	ao	custo	das	medidas	que	poderiam	
ter	sido	tomadas	na	fase	de	projeto.		
JUSTIFICATIVA			
A	 identificação	 de	 patologias	 pode	 contribuir	 para	 auxiliar	 o	 desenvolvimento	 e	
aperfeiçoamento	de	uma	visão	técnica	e	crítica	por	parte	dos	alunos.	Esse	desenvolvimento	
aproximando	 assim	 a	 teoria	 a	 prática,	 resulta	 em	 profissionais	 mais	 qualificados	 no	
mercado.	 Esse	 projeto	 pode	 contribuir	 para	 o	 aumento	 de	 empregos,	 e	 melhoria	 da	
qualidade	de	vida	e	conforto	da	sociedade.		
Além	do	mais,	existe	uma	demanda	significativa	da	sociedade	por	esse	tipo	de	serviço.		
OBJETIVO	
O	objetivo	 do	 projeto	 é	 avaliar	 as	manifestações	 patologias	 nas	 residências	 populares	 na	
cidade	de	Natal	e	propor	soluções	técnicas	eficientes	baseadas	em	pesquisas	e	normas.		
O	trabalho	ainda	conta	com	os	seguintes	objetivos	específicos:	através	da	união	da	teoria	à	
prática	contribuir	para	formação	de	profissionais	mais	capacitados	para	o	mercado	cada	vez	
mais	competitivo;	contribuir	para	a	melhoria	do	bem-estar	da	sociedade	com	a	proposta	de	
reparo.	
METODOLOGIA	
Para	o	cumprimento	do	presente	projeto	de	extensão	serão	selecionados	quatro	(6)	alunos.	
O	 projeto	 será	 executado	 mediante	 consultorias,	 pesquisas,	 atendimentos,	 visitas	 as	
residências	 e	 obras.	 A	 sociedade	 será	 comunicada	 que	 a	 instituição	 estará	 ofertando	
serviços	de	avaliação,	diagnóstico	e	soluções	de	patologias	em	residências.		
O	projeto	contará	com	a	seguinte	programação	semanal:		
a)	um	dia	para	atendimento	da	população	na	instituição;		
b)	 um	dia	para	 visitas	 aos	 locais	 por	parte	dos	 alunos	 acompanhados	pelo	professor,	 nas	
quais	 serão	 realizados	 registros	 fotográficos	 e	 medições	 para	 detalhar,	 caracterizar	 e	
diagnosticar	as	manifestações	patológicas;		
c)	 três	 dias	 para	 a	 avaliação	 e	 diagnostico.	 Após	 o	 diagnóstico,	 ações	 corretivas	 serão	
propostas	em	forma	de	relatório	e	projeto.	Nas	visitas	as	patologias	serão	analisadas	com	o	
auxílio	dos	seguintes	equipamentos:	
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Máquina	fotográfica;	Esclerômetro;	Trena	a	laser;	Nível;	Paquímetro;	Nitrato	de	prata	
VIABILIDADE	
Devido	 aos	 objetivos	 do	 presente	 projeto	 de	 extensão	 e	 observando	 a	 natureza	 dos	
materiais	necessários	para	a	sua	implementação,	pode	se	afirmar	com	toda	a	convicção	que	
o	projeto	é	viável	visto	que	os	materiais	são	de	baixo	custo.	
META	
A	meta	é	atender	6	residências	por	mês,	totalizando	72	famílias		em	um	ano.	
IMPACTOS	SOCIAS	
Os	impactos	sociais	esperados	são:		melhoria	de	conforto	da	população	atendida	mediante	
as	propostas	de	soluções	de	manifestações	patológicas;		
reconhecer	a	ESTÁCIO	como	um	dos	colaboradores	da	sociedade	na	melhoria	do	bem-estar	
da	população.	
	
REFERÊNCIAS:	
HELENE,	Paulo	R.	L.	Manual	de	reabilitação	de	Estruturas	de	Concreto	–	Reparo	
Reforço	e	Proteção.	São	Paulo:	Red	Rehabilitar,	editores,	2003.	
SITTER,	W.R.	Cost	for	servisse	life	optimization.	The	“Law	of	Five”.	Durability	of	Structure	–	
CEB	–	rilem	international	workshop,	Copenhagen.	1993.	
	

	
	

	
Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	projeto	AVALIAÇÃO	DIAGNÓSTICO	DAS	PATOLOGIAS	
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Título	do	Projeto:	PREVENÇÃO	E	RETIFICAÇÃO	DE	PATOLOGIAS	ENCONTRADAS	NO	BAIRRO	
DO	ALECRIM	
Docente:	Elcio	Correia	de	Souza	Tavares	
	
Descrição	do	Projeto:	
	
Introdução:	 As	 patologias	 e	 condições	 de	 acessibilidade	 são	 dois	 dos	 maiores	 desafios	
encontrados	 hoje	 pelos	 profissionais	 da	 área,	 em	 especial	 pelos	 engenheiros	 civis.	 A	
patologia	na	construção	estuda	os	defeitos	que	ocorrem	nas	edificações	(CARMO)	que,	se	
cuidadas,	diminuiriam	consideravelmente	sua	evolução,	o	que	comprometeria	o	ambiente	
estética	e	funcionalmente,	sem	mencionar	o	alto	custo	para	recuperação	da	patologia	em	
estado	 mais	 avançado.	 A	 acessibilidade	 por	 sua	 vez	 é	 uma	 necessidade	 relativamente	
recente	e	inexistente	na	maioria	das	residências,	contribuindo	para	acidentes	domésticos	e	
isolamento	social.		
Justificativa:	O	bairro	do	Alecrim,	onde	está	situada	a	Universidade,	abriga	uma	população	
de	aproximadamente	26	mil	pessoas	 (IBGE).	 Tendo	em	vista	que	 suas	edificações	em	sua	
maioria	 foram	 construídas	 há	 mais	 de	 20	 anos	 e	 que	 normalmente	 não	 é	 efetuada	
manutenção	 preventiva	 adequada,	 há	 inúmeros	 problemas	 em	 suas	 estruturas,	 paredes,	
pisos,	 aberturas	e	 telhados.	Assim,	 a	 vistoria	planejada	é	extremamente	 valiosa,	 inclusive	
por	 se	 tratarem,	 em	 sua	 maioria,	 de	 residências	 habitadas	 por	 moradores	 mais	 idosos	
(Xavier).	Este	projeto	pretende	auxiliar	os	moradores	do	Alecrim	e	adjacências	ao	vistoriar,	
analisar	e	propor	soluções	para	os	problemas	de	patologia	e	acessibilidade	encontrados	nas	
construções,	melhorando	assim	as	condições	de	vida	dessa	parcela	da	cidade	que	está	mais	
próxima	 da	 nossa	 universidade.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 essa	 ação	 irá	 contribuir	 para	 a	
divulgação	da	universidade	nessa	 região	e	dar	uma	valiosa	experiência	prática	aos	alunos	
envolvidos.	
Objetivos:	 Prevenir,	 Identificar	 e	 corrigir	 patologias	 e	 dificuldades	 de	 acessibilidade	 nas	
residências	 do	 bairro	 do	 Alecrim	 (Natal-RN)	 e	 suas	 redondezas;	 Elaboração	 de	 um	
levantamento	 técnico	 detalhado	 referente	 às	 anomalias	 encontradas	 nas	 estruturas,	
esquadrias,	 pisos,	 paredes	 e	 cobertura;	 Realizar	 a	 interação	 entre	 a	 Universidade	 e	 a	
sociedade,	visando	o	desenvolvimento	mútuo;	Atender	às	questões	comunitárias	que	dizem	
respeito	à	área	de	engenharia	civil;	Promover	atividades	de	extensão,	bem	como	apoiar	a	
execução	de	projetos	relacionados	às	 linhas	de	pesquisa	do	curso;	Qualificar	os	alunos	do	
curso,	formando	profissionais	capacitados	para	o	mercado	de	trabalho.	
Metodologia:	Serão	realizados	levantamentos	in	 loco,	com	visitas	técnicas	às	edificações	a	
fim	 de	 coletar	 dados	 e	 informações	 acerca	 das	 patologias	 presentes	 na	 estrutura,	 bem	
como	verificar	suas	condições	de	acessibilidade.	Os	componentes	estruturais	analisados	na	
edificação	em	estudo	serão	os	pilares,	as	vigas	e	as	lajes.	Após	a	visita,	os	dados	adquiridos	
serão	 analisados,	 com	 o	 intuito	 de	 identificar	 os	 prováveis	 problemas	 que	 causaram	 as	
patologias	na	edificação	e	qual	o	grau	de	acessibilidade.	A	seguir,	serão	sugeridas	soluções	
para	 os	 problemas,	 com	base	 em	 relatórios,	 artigos,	 livros	 e	 com	 auxílio	 dos	 professores	
envolvidos	no	projeto.	
Viabilidade	 econômico-financeira:	 06	 cadernos	 com	 100	 folhas	 cada,	 para	 anotações	 (R$	
10,00	cada,	num	total	de	R$	60,00).	
Metas:	Vistoriar,	analisar	e	propor	soluções	de	correções	das	patologias	e	dificuldades	de	
acessibilidade	de	40	(quarenta)	residências.	
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Impacto	social:	Cerca	de	2.000	pessoas	diretamente	beneficiadas.	Abrangência	geográfica:	
Bairro	do	Alecrim	e	suas	proximidades.	
	
REFERÊNCIAS:	
CARMO,	 P.	 I.	 O.	 Gerenciamento	 de	 edificações:	 proposta	 de	 metodologia	 para	 o	
estabelecimento	 de	 um	 sistema	 de	 manutenção	 de	 estruturas	 de	 concreto	 armado:	
Dissertação	de	Mestrado,	UFSM,	Santa	Maria/RS,	2000.	
IBGE.	 Estimativas	 populacionais	 para	 os	 municípios	 e	 para	 as	 Unidades	 da	 Federação	
brasileiros	 em	 01.07.2016.	 IBGE/DPE/COPIS,	 2016.	 Disponível	 em:	
<ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160
913.pdf>.	Acesso	em	25	jan	2018.	
Xavier,	D.C.S.,	Acessibilidade	em	área	comercial:	um	estudo	no	bairro	do	Alecrim,	Natal/RN.,	
Dissert.	mestrado,	PPG	Arq.	e	Urb.,	UFRN,	2014.	
	
	

	 	

 	
Registro	fotográfico	das	visitas	realizadas	pelo	projeto	PREVENÇÃO	E	RETIFICAÇÃO	DE	PATOLOGIAS	
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Título	do	Projeto:	A	INCRÍVEL	FÁBRICA	DE	EXPERIMENTOS	DE	FÍSICA	COM	MATERIAIS	DE	
BAIXO	CUSTO	E	RECICLÁVEIS	
Docente:	Adriano	Silva	Belísio	
	
Descrição	do	Projeto:	
	
O	físico	Marcelo	Glaiser	nos	lembra	de	que	“um	dos	aspectos	mais	belos	da	ciência	é	ela	ser	
capaz	 de	 explicar	 quantitativamente	 fenômenos	 observados”.	 São	muitas	 as	 justificativas	
para	 que	 não	 haja	 atividades	 experimentais	 sendo	 essas	 também	 conhecidas	 entre	 os	
professores	 e	 alunos,	 como	 o	 número	 reduzido	 de	 aulas	 de	 Física,	 professores	
despreparados	e/ou	desmotivados	e,	principalmente,	falta	de	um	laboratório	equipado	ou	
até	mesmo	a	sua	ausência.	No	entanto,	há	mais	de	duas	décadas	Axt	e	Moreira	 (1991)	 já	
apontavam	 que	 uma	 série	 de	 experiências	 e	 atividades	 práticas	 que	 poderiam	
perfeitamente	 ser	 realizadas	 dentro	 das	 salas	 de	 aula,	 são	 ignoradas	 pelos	 docentes	 que	
acreditam	necessitar	de	locais	apropriados	para	esse	fim.	A	opção	por	materiais	alternativos	
e	 de	 baixo	 custo	 está	 em	 consonância	 com	 as	 orientações	 dos	 novos	 Parâmetros	
Curriculares	 Nacionais	 (PCNs),	 que	 ao	 sugerirem	 estratégias	 para	 abordagem	 dos	 temas,	
afirmam:		“[...]	A	experimentação	faz	parte	da	vida,	na	escola	ou	no	cotidiano	de	todos	nós.	
Assim,	a	 ideia	de	experimentação	como	atividade	exclusiva	das	aulas	de	laboratório,	onde	
os	alunos	recebem	uma	receita	a	ser	seguida	nos	mínimos	detalhes	e	cujos	resultados	já	são	
previamente	 conhecidos,	 não	 condiz	 com	 o	 ensino	 atual.[...]”	 A	 opção	 por	 práticas	
experimentais	que	fazem	uso	de	materiais	reciclados	e	de	baixo	custo	justifica-se	por	torná-
las	 acessíveis	 a	 todas	 as	 escolas,	 sobretudo	 àquelas	 com	 poucos	 recursos	 financeiros.	
(VALADARES,	 2001).As	 atividades	 experimentais	 devem	 partir	 de	 um	 problema,	 de	 uma	
questão	a	ser	respondida.	Cabe	ao	professor	orientar	os	alunos	na	busca	de	respostas.	As	
questões	propostas	devem	propiciar	oportunidade	para	que	os	alunos	elaborem	hipóteses,	
testem-nas,	 organizem	 os	 resultados	 obtidos,	 reflitam	 sobre	 o	 significado	 de	 resultados	
esperados	 e,	 sobretudo,	 o	 dos	 inesperados	 e	 usem	 as	 conclusões	 para	 a	 construção	 do	
conceito	 pretendido.	 Os	 caminhos	 podem	 ser	 diversos,	 e	 a	 liberdade	 para	 descobri-los	 é	
uma	forte	aliada	na	construção	do	conhecimento	individual.	As	habilidades	necessárias	para	
que	 se	desenvolva	o	espírito	 investigativo	nos	alunos	não	estão	associadas	a	 laboratórios	
modernos,	 com	 equipamentos	 sofisticados.	 “Muitas	 vezes,	 experimentos	 simples,	 que	
podem	ser	realizados	em	casa,	no	pátio	da	escola	ou	na	sala	de	aula,	com	materiais	do	dia-
a-dia,	levam	a	descobertas	importantes”.	(PCN’s	mais	-	Ciências	da	Natureza,	Matemática	e	
suas	Tecnologias	-,	2017,	p.	52).	(CORDEIRO	et.	al.,	2011,	p.	02).	
O	custo	do	presente	 trabalho	 são	baixos,	pois	os	materiais	utilizados	 serão	os	 recicláveis,	
como	 garrafas	 PET,	 madeira	 descartada	 de	 obras,	 sucata	 de	 máquinas	 e	 computadores,	
dentre	 outros	 que	 serão	 adquiridos	 através	 de	 doações,	 bem	 como	 a	 utilização	 das	
estruturas	 das	 salas/auditório	 e	 dos	 laboratórios	 de	 Física	 da	 unidade	 Alexandrino.	 O	
presente	projeto	tem	como	objetivos:	levar	aos	alunos	do	ensino	médio	e/ou	fundamental	
experimentos	 de	 física	 que	 eles	 possam	 fazer	 na	 sua	 casa.	 	 Elaboração	 de	 um	 guia	 de	
atividades	experimentais	de	Física	a	partir	de	uma	compilação	de	experimentos	sugeridos	
na	 internet,	 livros	 e	 revistas	 de	 divulgação	 científica.	 Experimentos	 estes	 confeccionados,	
exclusivamente,	 com	 materiais	 alternativos,	 reciclados	 e	 de	 baixo	 custo.	 Elaboração	 de	
artigo	 relatando	 a	 experiência	 e	 formação	 de	 cinco	 graduandos	 para	 as	 atividades	 de	
extensão.	Como	impacto	social	será	propiciado	aos	alunos	o	envolvimento	com	experiências	
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científicas,	possibilitando	a	aplicação	do	conhecimento	teórico	em	práticas	experimentais	e,	
dessa	forma,	estimulando	a	curiosidade	e	o	espírito	científico.	A	abrangência	geográfica	do	
projeto	será	a	cidade	do	Natal/RN.	
	
	

	

		 	
Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	projeto	A	INCRÍVEL	FÁBRICA	DE	EXPERIMENTOS	DE	FÍSICA		
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Título	do	Projeto:	NAF	-	NUCLEO	DE	APOIO	FISCAL	E	CONTABIL	
Docente:	Lyana	Glecia	Gurgel	Melo	
	
Descrição	do	Projeto:	
	
Na	 busca	 de	 uma	 maior	 aceitação	 social	 da	 tributação	 e	 do	 desenvolvimento	 da	 moral	
tributária,	a	Receita	Federal	(RFB)	desenvolve	diversas	ações	de	Educação	Fiscal	norteadas	
por	diretrizes	como	a	promoção	da	orientação	tributária	e	aduaneira,	o	 fornecimento	aos	
cidadãos	de	conhecimentos	sobre	o	funcionamento	do	órgão,	a	informação	e	a	divulgação	
dos	 serviços	prestados	e	dos	 seus	diversos	canais	de	atendimento,	dentre	outros.	 (Fonte:	
Núcleo	de	Apoio	Contábil	e	Fiscal	–	NAF	Versão	IES	–	Maio/2015)	
Esta	 postura	 educacional	 decorre	 do	 fato	 de	 que,	 em	 regra,	 os	 sistemas	 tributários	
apresentam	 elevado	 grau	 de	 complexidade,	 característica	 essa	 agravada	 em	 países	 de	
dimensões	 continentais	 e	 grande	 diversidade	 econômica	 como	 é	 o	 caso	 do	 Brasil.	 Desse	
modo,	 torna-se	 ainda	 mais	 relevante	 uma	 atuação	 proativa	 da	 RFB,	 tanto	 para	 o	
esclarecimento	 das	 obrigações	 tributárias	 exigidas	 dos	 contribuintes,	 como	 para	 o	
fortalecimento	da	cidadania	fiscal.	(Fonte:	Núcleo	de	Apoio	Contábil	e	Fiscal	–	NAF	Versão	
IES	–	Maio/2015)	
Ciente	dessa	realidade	(RFB),	[...]	busca	incentivar	e	apoiar	a	criação	de	núcleos	de	prática	
contábil	 e	 (NAF)	 nas	 Instituições	 de	 Ensino	 Superior	 (IES),	 especialmente	 nos	 cursos	 de	
Ciências	Contábeis	e	Comércio	Exterior.	A	ideia	era	que	nos	NAF,	os	contribuintes	de	baixa	
renda	 pudessem	 contar	 com	 a	 assistência	 gratuita	 de	 universitários	 para	 a	 resolução	 de	
problemas	que	envolvessem	questões	tributárias	e	fiscais.	(Fonte:	Núcleo	de	Apoio	Contábil	
e	Fiscal	–	NAF	Versão	IES	–	Maio/2015)	
Importante	 ressaltar	 que	 o	 NAF	 é	 um	 projeto	 de	 governabilidade	 da	 IES,	 que	 possui	
autonomia	 para	 implementá-lo,	 sendo	 a	 RFB	 um	 importante	 incentivador	 e	 apoiador	 da	
iniciativa,	que	dela	também	se	Portanto,	a	RFB	não	tem	poderes	para	determinar	as	formas	
de	implementação	e	de	funcionamento	dos	núcleos	nas	instituições	que	decidirem	criá-los,	
mas	tem	o	papel	fundamental	de	auxiliá-las	na	implementação	e	funcionamento	dos	NAF.	
(Fonte:	Núcleo	de	Apoio	Contábil	e	Fiscal	–	NAF	Versão	IES	–	Maio/2015)	
Nesse	sentido,	busca-se	por	meio	deste	“Referencial”	a	disponibilização	de	 informações	e	
documentos	 (modelos)	 que	 subsidiem	as	 IES	 interessadas	 na	 permeância	 da	 extensão	 do	
NAF,	desde	a	abertura	e	manutenção	até	o	funcionamento	desses	núcleos,	servindo	como	
um	 facilitador	 da	 disseminação	 dos	 NAF	 em	 todo	 o	 território.	 (Fonte:	 Núcleo	 de	 Apoio	
Contábil	e	Fiscal	–	NAF	Versão	IES	–	Maio/2015)	
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Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	NAF		
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Título	do	Projeto:	MULHERES	EM	AÇÃO	
Docente:	Ananery	Alessandra	Silva	
	
Descrição	do	Projeto:	
	
Herdeira	 de	 uma	 geração	 que	 escancarou	 as	 portas	 das	 empresas	 para	 a	 participação	
feminina,	a	mulher	adquiriu	espaço	importante	no	mercado	de	trabalho,	vem	conquistando	
a	independência	financeira,	briga	pelos	postos	de	comando	e	desempenha	múltiplos	papéis,	
como	 profissional,	 esposa	 e	 mãe,	 com	 uma	 desenvoltura	 jamais	 sonhada	 (Leone,	 2010).	
Apesar	 dos	 avanços	 ocorridos	 nas	 últimas	 décadas	 em	 relação	 às	mulheres	 que	 ocupam	
cargos	gerenciais,	o	preconceito	e	a	discriminação	ainda	são	poderosas	barreiras	à	presença	
feminina	nos	negócios.	Por	este	motivo,	muitas	mulheres	 se	 sentem	 inferiores	ao	gênero	
oposto,	 o	 que	 as	 impedem	 de	 progredirem	 no	 mundo	 dos	 negócios,	 pois	 a	 crença	
(limitante)	 de	 inferioridade	 as	 fazem	 ficar	 em	 um	 lugar	 que	 o	 contexto	 social	 impôs	 por	
muito	 tempo.	 Este	 projeto	 de	 extensão	 tem	 como	 objetivo	 principal	 treinar,	 capacitar	 e	
desenvolver,	 alunas	 da	 Estácio	 Natal	 e	 mulheres	 da	 comunidade,	 para	 enfrentarem	 o	
mundo	corporativo,	fazendo-as	adquirir	perspectiva	profissional	positiva,	sucesso	no	mundo	
dos	negócios,	na	liderança,	no	empreendedorismo	e	na	vida	cotidiana.	
A	presença	feminina	no	mercado	de	trabalho	é	um	dos	fenômenos	da	segunda	metade	do	
século	 XX,	 e	 a	 criação	 das	 empresas	 pelas	 mulheres	 é	 uma	 parte	 substancial	 desse	
fenômeno,	 de	 acordo	 com	Mercadé	 (2008).	 Os	 motivos	 que	 as	 impulsionam	 a	 lançar-se	
nessa	 aventura	 não	 são	 somente	 econômicos,	 mas	 dizem	 respeito	 ao	 desejo	 de	
independência	e	realização	no	desempenho	de	suas	próprias	capacidades.	Este	projeto	traz	
à	tona	questões	sobre	desigualdades	sociais	(homem	e	mulher),	 inserção	das	mulheres	no	
mercado	de	trabalho,	empreendedorismo	feminino	e	ferramentas	para	o	desenvolvimento	
da	mulher,	 tornando-as	 capazes	 de	 se	 inserirem	 no	mercado	 sem	 nenhum	 complexo	 de	
inferioridade	 ou	 medo.	 A	 partir	 dessa	 reflexão	 e,	 considerando	 os	 desafios	 impostos	 às	
mulheres,	 este	 projeto	 torna-se	 totalmente	 viável	 e	 justificado,	 pois	 é	 indiscutível	 a	
necessidade	que	existe	de	se	fazer	com	que	as	mulheres	se	empoderem	e	tomem	para	si	as	
competências	necessárias	para	o	seu	sucesso	profissional	e	pessoal.	
O	 presente	 projeto	 se	 organiza	 em	 três	 frentes	 de	 trabalho:	 1.	 treinamento	 e	
desenvolvimento	 das	 mulheres	 	 envolvidas	 (através	 de	 técnicas	 da	 administração	 e	 do	
coaching),	2.	pesquisa	e	3.	submissão	de	artigos.	Para	a	realização	dos	treinamentos,	serão	
necessários	 recursos	 como,	 sala	 de	 aula,	 projetor,	 impressões	 das	 ferramentas,	 folhas	 de	
A4,	canetas,	jogos	e	etc.	Os	recursos	serão	disponibilizados	pela	professora	responsável		por	
este	 projeto.	 As	 pesquisas	 serão	 realizadas	 através	 de	 periódico	 disponibilizados	 nas	
bibliotecas	 virtuais	 e	 físicas	 da	 Estácio	Natal,	 bem	 como	 em	bases	 de	 artigos	 nacionais	 e	
internacionais	disponíveis	nos	portais	da	CAPES	e	SCIELO.	Dessa	forma,	não	será	necessário	
a	 captação	 de	 recursos	 financeiros,	 uma	 vez	 que	 a	 pesquisadora	 possui	 os	 instrumentos	
necessários,	 o	 que	 torna	 o	 projeto	 totalmente	 viável	 financeiramente.	 Até	 o	 final	 deste	
projeto,	 as	 metas	 deverão	 ser	 atingidas,	 que	 são,	 pesquisa	 e	 submissão	 de	 artigos	 e	 a	
qualificação	 profissional	 das	 mulheres	 envolvidas	 (alunas,	 egressas	 e	 mulheres	 da	
comunidade).	 As	 pesquisas	 deverão	 ser	 realizadas	 pelas	 alunas,	 sob	 a	 supervisão	 da	
professora	 Ananery	 e	 os	 treinamentos	 serão	 realizados	 com	 todas	 as	 envolvidas	 pela	
professora	do	projeto.	O	projeto	será	realizado	dentro	da	cidade	de	Natal,	abrangendo	as	
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três	 unidades	 existentes,	 Alexandrino,	 Zona	 Norte	 e	 Ponta	 Negra	 e	 mulheres	 da	
comunidade	de	Natal.	
	
REFERÊNCIAS:	
Leone,	 N.	 M.	 C.	 P.	 G.	 (Org.).	 (2010).	 Empresa	 familiar:	 desvendando	 competências,	
racionalidades	e	afetos.	São	Paulo:	Atlas.	
Camurça,	S.	&	Gouveia,	T.(1999).	O	que	é	gênero.	Recife:	GCL.		
Mercadé	 ,	 A	 .	 (2008).	 Mujer	 emprendedora:	 claves	 para	 crear	 y	 dirigir	 empresas	
excelentes.Barcelona:	Gestión.		
Weil,	 P.	 (2003).	 Os	 mutantes:	 uma	 nova	 humanidade	 para	 um	 novo	milênio.	 São	 Paulo:	
Versus.	
	

	
Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	Projeto	MULHERES	EM	AÇÃO	
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Título	do	Projeto:	SEMEAR	ALECRIM	
Docente:	Rebeca	Câmara	Alves	
	
Descrição	do	Projeto:		
	
O	projeto	Semear	Alecrim	 já	 foi	desenvolvido	na	Estácio	Alexandrino	nos	anos	de	2015	e	
2016.	 Seu	 formato	 permite	 a	 construção	 de	 um	 elo	 entre	 a	 comunidade	 do	 bairro	 do	
Alecrim	(bairro	comercial	onde	está	sediada	a	Estácio	Natal)	e	a	nossa	instituição	de	ensino.	
Se	desenvolve	através	da	promoção	de	atividades	(palestras,	minicursos,	gincanas,	exibição	
de	 filmes)	 nas	 escolas	 públicas	 próximas,	 abrangendo	 o	 atendimento	 aos	 alunos,	
professores	e	pais	de	alunos	dessas	escolas.	Tais	momentos	 são	 idealizados	e	executados	
pelos	 alunos	 do	 curso	 de	 Direito,	 sob	 a	 supervisão	 da	 professora	 orientadora.	 Também	
tivemos	 a	 oportunidade	 de	 receber	 alunos	 e	 professores	 destas	 instituições	 das	
dependências	 da	 faculdade	 Estácio	 para	 que	 participassem	 de	 nossas	 atividades	
acadêmicas.	 Tais	 experiências	 permitiram	 o	 reforço	 da	 identidade	 dos	 alunos	 de	 Direito	
com	a	Instituição,	bem	como	a	divulgação	dos	cursos	ofertados	pela	Estácio	na	comunidade.	
	
Meta:	Relacionar	o	cinema	com	temas	jurídicos,	sociais,	políticos	e	filosóficos,	construir	uma	
visão	crítica	e	consolidar	a	cidadania,	unindo	o	Direito	ao	Cinema	ao	projeto	da	Sociedade	
de	 Debates	 da	 Faculdade	 Estácio	 de	 Natal.	 Adota-se	 o	 modelo	 da	 World	 Universities	
Debating	 Championship,	 adaptação	 do	 Paliamentary	 Debate,	 com	 base	 nas	 discussões	
travadas	no	parlamento	 inglês,	 apresentando-se	uma	proposição	““Esta	 casa	defende...”),	
dividindo-se	as	duplas	(ou	trios)	competidoras	entre	Defesa	da	Moção	e	Oposição	à	Moção.	
Em	 suas	 avaliações,	 os	 julgadores	 ponderarão	 qualidade	 e	 quantidade	 de	 argumentos,	
capacidade	de	persuasão,	clareza	na	exposição,	bom	humor,	linguagem	corporal,	segurança	
e	confiança,	capacidade	de	síntese,	adequação	do	discurso	ao	público,	respeito	pela	mesa,	
pelos	competidores	e	pela	plateia,	dentre	outros.	
Os	 primeiros	 torneios	 no	 atual	 momento	 dos	 debates	 competitivos	 no	 Brasil	 foram	
organizados	 pela	 Sociedade	 de	 Debates	 da	 Universidade	 Federal	 do	 Ceará.	 Em	 2013	 foi	
criado,	em	Minas	Gerais,	o	 Instituto	Brasileiro	de	Debates,	cujo	principal	projeto	é	o	Parli	
Brasil.	Em	2014,	foi	organizado	o	primeiro	Campeonato	Brasileiro	de	Debates	Universitários	
e	em	2015,	fora	criada	a	Liga	Nacional	de	Debates.	Observamos	no	Rio	Grande	do	Norte,	as	
Sociedades	 de	 Debates	 da	 UFRN	 e	 da	 UNIRN.	 Em	 Minas	 Gerais,	 a	 Sociedade	 da	 UFMG	
(Senatus)	 e	 Faculdade	Milton	 Campos	 (SdD	 Olympus),	 dentre	 outras.	 No	 Rio	 de	 Janeiro,	
Sociedade	 de	 Debates	 da	 UFRJ.	 Em	 São	 Paulo,	 Sociedade	 de	 Debates	 da	 USP.	 Outras	
instituições	do	grupo	Estácio	também	apresentam	o	projeto,	como	a	de	Santa	Catarina.	Em	
Portugal,	fora	criado	o	Conselho	Nacional	de	Debates	Universitários.	
Metodologia	a	ser	utilizada	no	desenvolvimento	do	trabalho:	
Exibição	 de	 filmes	 com	 temática	 jurídica,	 social,	 política	 ou	 filosófica,	 no	 campus	
Alexandrino	ou	 em	 locais	 públicos,	 seguido	de	 discussão	 entre	 alunos	 e	 convidados,	 com	
convite	 de	 debatedores,	 dentre	 profissionais,	 estudantes/especialistas	 e	 vivenciadores	 de	
mais	 diversas	 áreas.	 Na	 maior	 parte	 das	 exibições,	 contar-se-á	 com	 estudantes	 da	
Sociedade	de	Debates	para	o	debate/conversa	sobre	as	nuances	dos	filmes.	
Viabilidade	econômico-financeira:	
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O	projeto	demanda	poucos	recursos	financeiros,	como	o	aluguel	dos	filmes	(em	plataformas	
digitais	ou	físicas)	e	compra	de	livros	específicos	(o	que	pode	ser	custeado	pelo	professor),	
além	de	inscrições	dos	estudantes	em	eventos	e	concursos.	
Impacto	 Social:	 O	 tratamento	 de	 temas	 de	 relevância	 indiscutível,	 como	 racismo,	
homofobia,	 justiça	 e	 moral,	 que	 contribuirão	 para	 o	 crescimento	 da	 população	 e	
fomentação	do	diálogo,	algo	essencial	nos	tempos	atuais,	além	de	identificação	do	alunato	
com	os	problemas	da	sociedade	e	sua	necessária	humanização.	
Abrangência	 geográfica:	 De	 forma	 micro,	 os	 bairros	 de	 Lagoa	 Nova,	 Alecrim	 e	 Barro	
Vermelho,	embora	se	busque	alcançar	a	cidade	inteira	de	Natal.	
	
REFERÊNCIAS:	
Guia	de	Estudos	e	Manual	de	Regras	do	Parli	Brasil	(Instituto	Nacional	de	Debates);		
Guia	de	Iniciação	ao	Debate	Competitivo	do	Tornadu	–	Torneio	de	Debates	Universitários	de	
Portugal.	
ALEXY,	Robert.	Teoria	da	Argumentação	Jurídica.	3	ed.	Forense.	
BRANHAM,	 Robert.	 I	 Was	 Gone	 on	 Debating:	 Malcolm	 X's	 Prison	 Debates	 and	 Public	
Confrontations,	Argumentation	and	Advocacy	31	(Winter,	1995),	117-137	
ESTEVÃO,	Roberto	da	Feiria.	A	Retórica	no	Direito.	Letras	Jurídicas.	
FERRAZ	 JR,	 Tércio	 Sampaio.	 Direito,	 Retórica	 e	 Comunicação:	 Subsídios	 para	 uma	
pragmática	do	Discurso	Jurídico.	3	ed.	Atlas.		
GODOY,	 Arnaldo	 Sampaio	 de	 Moraes.	 Direito,	 Literatura	 e	 Cinema:	 Inventário	 de	
Possibilidades.	Quartier	Latin,	2011.	GONÇALVES	NETO,	João	da	Cruz.	O	direito	a	partir	do	
Cinema:	O	Burro	de	nietzche	e	outros	textos.	
Juruá,	2013.	GRUNE,	Carmela.	Direito	no	Cinema	Brasileiro.	Saraiva:	São	Paulo,	2017.	
MACCORMICK,	Neil.	Retórica	e	o	Estado	de	Direito.	Elsevier.	
SCHREIBER,	Anderson.	Direito	e	Mídia.	Atlas,	2013.	
VIEIRA,	Tereza	Rodrigues,	et	al	(org).	Bioética	e	Cinema.	2	ed.	Miraluz:	Maringá,	2017.	
	

	
Registro	fotográfico	das	atividades	realizadas	pelo	Projeto	SEMEAR	ALECRIM	
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Título	do	Projeto:	EFICIÊNCIA	ENERGÉTICA	
Docente:	Steferson	Almeida	Aderaldo	
	
Descrição	do	Projeto:		
	
Entre	os	vários	custos	gerenciáveis	em	uma	empresa,	seja	do	setor	industrial	ou	comercial,	
a	 energia	 elétrica	 vem	 assumindo,	 cada	 vez	 mais,	 uma	 importância	 crescente,	 motivada	
pela	redução	de	custos	decorrentes	do	mercado	competitivos,	pelas	crescentes	 incertezas	
da	 disponibilidade	 energética	 ou	 por	 restrições	 ambientais.	 Na	 Unidade	 Estácio	 Natal	
Alexandrino	não	é	diferente.	A	energia	elétrica	representa	um	custo	significativo	devido	a	
grande	demanda	de	energia	para	o	desenvolvimento	da	atividade	fim,	que	é	o	Ensino.	Esta	
demanda	tende	a	ser	crescente	devido	ao	investimento	em	novas	tecnologias	e	melhoria	do	
conforto	 dos	 ambientes	 de	 ensino,	 como	 por	 exemplo,	mais	 pontos	 de	 internet,	mais	 ar	
condicionados	 e	 uso	 de	 projetores.	 Diante	 deste	 panorama,	 promover	 a	 eficiência	
energética	 é	 essencial.	 A	 eficiência	 energética	 vai	 além	 da	 implementação	 de	 ações	 que	
busquem	apenas	reduzir	o	consumo	e	custo	com	energia	elétrica.	Dada	a	complexidade	das	
instalações,	é	necessário	apresentar	técnicas	e	métodos	para	definir	objetivos	e	ações	para	
melhorar	 o	 desempenho	 e	 promover	 uma	 melhor	 conscientização	 dos	 usuários,	 sem	 a	
necessidade	de	qualquer	forma	de	racionalização	do	uso	da	energia.	Justificativas	
O	uso	consciente	e	mais	eficiente	de	recursos	está	diretamente	ligado	ao	atual	conceito	de	
edificações	sustentáveis.	Um	dos	recursos	que	se	destaca	como	uma	das	principais	variáveis	
de	 custo	 é	 a	 energia	 elétrica.	 O	 uso	 consciente	 e	mais	 eficiente	 da	 energia	 elétrica	 está	
diretamente	 ligado	 ao	 atual	 conceito	 de	 eficiência	 energética.	 Além	 dos	 benefícios	 da	
redução	 de	 custo	 e	 impactos	 ambientais,	 temos	 também:	 aumento	 da	 vida	 útil	 dos	
equipamentos,	 evitar	 sobrecargas	 no	 sistema,	 melhor	 qualidade	 de	 vida	 dos	 usuários,	
concretizar	 e	 motiva	 funcionários	 e	 alunos	 ao	 uso	 racional	 da	 energia	 elétrica.	 Busca-se	
também	 a	 melhoria	 do	 aprendizado	 nas	 disciplinas	 ligados	 ao	 tema,	 como	 eletricidade	
aplicada	e	instalações	elétricas.	
Objetivo	Geral:	O	objetivo	geral	desse	projeto	será	identificar	as	principais	características	de	
uso	 de	 energia	 elétrica	 na	 Unidade	 Estácio	 Natal	 Alexandrino	 a	 redução	 do	 consumo	 de	
energia	e	custo	através	da	 implementação	de	ações	de	eficiência	energéticas	com	uso	de	
técnicas	e	métodos	para	melhorar	o	desempenho	e	promover	uma	melhor	conscientização	
dos	usuários.	
Objetivos	Específicos:	Verificar	as	principais	características	para	das	edificações	da	Unidade	
Estácio	 Natal	 Alexandrino;	 Utilizar	 técnicas	 e	 métodos	 para	 melhorar	 o	 consumo	 dos	
equipamentos;	Promover	um	programa	de	educação	para	alunos	e	funcionários	para	o	uso	
racional	 de	 energia;	 Melhoria	 do	 aprendizado	 nas	 disciplinas	 ligados	 ao	 tema,	 como	
eletricidade	 aplicada	 e	 instalações	 elétricas.	 Fazer	 uma	 análise	 da	 conta	 de	 energia	 e	
redefinir	uma	melhor	 tarifa;	Promover	a	 redução	do	consumo	e	custo	de	energia	elétrica	
para	unidade.	
Viabilidade	 econômica	 financeira:	 Projeta-se	 que	 apenas	 com	 aplicações	 de	 métodos	 e	
programa	 de	 redução,	 podemos	 chegar	 a	 reduzir	 5-10%.	 Já	 com	 substituição	 de	
equipamentos	podemos	chegar	a	30%,	com	tempo	de	retorno	dos	 investimento	entre	3-5	
anos.		
Metas	 e	 Impactos:	 Além	 da	 redução	 de	 custo	 com	 energia	 elétrica,	 espera-se	 promover	
uma	melhor	 conscientização	 dos	 usuários	 (funcionários	 e	 alunos)	 para	 o	 uso	 racional	 da	



 72 

energia	 elétrica.	 Este	 projeto	 também	 deve	 melhorar	 os	 processos	 de	 aprendizados	 de	
disciplinas	nas	área	financeiras	e	técnicas.		
Abrangência	do	tema:	abrange	aspectos	ambientais	e	socioeconômicos,	difundindo	desafios	
à	 pesquisa,	 à	 prática	 e	 ao	 ensino.	 Aplicado	 a	 curso	 de	 engenharia	 e	 envolvendo	 várias	
disciplinas.	 Deve	 atingir	 +500	 alunos	 e	 funcionários	 e	 poderá	 ser	 expandido	 para	 outras	
unidades.		
	
REFERÊNCIAS:	
SANTOS,	Afonso	H.	M.	et.	al.	Eficiência	Energética:	teoria	e	prática,	
Eletrobrás,	Itajubá,	2007.	
VIANA,	Augusto	et	al.	Eficiência	Energética:	fundamentos	e	aplicações.	Campinas	–	SP.	2012.	
EDP.	(2011,	29/1/2018).	Guia	
Prático	da	Eficiência	Energética.	Available:	http://ws.cgd.pt/blog/pdf/guia_edp.pdf	
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ANEXO	–	RESUMOS	–	PROJETOS	DE	PESQUISA	2018	
	
 

ARGUMENTAÇÃO	JURÍDICA	RACIONAL	E	A	INTERPRETAÇÃO	DA	LEI	PENAL	
	

	
Docente:	Arkeley	Xênia	Souza	da	Silva	
	
Num	mundo	globalizado,	o	progresso	tecnológico,	em	especial	nos	meios	de	comunicação	e	
informação,	imprimiu	à	vida	ritmo	vertiginoso,	de	forma	que	as	instituições	laboriosamente	
criadas	a	partir	do	 século	XIX,	que	previam	um	modelo	de	aplicação	de	 justiça	 cautelosa,	
garantista	e	segura,	viram-se	impotentes	para	servir	neste	inesperado	mundo	novo.	Nessa	
sociedade	massificada,	a	velocidade	dos	acontecimentos	não	é	compatível	 com	o	sistema	
de	 justiça	 que	 se	 oferta.	 Em	 termos	 organizacionais,	 o	 Poder	 Judiciário	 brasileiro	 foi	
estruturado	para	atuar	sob	a	égide	dos	códigos,	cujos	prazos	e	ritos	são	incompatíveis	com	
a	multiplicidade	de	 lógicas,	procedimentos	decisórios,	 ritmos	e	horizontes	 temporais	hoje	
presentes	na	economia	globalizada.	Nesses	termos,	o	tempo	do	processo	judicial	é	o	tempo	
deferido.	O	 tempo	da	 economia	 globalizada	 é	 o	 real,	 isto	 é,	 o	 tempo	da	 simultaneidade.	
Nesse	panorama	temporal,	o	direito	é	verificado	como	um	sistema	de	normas	que	visa	ao	
ordenamento	 da	 conduta	 humana.	 Seu	 objetivo	 é	 implementar	 a	 segurança	 e	 permitir	 a	
efetivação	 da	 justiça,	 buscando	 a	 racionalidade	 nas	 decisões	 pertinentes	 às	 relações	
intersubjetivas,	 notadamente	 naquelas	 em	que	 há	 conflitos	 de	 interesses.	 Por	 seu	 turno,	
uma	 crise	 no	 sistema	 jurídico-penal	 tem	 sido	 visualizada,	 diante	 do	 não	 cumprimento	
efetivo	 do	 papel	 no	 ordenamento	 brasileiro.	 Por	 conseguinte,	 uma	 importante	 resposta	
vem	 sendo	 desenvolvida	 diante	 do	 estudo	 da	 argumentação	 jurídica,	 exigindo-se	 uma	
racionalidade,	que	até	início	do	século	XX,	era	perseguida	por	meio	da	institucionalização	de	
regras	jurídicas	que	estabelecem	obrigações,	permissões	e	proibições	através	da	descrição	
de	uma	conduta.	Nesse	ponto,	a	Teoria	da	Argumentação	Jurídica	surge	por	volta	do	século	
XX,	 em	 sua	 segunda	metade,	 com	o	 objetivo	 de	 propor	mecanismos	 de	 controle	 sobre	 a	
racionalidade	do	discurso	 jurídico,	possibilitando	que	as	decisões	 jurídicas	sejam	pautadas	
por	 critérios	 seguros	 frente	 à	 complexidade	dos	 casos	 concretos.	 A	 argumentação	 é	 uma	
atividade	indispensável	ao	Direito,	sem	ela	a	própria	base	principiológica	dos	ordenamentos	
jurídicos	 estaria	 em	 ameaça.	 Como	 objetivo	 principal	 a	 pesquisa	 procura	 analisar	 a	
aplicabilidade	 da	 argumentação	 jurídica	 racional	 diante	 de	 interpretação	 da	 lei	 penal.	
Buscando,	 portanto,	 como	 aporte	 metodológico,	 consulta	 a	 teóricos	 da	 teoria	 da	
argumentação	 e	 doutrinária,	 considerando	 doutrinas	 no	 Direito	 Penal,	 através	 de	
abordagem	teórica	explicativa	e	crítica.		
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JUSTIÇA	SELETIVA?	A	VITIMIZAÇÃO	E	A	BANALIZAÇÃO	DA	VIOLÊNCIA	NO	DIREITO	PELO	
GÊNERO	

	
	

Docente:	Arkeley	Xênia	Souza	da	Silva	
	

As	 relações	 entre	 Direito	 e	 Gênero	 têm	 sido	 objeto	 de	 crescente	 interesse	 a	 partir	 da	
percepção	de	que	existe	uma	específica	contribuição	do	Direito	à	estruturação	das	relações	
entre	os	sexos.	Tal	fato	comprova-se	ao	considerar	a	história	da	humanidade,	marcada	por	
diferenças	entre	homens	e	mulheres.	Na	forma	da	lei,	o	Direito	garante	os	direitos	de	uns	e	
outros	 conforme	 as	 hierarquias	 sociais	 e	 os	 ditames	 das	 estratégias	 de	 dominação.	
Diferentemente	do	que	ocorre	com	a	diferença	entre	os	 sexos,	que	é	apenas	biológica,	a	
diferença	 de	 gênero	 é	 resultado	 da	 construção	 social	 e	 sofre	 interferência	 histórica,	 de	
tempo	e	espaço.		Nessa	discussão	de	direito	e	gênero,	encontramos	na	história,	o	período	
que	 se	 estende	 do	 final	 dos	 anos	 70	 aos	 primeiros	 anos	 da	 década	 de	 80	 que	 pode	 ser	
definido	como	marco	na	transformação	no	modo	de	entendimento	da	sociedade	brasileira	
em	relação	à	violência	contra	a	mulher.	Um	cenário	de	atuação	seletiva	da	justiça,	que	cria	
e	 reforça	 as	 desigualdades	 sociais,	 estigmatizando	 e	 vitimizando.	 Considerando	 as	
diferentes	 formas	 de	 inserção	 social,	 percebe-se	 uma	 distribuição	 organizacional	 via	
competitiva	em	acesso	aos	direitos	 sociais,	 tendo	em	vista	os	 fatores	diferenciadores	das	
políticas	públicas	que	regulamentam	as	relações	sociais,	verificando	no	momento	atual,	um	
verdadeiro	paradoxo,	quando	de	um	 intenso	retorno	conservador	no	país,	 refletindo	uma	
herança	 patriarcal	 brasileira,	 em	 contrapartida	 a	 insurgência	 de	 um	 ativismo	 feminista.	
Entende-se	que	o	movimento	feminista	teve	uma	papel	múltiplo	e	essencial	em	relação	ao	
combate	à	violência	de	gênero,	envolvendo	os	direitos	humanos	das	mulheres.	 	Diante	do	
atual	cenário,	a	questão	de	gênero	está	inserida,	tendo	em	vista	a	necessidade	de	conhecer	
os	debates	acerca	do	Sistema	de	Justiça,	considerando	a	vitimização,	o	acesso	ao	sistema	de	
justiça	e	a	necessidade	de	rediscutir	políticas	públicas.	A	questão	de	gênero,	verificada	em	
sintonia	 com	 a	 violência,	 é	 mister	 ser	 observada	 como	 ampliação	 e	 desdobramento	 das	
diretrizes	nos	campos	da	segurança	e	justiça	no	país.	Neste	contexto,	o	trabalho,	de	cunho	
eminentemente	 teórico,	 pretende	 compreender	 e	 analisar	 em	 uma	 perspectiva	 crítica,	 o	
pensamento	compreendido	entre	passado	e	atualidade,	na	perspectiva	de	contribuir	para	
os	debates	acerca	da	condição	feminina	e	relações	de	gênero,	no	âmbito	jurídico	social.	
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NOVO	CPC	E	SEUS	EFEITOS	SOBRE	A	EXCEÇÃO	DE	PRÉ-EXECUTIVIDADE	COMO	MEIO	DE	
DEFESA	EM	MATÉRIA	TRIBUTÁRIA:	UMA	ANÁLISE	A	LUZ	DOS	DIREITOS	FUNDAMENTAIS	

DO	CONTRIBUINTE	
	
	
Docente:	Lenice	S.	Moreira	de	Moura	
	
O	 presente	 projeto	 de	 iniciação	 científica	 pretende	 realizar	 uma	 pesquisa	 documental,	
qualitativa	 e	 analítica,	 de	 caráter	 exploratório;	 na	 qual	 busca-se	 discutir	 os	 pressupostos	
fáticos	 e	 jurídicos	 da	 exceção	 de	 pré-executividade	 em	 face	 das	 mudanças	 preconizadas	
pelo	 CPC	 de	 2015.	 Nesse	 contexto,	 analisa-se	 o	 referido	 instrumento	 de	 defesa	 do	
contribuinte	 no	 âmbito	 da	 ação	 de	 execução	 fiscal	 à	 luz	 de	 uma	 concepção	 sistêmica	 do	
direito	processual	 civil,	do	direito	e	processo	 tributário	e	do	direito	 constitucional,	 com	o	
intuito	 de	 sustentar	 o	 uso	 de	 tal	 exceção	 como	 meio	 de	 defesa	 do	 sujeito	 passivo	 em	
matéria	tributária	com	base	nos	direitos	fundamentais	do	contribuinte,	estabelecidos	como	
garantias	 constitucionais	 do	 devido	 processo	 legal	 substantivo,	 da	 ampla	 defesa	 e	 do	
contraditório,	 bem	 como	 do	 dever	 de	 cooperação	 processual	 erigido	 a	 preceito	
fundamental	 em	 face	 do	 novo	 CPC.	 Pretende-se	 defender	 uma	 relação	 de	 circularidade	
entre	a	evolução	histórica	da	ação	de	execução	e	os	direitos	fundamentais,	com	o	intuito	de	
demonstrar	 que	 o	 instituto	 da	 exceção	 de	 pré-executividade	 é	 fruto	 da	 historicidade	 dos	
direitos	 fundamentais	 no	 que	 tange	 à	 defesa	 do	 cidadão-contribuinte.	 Considerando-se	 a	
necessidade	 do	 enfrentamento	 teórico	 das	 significativas	 divergências	 doutrinárias	 e	
jurisprudências	sobre	a	 formulação	dos	critérios	adequados	para	o	manejo	deste	 instituto	
no	âmbito	da	execução	 fiscal,	utilizaremos,	 como	métodos	de	abordagem,	o	dialético	e	o	
hipotético-dedutivo.	Dessa	forma,	busca-se	perfazer	uma	análise	das	decisões	do	Supremo	
Tribunal	Federal	e	do	Superior	Tribunal	de	 Justiça	a	 respeito	das	matérias	que	podem	ser	
objeto	de	defesa	do	contribuinte	no	âmbito	da	exceção	de	pré-executividade,	com	o	intuito	
de	garantir-lhe	a	observância	dos	direitos	fundamentais,	os	quais	impõem	ao	Estado	limites	
ao	poder	de	tributar.	Conforme	pesquisa	realizada	no	site	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	
constata-se	 a	 presença	 de,	 aproximadamente,	 2.550	 julgados	 envolvendo	 a	 matéria	 da	
exceção	 de	 pré-executividade,	 nas	 quais,	 a	 maioria	 absoluta	 trata	 da	 admissibilidade	 do	
instituto	 em	 sede	 de	 execução	 fiscal.	 Isso	 demonstra	 a	 relevância	 do	 estudo	 da	 exceção,	
considerando	o	seu	aspecto	pragmático	e	a	necessidade	de	amadurecimento	do	debate	em	
torno	das	mais	variadas	questões	controvertidas	que	envolvem	tal	construção	pretoriana.	
Esse	 quantitativo	 de	 julgados	 envolvendo	 tal	 instrumento	 de	 defesa	 contra	 execuções	
arbitrárias	 evidencia	 o	 fato	 de	 que,	 reiteradas	 vezes,	 o	 contribuinte	 brasileiro	 é	
surpreendido	 com	 execuções	 fiscais	 sem	 o	 menor	 fundamento	 jurídico,	 já	 numa	 fase	
processual	em	que	o	exercício	do	contraditório,	da	ampla	defesa	e	do	acesso	a	certidões	de	
regularidade	fiscal	é	condicionado	à	constrição	patrimonial	e	à	privação	de	bens.	Diante	da	
evidência	de	que	o	crédito	tributário	é	indevido,	constitui-se	uma	violência	a	imposição	do	
injustamente	executado	ao	dano,	muitas	vezes	 irreparável,	da	penhora	prévia	ou,	o	que	é	
pior,	 da	denegação	de	qualquer	possibilidade	de	defesa	na	hipótese	de	não	possuir	bens	
penhoráveis	suficientes,	na	medida	em	que	a	lei	de	execução	fiscal	exige	garantia	do	juízo	
para	a	defesa	do	executado.	Nesse	contexto,	torna-se	mister	discutir-se	o	uso	da	exceção	de	
pré-executividade	 como	 instrumento	 que	 viabiliza	 a	 concretização	 dos	 direitos	
fundamentais	do	contribuinte	em	face	das	mudanças	preconizadas	pelo	CPC	de	2015.	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	DOS	PROJETOS	DE	PESQUISA	2018	
  
 

   
Registro	fotográfico	das	reuniões	e	encontros	realizados	pela	iniciação	científica	da	Estácio	Natal	

 
 

 
Premiação	de	melhor	pôster	dentre	235	trabalhos	apresentados	no	XXIII	Seminário	de	Pesquisa	do	CCSA	

 

   
Reconhecimento	docente	por	destaque	em	produção	científica	e	Workshop	de	Iniciação	Científica	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	REALIZADAS	NA	6°	SEMANA	DE	SUSTENTABILIDADE	E	
RESPONSABILIDADE	SOCIAL	

 

  
Registro	fotográfico	das	ações	no	Dia	Mundial	da	Limpeza.	Cidade	Linda,	Cidade	Limpa	

	

		 	
Registro	fotográfico	da	Palestra	de	Abertura	–	Uso	Consciente	de	Plásticos	e	palestra	para	colaboradores:	Uso	

Consciente	de	Plásticos	–	Eu	Participo!	
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Registro	fotográfico	das	ações	externas:	Educação	e	Cidadania	–	Uso	Consciente	de	Plásticos	em	escolas	

públicas	e	privadas	e	Coleta	Seletiva	e	Uso	Consciente	de	Plásticos	–	Instituto	Juvino	Barreto	
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Registro	fotográfico	da	Doação	de	Brinquedos	e	Livros	em	Braille	–	Instituto	dos	Cegos	do	RN 

 
 

 
Registro	fotográfico	da	exibição	do	Direito	ao	Cinema	–	Oceano	de	Plástico	
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Registro	fotográfico	das	ações	realizadas	no	Dia	E	Nacional	–	Estácio	Natal	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	REALIZADAS	DESTINADAS	AOS	COLABORADORES	E	
DOCENTES	

	 	
Registro	fotográfico	da	FEIRA	DE	BENEFÍCIOS		

	
 

 
Registro	fotográfico	de	Palestra	OUTUBRO	ROSA	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	REALIZADAS	NA	XII	SEMANA	CIENTÍFICA	E	I	MOSTRA	DE	
EXTENSÃO	

 
 

  
Registro	fotográfico	da	recepção	aos	alunos	

	

 
Registro	fotográfico	da	palestra	de	abertura	–	CAMINHOS	AFRO-BRASILEIROS	NO	RN	
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Registro	fotográfico	da	I	MOSTRA	DE	EXTENSÃO	
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Registro	fotográfico	dos	minicursos	ofertados	ao	curso	de	Direito	

	

  
Registro	fotográfico	dos	minicursos	ofertados	ao	curso	de	Engenharia	de	Produção	
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Registro	fotográfico	dos	minicursos	ofertados	ao	curso	de	Tecnologia	e	Gestão	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	PALESTRAS	OFERTADAS	NA	QUALIFICAÇÃO	DE	VERÃO	
	

 
 

 
Registro	da	Palestra:	Business	Inteligence	como	instrumento	de	gestão	e	Robótica	Educacional	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DA	PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇO	A	COMUNIDADE:	AÇÃO	MACAÍBA	
(EXPRESSO	SOCIAL)	

	

	
Registro	dos	atendimentos	Durante	o	evento	Expresso	Social	em	Macaíba-RN	

	
	

	
	

ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DO	TROTE	SOLIDÁRIO:	DOAÇÃO	DE	SANGUE	
	

	
Registro	da	Recepção	dos	alunos	no	Hemonorte	para	doação	de	sangue	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	DA	RECICLAGEM	SUSTENTÁVEL	
	

	
Registro	da	ação	RECICLAGEM	SUSTENTÁVEL:	reciclagem	dos	computadores	da	Escola	Pública	Tiradentes	

	
	
	
	

ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DOS	DEBATES	E	EXIBIÇÕES	DO	DIREITO	AO	CINEMA	
	

	

	
Registro	fotográfico	de	uma	das	exibições	e	debate	do	Direito	ao	Cinema	-	ESTRELAS	ALÉM	DO	TEMPO	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



 89 

ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	DESENVOLVIDAS	PELO	NÚCLEO	DE	APOIO	
PSICOPEDAGÓGICO	(NAP)		

	
	

 	
Registro	fotográfico	da	Ambientação	dos	novos	docentes	e	seleção	de	monitores	

	

	
Registro	fotográfico	das	boas	vindas	e	divulgação	do	NAP	em	visita	as	salas	de	aula	

	

	

	
Boletins	periódicos	lançados	pelo	projeto	“Dicas	do	NAP”	ao	longo	do	segundo	semestre	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	DESENVOLVIDAS	PELO	NÚCLEO	DE	PRÁTICA	JURÍDICA	(NPJ)	

	
	

	  	
Registro	fotográfico	da	Visita	a	Justiça	Federal,	Debates	Orais	e	Audiências	Simuladas	

	

	
Registro	fotográfico	dos	mutirões	de	atendimento	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	DESENVOLVIDAS	PELO	NÚCLEO	DE	APOIO	A	CARREIRA	

(NAC)	E	EMPRESA	JÚNIOR	
	

	

	 	
Registro	fotográfico	das	reuniões	e	ações	externas	do	NAC	

	

  	
Registro	da	arte	desenvolvida	com	programação	de	eventos	do	NAC	

	

 
Registro	fotográfico	das	reuniões	e	ações	realizadas	pela	Geração	Júnior	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	REALIZADAS	NO	CICLO	ENADE	2018	
	
	

   

  
 

   
 

  	
Registro	fotográfico	das	palestras,	simulados,	campanha	de	conscientização	e	acolhida	no	dia	do	ENADE	2018	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	REALIZADAS	NA	I	FEIRA	DE	PROFISSÕES	DA	ESTÁCIO	
	

	
	

	
Registro	fotográfico	da	acolhida	aos	alunos	de	escolas	municipais,	apresentação	dos	cursos	e	vestibular		

	
	
	
	
	
	



 94 

ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	SEMANAS	PEDAGÓGICAS	2018	
	

	

	
	

	

	
Registro	fotográfico	da	Semana	pedagógica	promovidas	no	primeiro	e	segundo	semestre	de	2018	

	
	
	
	



 95 

ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	BOAS	VINDAS	COLABORADORES	2018	
	

	 	
Registro	fotográfico	das	boas	vindas	dos	colaboradores,	confraternização	e	sorteio	de	brindes	

	
	

ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	REUNIÕES	DE	LÍDERES		
	

  

 
Registro	fotográfico	de	algumas	das	reuniões	de	líderes	e	cronograma	cumprido	ao	longo	de	2018	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	REUNIÕES	DOCENTES	

	 	
Registro	fotográfico	de	algumas	das	reuniões	docentes	ao	longo	de	2018	

	
	
	
	

ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	BOAS	VINDAS	AOS	ALUNOS	2018	
	

	
Registro	fotográfico	do	acolhimento	aos	alunos	no	primeiro	e	segundo	semestre	de	2018	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	DO	MAIO	AMARELO	
	
	

	

	
Registro	fotográfico	da	mesa	de	conversa	e	corrida	do	Maio	Amarelo	
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ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	VISITAS	TÉCNICAS	
	

		 	
Registro	fotográfico	das	visitas	técnicas	a	CDA	distribuidora	e	ao	Instituto	Juvino	Barreto	

	

 	
Registro	fotográfico	das	visitas	técnicas	a	empresa	Três	Corações		

	

		

	 	
Registro	fotográfico	das	visitas	técnicas	a	obra	da	nova	unidade	do	Nordestão,	concreteira	Polimix	e	Supermix		

	



 99 

ANEXO	–	EVIDÊNCIAS	DAS	AÇÕES	DA	COMISSÃO	PRÓPRIA	DE	AVALIAÇÃO	(CPA)	
	

	

	 	
Registro	fotográfico	das	apresentações	dos	resultados	em	reunião	com	coordenadores	de	curso,	corpo	

docente,	líderes	de	turma	e	corpo	técnico-administrativo.	
	

	

			 	

	
Registro	do	mural	CPA	atualizado,	vídeo	institucional	dos	resultados	de	2018.1	para	divulgação	em	monitores	

interno	e	divulgação	em	mídias	socias	como	WhatsApp	
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Registro	das	ações	de	conscientização	para	adesão	da	avaliação	institucional	

	
	

  
 

   
Registro	das	reuniões	ordinárias	da	CPA	
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Registro	da	criação	de	canal	no	Youtube,	gravação	e	edição	de	vídeos	institucionais	para	divulgação	das	

melhorias	implantadas	a	partir	da	avaliação	institucional	
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ANEXO	–	APRESENTAÇÃO	DO	ACOMPANHAMENTO	DAS	AÇÕES	(CPA)	
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ANEXO	-	PESQUISA	DE	PERFIL	SOCIOECONOMICO	E	CULTURAL	2018	
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ANEXO	–	RESULTADO	DA	AVALIAÇÃO	INSTITUCIONAL	2018.1	(CPA)	
	

AVALIAÇÃO	INSTITUCIONAL	2018.1	-	ESTÁCIO	DE	NATAL	
Unidade:		 		 ALEXANDRINO	

		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Descrição	Grupo	Pergunta	 Descrição	Pergunta	 1-
Extremamente	
Insatisfeito	

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	
10	-	

Extremamente	
Satisfeito	

Média	

AMBIENTE	VIRTUAL	 Facilidade	na	navegação	no	Sistema	de	Informação	Acadêmica:	SIA/	
Ambiente	Virtual	(se	e	fácil	ou	difícil	encontrar	o	que	se	procura)	 5,5%	 1,6%	 2,5%	 4,2%	 9,7%	 10,9%	 13,4%	 16,9%	 12,4%	 22,9%	 7,16	

Qualidade	do	acesso	e	conexão	ao	Sistema	de	Informação	Acadêmica:	
SIA/	Ambiente	Virtual	 5,2%	 2,1%	 1,9%	 3,9%	 10,2%	 10,0%	 12,9%	 18,1%	 12,8%	 22,8%	 7,20	

Satisfação	com	o	funcionamento	da	WebAula	(Sala	de	Aula	Virtual)	
7,3%	 1,7%	 2,7%	 3,2%	 10,1%	 11,7%	 13,8%	 15,5%	 12,3%	 21,7%	 7,01	

Satisfação	geral	com	o	Sistema	de	Informação	Acadêmica	SIA	 5,5%	 1,8%	 2,2%	 3,5%	 10,5%	 11,2%	 13,9%	 16,3%	 13,3%	 21,8%	 7,14	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,13	

ATENDIMENTO	 Atendimento	Virtual	-	Tácio	 11,0%	 2,9%	 2,2%	 3,2%	 10,1%	 11,3%	 13,4%	 13,1%	 10,4%	 22,3%	 6,70	

Atendimento	na	Secretaria	de	Alunos	da	sua	Unidade/Polo	 5,3%	 2,6%	 2,7%	 2,2%	 8,4%	 8,9%	 14,5%	 17,1%	 11,2%	 27,1%	 7,33	

Atendimento	prestado	pela	administração	da	Unidade/Polo	 6,5%	 2,2%	 2,4%	 2,3%	 9,6%	 10,8%	 13,9%	 17,3%	 10,0%	 25,0%	 7,15	

Atendimento	telefônico	ativo	(aquele	que	entrou	em	contato	com	
você)	 11,6%	 3,3%	 2,9%	 3,5%	 9,9%	 11,5%	 12,8%	 13,3%	 9,1%	 22,1%	 6,58	

Atendimento	telefônico	receptivo	(aquele	que	o	atendeu	quando	
você	ligou)	 11,2%	 3,5%	 3,3%	 3,8%	 9,8%	 10,7%	 12,9%	 14,2%	 9,2%	 21,4%	 6,57	

Outros	canais	de	atendimento	 9,4%	 3,3%	 3,0%	 3,1%	 10,1%	 13,7%	 13,9%	 12,3%	 10,1%	 21,1%	 6,68	

Satisfação	geral	com	o	Atendimento	 6,6%	 2,6%	 2,7%	 2,4%	 9,7%	 13,6%	 13,6%	 17,1%	 11,4%	 20,3%	 6,97	

Serviços	do	Estácio	Carreiras	(portal	de	vagas,	cursos,	noticias	do	
mercado	de	trabalho,	chat	com	consultores	de	carreira,	etc.)	 8,9%	 3,4%	 2,6%	 3,8%	 10,4%	 11,6%	 13,7%	 13,3%	 11,6%	 20,9%	 6,75	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 6,84	

BIBLIOTECA	 Disponibilidade	do	acervo	bibliográfico	no	Campus	/	Polo	para	
atender	as	necessidades	das	disciplinas	do	seu	curso	 5,0%	 1,4%	 1,5%	 4,7%	 9,9%	 8,9%	 12,9%	 15,6%	 12,5%	 27,5%	 7,37	
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Infraestrutura	da	Biblioteca	do	seu	campus/polo	quanto	ao	espaço	
físico	(dimensão,	limpeza,	iluminação,	ventilação,	segurança,	
acessibilidade	e	conservação)	e	quanto	a	disponibilidade	de	
ambientes	de	

3,7%	 1,7%	 2,0%	 4,0%	 7,9%	 8,7%	 12,8%	 16,7%	 14,5%	 27,9%	 7,54	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,46	

COORDENADOR	 Apresentação	dos	aspectos	acadêmicos	relacionados	ao	curso	
(projeto	pedagógico,	exigência	de	pré-requisitos,	matriz	curricular,	
estágios,	TCC,	entre	outros)	

6,4%	 2,4%	 1,9%	 2,8%	 10,2%	 10,3%	 12,4%	 14,4%	 9,5%	 29,6%	 7,25	

Conhecimento	dos	processos	acadêmicos	(requerimentos,	disciplinas	
online,	laboratórios,	Secretaria,	etc.)	 5,3%	 1,4%	 1,8%	 3,0%	 8,7%	 8,9%	 11,0%	 13,1%	 11,5%	 35,3%	 7,61	

Disponibilidade	para	atender	os	alunos	 6,2%	 2,3%	 3,0%	 4,2%	 10,1%	 8,9%	 9,9%	 12,9%	 11,8%	 30,6%	 7,26	

Satisfação	geral	com	o	Coordenador	do	seu	curso	 7,3%	 2,6%	 1,7%	 2,9%	 8,3%	 8,3%	 11,6%	 13,5%	 12,2%	 31,6%	 7,35	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,37	

CURSO	 A	contribuição	das	aulas	praticas	para	a	sua	preparação	para	o	
mercado	de	trabalho	 6,8%	 3,3%	 5,1%	 5,3%	 12,6%	 11,4%	 14,8%	 14,1%	 9,6%	 17,1%	 6,55	

Ações	de	Melhoria	implantadas	em	seu	Curso/Campus	com	base	nos	
resultados	da	Avaliação	Institucional	 6,4%	 3,7%	 4,2%	 4,7%	 15,3%	 11,2%	 14,6%	 14,9%	 10,2%	 14,6%	 6,49	

Conhecimento	do	Projeto	Pedagógico	do	seu	Curso	-	PPC	(perfil	do	
egresso,	disciplinas	mínimas,	eletivas	e	optativas,	Atividades	
Acadêmicas	Complementares	-	AAC,	Estagio	
Curricular/Supervisionado	e	Tr	

3,6%	 1,9%	 3,7%	 6,2%	 15,1%	 10,6%	 15,0%	 18,0%	 7,9%	 18,0%	 6,83	

Critérios	de	Avaliação	e	regras	para	as	Atividades	Acadêmicas	
Complementares,	TCC,	Extensão,	Iniciação	Cientifica	e	outros	 5,0%	 2,4%	 4,2%	 5,3%	 13,6%	 12,3%	 14,4%	 16,7%	 9,5%	 16,7%	 6,71	

Oportunidades	oferecidas	para	participar	de	Atividades	Acadêmicas	
Complementares	(AAC)	-	(ex:	cursos	de	nivelamento,	revisão,	
palestras,	oficinas	de	leitura,	iniciação	cientifica,	seminários	de	
pesquisa	

3,9%	 2,2%	 2,6%	 3,4%	 14,3%	 10,8%	 12,9%	 17,4%	 11,2%	 21,3%	 7,09	

Organização	e	qualidade	do	funcionamento	do	Estagio	
Curricular/Supervisionado	do	seu	curso	e	contribuição	para	sua	
formação	profissional	

4,8%	 3,2%	 4,0%	 4,6%	 15,4%	 10,0%	 14,8%	 17,6%	 8,3%	 17,3%	 6,71	

Preparação	para	o	mercado	de	trabalho	oferecida	pela	Instituição	
5,9%	 2,5%	 4,4%	 5,5%	 14,0%	 11,8%	 14,0%	 15,7%	 11,0%	 15,3%	 6,62	

Programas	de	apoio	discente	(apoio	psicopedagógico,	acolhimento	ao	
ingressante,	programas	de	acessibilidade	ou	equivalente,	
nivelamento	e/ou	monitoria)	

6,5%	 3,2%	 3,9%	 4,9%	 13,8%	 11,9%	 13,7%	 16,0%	 9,6%	 16,5%	 6,60	

Qualidade	do	conteúdo	do	material	didático	das	disciplinas	 2,5%	 2,2%	 3,1%	 4,7%	 14,2%	 9,6%	 13,6%	 18,3%	 13,1%	 18,7%	 7,10	
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Satisfação	geral	com	o	seu	curso	 3,0%	 0,9%	 2,5%	 4,1%	 11,0%	 12,3%	 14,5%	 17,6%	 14,2%	 20,0%	 7,27	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 6,80	

DISCIPLINA	 Satisfação	com	a	qualidade	do	conteúdo	disponível	na	WebAula/	Sala	
de	Aula	Virtual	 5,1%	 1,2%	 2,1%	 2,1%	 7,2%	 7,5%	 10,9%	 13,2%	 13,5%	 37,2%	 7,79	

INFRAESTRUTURA	 Disponibilidade	de	equipamento	(computadores)	nos	laboratórios	de	
Informática	 4,5%	 1,8%	 1,3%	 3,2%	 10,5%	 11,6%	 12,8%	 17,9%	 12,8%	 23,6%	 7,31	

Disponibilidade	de	sinal	de	internet	via	Wi-fi	no	seu	Campus	 13,9%	 2,9%	 4,1%	 5,2%	 11,6%	 11,7%	 11,1%	 14,0%	 9,1%	 16,5%	 6,17	

Qualidade	dos	equipamentos	utilizados	em	sala	(TV/Vídeo,	Datashow,	
retroprojetor,	DVD,	etc.)	 4,6%	 1,6%	 2,0%	 3,2%	 9,3%	 11,5%	 15,4%	 17,6%	 12,0%	 22,9%	 7,27	

Satisfação	com	a	conexão	da	Internet	na	biblioteca	 6,7%	 1,7%	 2,0%	 3,7%	 11,3%	 12,7%	 11,8%	 16,1%	 11,7%	 22,1%	 7,03	

Satisfação	com	a	conexão	da	Internet	nos	laboratórios	 8,1%	 1,9%	 2,8%	 3,4%	 10,4%	 13,0%	 12,7%	 15,2%	 11,2%	 21,3%	 6,88	

Satisfação	geral	com	a	Infraestrutura	 4,7%	 2,1%	 1,7%	 3,4%	 10,3%	 12,1%	 15,7%	 17,1%	 13,9%	 18,9%	 7,13	

Satisfação	geral	com	a	Sala	de	Aula	(quantidade,	dimensão,	limpeza,	
iluminação,	acústica,	ventilação,	segurança,	acessibilidade	e	
conservação	do	mobiliário)	

5,1%	 1,5%	 1,7%	 2,4%	 10,5%	 11,5%	 12,4%	 17,9%	 14,3%	 22,6%	 7,29	

Satisfação	geral	com	os	Banheiros	(quantidade,	dimensão,	limpeza,	
iluminação,	ventilação,	segurança,	acessibilidade	e	conservação)	 4,4%	 1,8%	 1,9%	 3,4%	 9,6%	 10,6%	 12,4%	 16,1%	 14,1%	 25,7%	 7,38	

Satisfação	geral	com	os	Espaços	de	Convivência	e	Alimentação	
(quantidade,	dimensão,	limpeza,	iluminação,	ventilação,	segurança,	
acessibilidade	e	conservação)	

6,6%	 2,2%	 3,0%	 4,0%	 8,7%	 13,0%	 15,2%	 16,3%	 11,1%	 19,8%	 6,93	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,12	

LABORATORIOS	ESPECÍFICOS	 Satisfação	com	a	infraestrutura	dos	laboratórios	específicos	do	seu	
curso,	quanto	ao	espaço	físico	(dimensão,	limpeza,	iluminação,	
ventilação,	segurança,	acessibilidade	e	conservação)	 4,1%	 2,9%	 4,3%	 5,1%	 13,0%	 10,2%	 13,0%	 17,1%	 11,5%	 18,9%	 6,89	

Satisfação	com	a	utilização	dos	laboratórios	específicos	do	seu	curso	
para	o	desenvolvimento	profissional	 5,9%	 2,7%	 3,6%	 5,2%	 16,6%	 9,4%	 15,3%	 15,9%	 9,0%	 16,4%	 6,62	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 6,76	

PROCESSOS	FINANCEIROS	 Clareza	e	facilidade	de	entendimento	das	informações	do	seu	boleto	
7,7%	 3,9%	 3,9%	 4,8%	 9,4%	 11,6%	 11,8%	 14,9%	 9,8%	 22,3%	 6,76	

Exatidão	dos	valores	cobrados	no	boleto	(de	acordo	com	o	que	foi	
contratado:	descontos,	juros,	etc.)	 9,7%	 3,6%	 4,5%	 4,4%	 10,5%	 10,9%	 11,6%	 14,0%	 10,5%	 20,2%	 6,56	

Preço	e	a	qualidade	do	serviço	prestado,	ou	seja,	com	custo-benefício	
da	universidade	/	faculdade	 8,9%	 3,5%	 4,9%	 5,7%	 12,8%	 11,6%	 14,2%	 13,2%	 8,7%	 16,4%	 6,35	
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Satisfação	geral	com	a	mensalidade	cobrada	pela	universidade	/	
faculdade	em	comparação	com	as	demais	instituições	de	ensino	
superior	privadas	

9,0%	 3,5%	 4,1%	 6,7%	 10,9%	 12,5%	 12,2%	 14,4%	 10,0%	 16,6%	 6,42	

Satisfação	geral	com	os	processos	financeiros	da	Estácio	 9,3%	 4,3%	 3,3%	 4,5%	 11,9%	 11,6%	 12,1%	 14,1%	 10,9%	 17,9%	 6,50	

		 		 		 		 		 MÉDIA	GERAL	 6,52	

PROFESSORES	/	TUTORES	 Assiduidade	(frequência	as	aulas)	e	pontualidade	do	Professor	 3,0%	 1,0%	 0,4%	 1,1%	 3,6%	 4,4%	 5,1%	 9,3%	 10,7%	 61,5%	 8,76	

Coerência	entre	o	conteúdo	ministrado	e	as	avaliações	(provas	e	
trabalhos)	 3,9%	 1,3%	 1,2%	 1,5%	 4,4%	 5,0%	 7,4%	 10,6%	 12,4%	 52,4%	 8,40	

Competência	do	Professor	para	ensinar,	desenvolver	habilidades,	
despertar	interesse	pela	disciplina	e	esclarecer	duvidas	 4,3%	 1,5%	 1,4%	 2,3%	 5,7%	 6,9%	 8,9%	 12,8%	 12,5%	 43,7%	 8,05	

Domínio	do	conteúdo	da	disciplina	pelo	Professor/Tutor	 3,2%	 1,1%	 1,6%	 1,8%	 5,5%	 6,6%	 7,5%	 11,7%	 13,0%	 48,0%	 8,28	

O	professor/tutor	segue	o	conteúdo	previsto	no	Plano	de	Ensino	da	
disciplina	(objetivos,	procedimentos	de	ensino	e	de	avaliação,	
conteúdos	e	bibliografia)	

3,9%	 1,7%	 1,7%	 2,1%	 7,1%	 6,9%	 9,2%	 14,8%	 11,8%	 40,9%	 7,95	

Satisfação	geral	com	os	Professores/Tutores	abaixo	 4,6%	 1,5%	 1,5%	 2,0%	 4,4%	 6,1%	 7,6%	 12,2%	 11,9%	 48,2%	 8,19	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 8,27	

SATISFAÇÃO	GERAL	ESTÁCIO	 Considerando	todos	os	pontos	abordados	desde	o	início	deste	
questionário,	qual	e	a	sua	satisfação	geral	com	a	Instituição	neste	
período	acadêmico?	

4,4%	 2,0%	 3,6%	 6,0%	 9,9%	 11,6%	 15,2%	 20,5%	 12,7%	 14,2%	 6,89	
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ANEXO	–	RESULTADO	DA	AVALIAÇÃO	INSTITUCIONAL	2018.2	(CPA)	
	

AVALIAÇÃO	INSTITUCIONAL	2018.2	-	ESTÁCIO	DE	NATAL	
Unidade:		 	 ALEXANDRINO	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Descrição	Grupo	Pergunta	 Descrição	Pergunta	
1-Extremamente	

Insatisfeito	
2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

10	-	
Extremamente	

Satisfeito	
Média	

AMBIENTE	VIRTUAL	 Disponibilidade	do	acervo	bibliográfico	na	biblioteca	virtual	 3,9%	 2,3%	 3,7%	 2,9%	 6,3%	 11,2%	 13,3%	 17,8%	 13,5%	 25,1%	 7,38	

Facilidade	na	navegação	no	Sistema	de	Informação	
Acadêmica:	SIA/	Ambiente	Virtual	(se	e	fácil	ou	difícil	
encontrar	o	que	se	procura)	

3,4%	 2,7%	 2,5%	 4,7%	 7,7%	 8,8%	 11,7%	 18,8%	 15,3%	 24,4%	 7,41	

Qualidade	do	acesso	e	conexão	ao	Sistema	de	Informação	
Acadêmica:	SIA/	Ambiente	Virtual	

3,5%	 1,9%	 3,0%	 4,6%	 6,9%	 8,5%	 12,6%	 20,3%	 13,7%	 25,2%	 7,45	

Satisfação	com	o	funcionamento	da	WebAula	(Sala	de	Aula	
Virtual)	

4,5%	 2,2%	 2,4%	 3,5%	 7,4%	 9,8%	 13,1%	 16,8%	 14,9%	 25,3%	 7,40	

Satisfação	geral	com	o	Sistema	de	Informação	Acadêmica	
SIA	

4,1%	 2,4%	 2,4%	 4,1%	 6,0%	 11,0%	 13,2%	 16,9%	 16,1%	 24,0%	 7,40	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,41	

ATENDIMENTO	 Atendimento	Virtual	-	Tácio	 9,1%	 2,2%	 4,5%	 3,2%	 7,1%	 9,6%	 13,0%	 15,0%	 9,8%	 26,5%	 6,98	

Atendimento	na	Secretaria	de	Alunos	da	sua	Unidade/Polo	 4,5%	 1,3%	 2,1%	 2,2%	 7,2%	 7,9%	 13,8%	 15,9%	 15,3%	 29,9%	 7,66	

Atendimento	prestado	pela	administração	da	Unidade/Polo	 4,2%	 1,2%	 2,3%	 2,7%	 7,7%	 8,8%	 13,3%	 16,3%	 15,3%	 28,3%	 7,60	

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

8,2%	 2,5%	 2,5%	 5,6%	 6,5%	 9,1%	 14,0%	 15,3%	 10,7%	 25,5%	 7,02	

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

9,0%	 3,5%	 2,3%	 4,6%	 6,9%	 10,3%	 14,5%	 13,3%	 10,3%	 25,2%	 6,90	

Outros	canais	de	atendimento	 6,4%	 2,3%	 3,6%	 4,2%	 9,8%	 10,2%	 14,2%	 14,2%	 9,5%	 25,6%	 7,03	

Satisfação	geral	com	o	Atendimento	 5,2%	 1,6%	 3,1%	 1,8%	 7,2%	 12,1%	 15,8%	 16,3%	 13,0%	 24,0%	 7,31	

Serviços	do	Estácio	Carreiras	(portal	de	vagas,	cursos,	
noticias	do	mercado	de	trabalho,	chat	com	consultores	de	
carreira,	etc.)	

7,1%	 2,4%	 4,7%	 3,0%	 9,7%	 8,0%	 15,3%	 14,6%	 10,1%	 25,0%	 7,00	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,19	

AUTOAVALIACAO	DO	ALUNO	 Leitura	prévia	e	utilização	do	material	didático	como	objeto	
de	estudo	

2,2%	 0,9%	 2,3%	 2,9%	 10,1%	 12,1%	 17,6%	 19,8%	 12,8%	 19,2%	 7,35	
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Pontualidade	e	assiduidade	as	aulas	 0,9%	 0,8%	 1,1%	 2,0%	 5,6%	 5,3%	 12,0%	 20,7%	 22,5%	 29,0%	 8,16	

Satisfação	geral	com	o	seu	desempenho	como	estudante	de	
graduação	

1,2%	 1,1%	 1,1%	 2,9%	 7,3%	 8,7%	 17,0%	 24,1%	 17,6%	 19,0%	 7,67	

Sobre	o	tempo	médio	que	você	dedica	semanalmente	aos	
estudos,	indique	qual	representa	a	sua	realidade:	

11,4%	 35,2%	 30,1%	 12,7%	 10,5%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 2,76	

Utilização	da	bibliografia	das	disciplinas	 2,8%	 0,9%	 2,2%	 4,5%	 9,7%	 10,9%	 16,5%	 20,6%	 12,6%	 19,2%	 7,29	

Utilização	diária	do	conteúdo	das	disciplinas	online	 5,0%	 2,3%	 4,5%	 5,2%	 11,0%	 13,7%	 15,1%	 16,6%	 9,2%	 17,6%	 6,77	

Utilização	do	conteúdo	complementar	disponível	na	
Webaula	(conteúdo	interativo,	material	didático,	acervo,	
Avaliando	o	Aprendizado,	etc)	

2,2%	 2,3%	 1,6%	 3,6%	 8,5%	 11,3%	 17,7%	 17,8%	 14,2%	 20,8%	 7,39	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 6,77	

BIBLIOTECA	 Disponibilidade	do	acervo	bibliográfico	no	Campus	/	Polo	
para	atender	as	necessidades	das	disciplinas	do	seu	curso	

4,6%	 1,3%	 2,8%	 3,9%	 6,1%	 8,5%	 11,8%	 18,2%	 16,2%	 26,7%	 7,53	

Infraestrutura	da	Biblioteca	do	seu	campus/polo	quanto	ao	
espaço	físico	(dimensão,	limpeza,	iluminação,	ventilação,	
segurança,	acessibilidade	e	conservação)	e	quanto	a	
disponibilidade	de	ambientes	de	

3,6%	 0,8%	 2,4%	 4,9%	 5,4%	 8,6%	 12,8%	 15,8%	 16,7%	 28,9%	 7,67	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,60	

COORDENADOR	 Apresentação	dos	aspectos	acadêmicos	relacionados	ao	
curso	(projeto	pedagógico,	exigência	de	pré-requisitos,	
matriz	curricular,	estágios,	TCC,	entre	outros)	

5,1%	 1,9%	 3,0%	 3,7%	 7,3%	 7,1%	 12,7%	 16,7%	 12,2%	 30,3%	 7,48	

Conhecimento	dos	processos	acadêmicos	(requerimentos,	
disciplinas	online,	laboratórios,	Secretaria,	etc.)	

3,8%	 1,5%	 1,5%	 3,8%	 6,9%	 9,0%	 9,4%	 15,2%	 12,5%	 36,3%	 7,78	

Disponibilidade	para	atender	os	alunos	 5,2%	 2,2%	 2,5%	 4,0%	 6,5%	 7,7%	 11,0%	 15,8%	 13,0%	 32,3%	 7,54	

Satisfação	geral	com	o	Coordenador	do	seu	curso	 5,1%	 1,5%	 2,1%	 2,5%	 6,7%	 8,2%	 10,3%	 14,7%	 13,9%	 35,0%	 7,72	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,63	

CURSO	 A	contribuição	das	aulas	praticas	para	a	sua	preparação	
para	o	mercado	de	trabalho	

6,3%	 2,5%	 4,6%	 4,1%	 12,7%	 8,4%	 13,7%	 16,4%	 12,5%	 18,9%	 6,84	

Ações	de	Melhoria	implantadas	em	seu	Curso/Campus	com	
base	nos	resultados	da	Avaliação	Institucional	

4,9%	 3,4%	 4,3%	 4,9%	 14,8%	 9,7%	 14,3%	 15,1%	 11,0%	 17,7%	 6,72	

Conhecimento	do	Projeto	Pedagógico	do	seu	Curso	-	PPC	
(perfil	do	egresso,	disciplinas	mínimas,	eletivas	e	optativas,	
Atividades	Acadêmicas	Complementares	-	AAC,	Estagio	
Curricular/Supervisionado	e	Tr	

3,7%	 2,4%	 3,6%	 3,6%	 14,9%	 9,1%	 13,7%	 17,6%	 12,4%	 19,1%	 7,02	

Critérios	de	Avaliação	e	regras	para	as	Atividades	
Acadêmicas	Complementares,	TCC,	Extensão,	Iniciação	
Cientifica	e	outros	

5,6%	 3,0%	 2,7%	 4,4%	 13,2%	 10,5%	 13,9%	 16,0%	 11,1%	 19,6%	 6,88	
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Oportunidades	oferecidas	para	participar	de	Atividades	
Acadêmicas	Complementares	(AAC)	-	(ex:	cursos	de	
nivelamento,	revisão,	palestras,	oficinas	de	leitura,	iniciação	
cientifica,	seminários	de	pesquisa	

2,5%	 2,2%	 2,1%	 4,4%	 10,3%	 9,0%	 13,7%	 16,6%	 13,6%	 25,6%	 7,43	

Organização	e	qualidade	do	funcionamento	do	Estagio	
Curricular/Supervisionado	do	seu	curso	e	contribuição	para	
sua	formação	profissional	

4,6%	 3,2%	 4,2%	 4,0%	 13,7%	 9,1%	 13,7%	 14,5%	 12,3%	 20,8%	 6,93	

Preparação	para	o	mercado	de	trabalho	oferecida	pela	
Instituição	

6,1%	 2,6%	 3,6%	 4,4%	 13,3%	 12,0%	 13,8%	 15,6%	 11,6%	 17,0%	 6,74	

Programas	de	apoio	discente	(apoio	psicopedagógico,	
acolhimento	ao	ingressante,	programas	de	acessibilidade	
ou	equivalente,	nivelamento	e/ou	monitoria)	

5,3%	 3,0%	 4,6%	 4,4%	 13,0%	 10,7%	 11,5%	 16,8%	 11,2%	 19,4%	 6,83	

Qualidade	do	conteúdo	do	material	didático	das	disciplinas	 4,3%	 1,7%	 2,2%	 4,6%	 11,2%	 10,4%	 12,1%	 17,4%	 13,9%	 22,2%	 7,22	

Satisfação	geral	com	o	seu	curso	 1,9%	 1,3%	 2,0%	 3,5%	 9,9%	 8,8%	 12,1%	 21,8%	 15,9%	 22,9%	 7,58	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,02	

DISCIPLINA	 Satisfação	com	a	qualidade	do	conteúdo	disponível	na	
WebAula/	Sala	de	Aula	Virtual	

2,9%	 1,3%	 1,0%	 2,6%	 2,6%	 7,3%	 5,2%	 15,9%	 11,0%	 50,1%	 8,40	

INFRAESTRUTURA	 Disponibilidade	de	equipamento	(computadores)	nos	
laboratórios	de	Informática	

3,5%	 3,2%	 1,8%	 3,4%	 6,9%	 9,3%	 12,5%	 19,8%	 13,5%	 26,0%	 7,47	

Disponibilidade	de	sinal	de	internet	via	Wi-fi	no	seu	Campus	 9,5%	 3,0%	 5,4%	 4,7%	 9,2%	 11,6%	 12,3%	 14,0%	 10,4%	 20,0%	 6,58	

Disponibilidade	de	vagas	para	realização	de	provas	online	 2,9%	 1,9%	 2,1%	 3,5%	 8,5%	 10,1%	 10,8%	 17,2%	 15,4%	 27,6%	 7,58	

Qualidade	dos	equipamentos	utilizados	em	sala	(TV/Vídeo,	
Datashow,	retroprojetor,	DVD,	etc.)	

3,3%	 2,5%	 2,4%	 2,7%	 7,5%	 8,8%	 15,1%	 18,7%	 12,9%	 26,1%	 7,49	

Satisfação	com	a	conexão	da	Internet	na	biblioteca	 3,7%	 1,3%	 3,1%	 3,7%	 7,6%	 11,5%	 11,2%	 18,2%	 13,3%	 26,3%	 7,44	

Satisfação	com	a	conexão	da	Internet	nos	laboratórios	 3,4%	 3,1%	 3,2%	 4,8%	 7,1%	 10,5%	 13,2%	 16,4%	 13,2%	 25,1%	 7,31	

Satisfação	geral	com	a	Infraestrutura	 3,5%	 1,7%	 2,3%	 3,5%	 7,8%	 10,8%	 15,5%	 18,1%	 15,8%	 20,9%	 7,37	

Satisfação	geral	com	a	Sala	de	Aula	(quantidade,	dimensão,	
limpeza,	iluminação,	acústica,	ventilação,	segurança,	
acessibilidade	e	conservação	do	mobiliário)	

3,4%	 1,5%	 2,0%	 4,5%	 7,3%	 8,3%	 15,0%	 19,6%	 12,8%	 25,5%	 7,49	

Satisfação	geral	com	os	Banheiros	(quantidade,	dimensão,	
limpeza,	iluminação,	ventilação,	segurança,	acessibilidade	e	
conservação)	

3,1%	 1,8%	 2,3%	 2,9%	 7,9%	 11,4%	 11,9%	 16,2%	 14,8%	 27,7%	 7,56	

Satisfação	geral	com	os	Espaços	de	Convivência	e	
Alimentação	(quantidade,	dimensão,	limpeza,	iluminação,	
ventilação,	segurança,	acessibilidade	e	conservação)	

3,9%	 3,2%	 2,6%	 4,5%	 9,1%	 12,6%	 12,2%	 16,3%	 12,3%	 23,3%	 7,17	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,44	
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LABORATORIOS	ESPECIFICOS	 Satisfação	com	a	infraestrutura	dos	laboratórios	específicos	
do	seu	curso,	quanto	ao	espaço	físico	(dimensão,	limpeza,	
iluminação,	ventilação,	segurança,	acessibilidade	e	
conservação)	

3,3%	 1,5%	 2,8%	 4,0%	 12,7%	 9,9%	 16,0%	 17,6%	 13,1%	 19,1%	 7,15	

Satisfação	com	a	utilização	dos	laboratórios	específicos	do	
seu	curso	para	o	desenvolvimento	profissional	

4,2%	 2,7%	 2,9%	 4,4%	 14,3%	 10,5%	 13,0%	 16,8%	 12,8%	 18,4%	 6,95	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 7,05	

PROCESSOS	FINANCEIROS	 Clareza	e	facilidade	de	entendimento	das	informações	do	
seu	boleto	

6,5%	 4,7%	 2,7%	 3,4%	 9,2%	 12,8%	 11,2%	 15,1%	 10,2%	 24,2%	 6,93	

Exatidão	dos	valores	cobrados	no	boleto	(de	acordo	com	o	
que	foi	contratado:	descontos,	juros,	etc.)	

8,3%	 3,0%	 2,4%	 4,4%	 9,1%	 13,0%	 11,3%	 16,8%	 8,8%	 22,8%	 6,84	

Preço	e	a	qualidade	do	serviço	prestado,	ou	seja,	com	
custo-benefício	da	universidade	/	faculdade	

6,7%	 4,2%	 4,0%	 4,7%	 10,9%	 13,0%	 10,9%	 16,9%	 10,0%	 18,9%	 6,68	

Satisfação	geral	com	a	mensalidade	cobrada	pela	
universidade	/	faculdade	em	comparação	com	as	demais	
instituições	de	ensino	superior	privadas	

7,9%	 3,9%	 3,0%	 5,5%	 10,4%	 13,9%	 9,4%	 18,3%	 9,2%	 18,6%	 6,63	

Satisfação	geral	com	os	processos	financeiros	da	Estácio	 7,4%	 4,0%	 2,8%	 4,7%	 10,2%	 12,4%	 11,7%	 16,1%	 9,7%	 21,1%	 6,76	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 6,77	

PROFESSORES	/	TUTORES	 Assiduidade	(frequência	as	aulas)	e	pontualidade	do	
Professor	

2,8%	 0,3%	 0,8%	 1,2%	 3,0%	 4,4%	 3,5%	 5,5%	 14,1%	 64,5%	 8,92	

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

2,6%	 1,7%	 1,1%	 0,8%	 3,5%	 5,1%	 4,7%	 10,7%	 10,9%	 58,8%	 8,66	

Competência	do	Professor	para	ensinar,	desenvolver	
habilidades,	despertar	interesse	pela	disciplina	e	esclarecer	
duvidas	

2,6%	 0,7%	 1,6%	 1,5%	 3,3%	 5,4%	 6,8%	 9,2%	 12,9%	 55,9%	 8,60	

Domínio	do	conteúdo	da	disciplina	pelo	Professor/Tutor	 2,2%	 0,5%	 1,0%	 1,7%	 3,5%	 5,0%	 6,4%	 9,3%	 14,1%	 56,2%	 8,69	

O	professor/tutor	segue	o	conteúdo	previsto	no	Plano	de	
Ensino	da	disciplina	(objetivos,	procedimentos	de	ensino	e	
de	avaliação,	conteúdos	e	bibliografia)	

3,1%	 1,0%	 1,8%	 1,8%	 4,9%	 6,1%	 8,2%	 12,5%	 12,5%	 48,1%	 8,30	

Satisfação	geral	com	os	Professores/Tutores	abaixo	 3,1%	 0,8%	 1,9%	 1,4%	 2,4%	 5,4%	 5,1%	 8,8%	 14,2%	 56,9%	 8,64	

MÉDIA	GERAL	DO	GRUPO	 8,64	

SATISFACAO	GERAL	ESTACIO	 Considerando	todos	os	pontos	abordados	desde	o	início	
deste	questionário,	qual	e	a	sua	satisfação	geral	com	a	
Instituição	neste	período	acadêmico?	

3,7%	 1,2%	 2,5%	 4,3%	 7,8%	 12,0%	 15,6%	 21,3%	 13,8%	 17,7%	 7,23	

	


