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RESUMO 

 

Dando continuidade ao 2º Ciclo Avaliativo do SINAES, o presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de 
Autoavaliação Institucional da Estácio FATERN, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: 
Dimensão 2 – Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - 
Políticas de Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; 
Dimensão 6: Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em atendimento à 
Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065. Destaca-se que, além dos Eixos 3 e 4, o presente Documento 
apresenta uma síntese dos demais Eixos/Dimensões, no que se refere às ações de melhoria implementadas. 
 
O Documento, elaborado pela CPA, a partir de um processo de reflexão sobre os dados coletados nas 
pesquisas junto à comunidade acadêmica, os resultados das avaliações externas (cursos e IES, incluindo o 
ENADE) e os documentos oficiais da IES, tem como objetivo apresentar os resultados da Autoavaliação 
Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2019, visando identificar as 
fragilidades e pontos fortes relacionados às práticas e ao desempenho da IES. Considera-se ainda, para a 
avaliação da IES, o Índice de Satisfação do Aluno (ISA) e a Pesquisa de Clima Organizacional - levantamento 
do grau de satisfação e motivação do corpo social da IES. Esse diagnóstico é importante instrumento para a 
tomada de decisões da IES e deve estar retratado nesse Relatório que, por sua vez, é referência para a 
configuração e acompanhamento do PDI da Instituição.  
 
O Programa de Avaliação Institucional, já consolidado na IES, atende às três esferas: docentes, discentes e 
estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e 
propositiva, detecção de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam 
fomentadas para o desenvolvimento institucional. A CPA, a cada ciclo de autoavaliação, elabora 
documentação com informações relacionadas a esse processo, os apresenta à comunidade acadêmica e 
acompanha os trabalhos dos Cursos e da IES para verificar a implantação das melhorias sugeridas e dos 
planos de ação, no sentido de efetivar e garantir os compromissos da IES para com a sociedade.  Assim, 
todos os resultados avaliativos (internos e externos) são ferramentas gerenciais para a evolução da IES e 
para o planejamento das ações de melhoria necessárias.  Nessa direção, podemos indicar as recentes 
propostas de ações de melhorias advindas das análises da CPA: aprimorar os procedimentos de avaliação e 
acompanhamento do PDI, especialmente das atividades acadêmicas; estimular a participação da 
comunidade acadêmica (docente e discente), técnica-administrativa e sociedade civil organizada na 
Comissão Própria de Avaliação – CPA (em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES); estabelecer mecanismos sistemáticos de avaliação dos alunos ingressantes, dos que 
buscam evadir, bem como acompanhar as estratégias de retenção. Além disso, aproximar-se dos líderes de 
turma (participando mensalmente das reuniões de líderes e acompanhando as redes sociais destes, sanando 
quaisquer dúvidas sobre processos avaliativos. Acredita-se que desta forma, é possível antecipar-se as 
problemáticas da relação professor/aluno e realizar outras análises, buscando a melhoria das atividades 
educativas. Portanto, a Avaliação Institucional constitui-se em um processo permanente de elaboração de 
conhecimentos e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades da IES.  
 
A autoavaliação é processo ativo na Estácio FATERN, realizado através de programa eletrônico de avaliação 
para a participação de discentes e docentes. Em 2019.1, no Processo de Avaliação Interna, a IES obteve 62% 
de adesão do corpo discente e a adesão de 79% do corpo docente à Avaliação. Em 2019.2, a IES obteve 64% 
de adesão do corpo discente e a adesão de 79% do corpo docente. Como potencialidades apontadas nos 
processos de avaliação interna 2019, destacam-se: Elaboração coletiva e colaborativa (entre coordenadores 
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de cursos e de setores) do Plano de Ação da CPA para execução pela gestão da IES; Ação dos coordenadores 
como multiplicadores do processo de discussão entre o NDEs e colegiados de cursos; Divulgação do trabalho 
da CPA, bem como dos resultados das avaliação internas e externas, através da implantação do Boletim CPA, 
emitido mensalmente; Maior interação dos representantes de turma com a CPA, direção e setores da IES, 
por meio da participação efetiva nas reuniões mensais de líderes. Como fragilidades, podemos apontar: 
Carga horária exígua para o NDE dos Cursos desenvolverem estudos e análises sobre o novo instrumento; 
Cronograma exíguo para estudos e análises do Instrumento aplicados aos cursos; Utilização pela direção 
geral da IES dos resultados avaliativos (internos e externos) para construção e atualização do Plano de Ação 
2019.  
 
Um resumo desse Relatório, com as principais informações e resultados do processo de autoavaliação da IES 
é disponibilizado no site da IES (link da CPA). Uma cópia integral do Relatório também é encaminhada pela 
CPA à Diretoria Acadêmica, à Sala dos Professores e à Biblioteca, de forma a assegurar o acesso aos 
resultados da autoavaliação por todas as partes interessadas na avaliação institucional da IES. 

 
 

 

  



 5 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução.........................................................................................................06  

2. Metodologia......................................................................................................17  

3. Desenvolvimento...............................................................................................25  

4. Síntese dos demais Eixos....................................................................................52  

5. Análise dos dados e das informações..................................................................57  

6. Ações com base na análise..................................................................................77  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

Dando continuidade ao 2º ciclo avaliativo, o presente Relatório é o 2º Relatório Parcial de Autoavaliação 

Institucional da Estácio FATERN, que tratará dos Eixos 3 e 4 (Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Dimensão 2 – 

Ensino, Pesquisa e Extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade; e Dimensão 9 - Políticas de 

Atendimento aos Estudantes. Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal; Dimensão 6: 

Organização e Gestão da IES; e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira), em atendimento à Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065.  

 

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

Institucional, com base nas avaliações internas e externas realizadas em 2019.  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.  

 

Resumidamente, ressalta-se que a abrangência do 1º Relatório Parcial do ciclo anterior (2015, postado em 

2016) englobou as informações referentes aos Eixos 1 e 2. Apresentou ainda uma breve compilação das 

principais ações e resultados oriundos dos Eixos subsequentes, ou seja, 3, 4 e 5. Da mesma forma, o 2º 

Relatório Parcial do ciclo anterior (2016, postado em 2017), abraçou os Eixos 3 e 4, e o Relatório Integral de 

Autoavaliação (2017, postado em 2018), também do mesmo ciclo, contemplou todos os Eixos do SINAES. 

Reiniciando o ciclo avaliativo, em 2018, a IES postou, em 2019, no prazo legal, o 1º  Relatório Parcial, 

tratando dos Eixos 1 e 2 do SINAES, além de apresentar uma síntese dos demais Eixos/Dimensões. O 

presente Relatório, portanto, dá prosseguimento ao 2º ciclo avaliativo, com a apresentação dos Eixos 3 e 4. 

 

Durante o exercício 2019, a CPA teve oportunidade de participar das ações realizadas pelos diversos setores 

da Instituição com o propósito de colher dados para subsidiar os debates realizados durante suas reuniões 

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

mudanças apontadas pela comunidade acadêmica através dos processos de avaliação internos e externos. 

Ao longo dos seus encontros, a CPA discutiu os princípios da avaliação institucional, a participação da 

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

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

 

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

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

devida ordem dos Eixos 3 e 4 (estabelecidos pelo Sistema SINAES, Lei 10.861/2004 e positivadas no Art. 3), 

contemplando, para cada uma delas, as ações realizadas, vinculadas aos objetivos propostos no Projeto de 

Autoavaliação Institucional. 
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O processo da avaliação institucional tem a finalidade de propiciar a melhoria da qualidade da educação 

oferecida pela Estácio FATERN a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, especialmente a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, na busca da compreensão 

do significado de suas atividades para alcançar a qualidade educativa e maior relevância social. 

 

O Programa de Avaliação Institucional da Estácio FATERN atende a docentes, discentes e estrutura funcional, 

que participam do Processo através de questionários eletrônicos, veiculados através do SIA (Sistema de 

Informações Acadêmicas). Os resultados da avaliação permitem a reflexão crítica e propositiva, detecção de 

limitações e fragilidades, promovendo, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o 

desenvolvimento institucional.  

 

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

práticas administrativas e acadêmicas. Em 2019, a IES desenvolveu ações para superar as fragilidades 

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

 Em atendimento, reforço ao conhecimento e a divulgação dos canais virtuais de atendimento 

existentes na IES entre alunos, professores e colaboradores, após diagnóstico realizado pela CPA 

através de sondagens com os grupos envolvidos, os quais ainda contribuíram para a sistematização 

dos canais de atendimento virtuais formais e informais disponíveis para cada curso, caracterizando 

sua tipologia, função e eficiência; melhoria percebida a partir da separação física entre a Sala de 

Matrícula (alunos regulares) e a Central de Atendimento ao Aluno/Sala de Vestibular (candidatos); 

além da reestruturação da sala de matrícula para atender ao aluno.  

 Viabilização de melhorias na infraestrutura da IES, destacando-se a reforma de todo o telhado 

(cobertura da IES); Revitalização da faixada (pintura, ambientação e jardinagem) e das áreas comuns 

(internas); Aquisição de novas carteiras para salas de aula, entre elas cadeiras para alunos obesos, 

distribuídas em todas as salas de aula; Troca dos aparelhos de ar condicionado das salas de aula e 

laboratórios, instalação de caixas de som nas salas de aula com capacidade acima de 60 alunos, 

aquisição de novos equipamentos de multimídia e instalação fixa dos mesmos nas salas de aula; 

Melhorias no LAB1 de informática com aumento da capacidade de computadores de 25 para 40 

lugares; Renovado o cabeamento de rede elétrica para os 40 computadores; Instalação de um rack 

de Infra(TI) para recebimento de um backbone direto do router da sala do TI; Melhoria na 

infraestrutura de segurança da unidade; Melhoria na definição das câmeras de segurança - nove 

ações de melhoria na dimensão de Infraestrutura. 

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

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

protagonismo discente e a integração com a direção da IES; Maior visibilidade das ações de melhoria 

através da implantação do Boletim CPA divulgado mensalmente nas redes sociais dos alunos bem 

como na rede social da própria IES; Ampliação do uso dos monitores de televisão para divulgar as 

ações de melhoria entre a comunidade, e; implantação do WhatsApp da secretaria para que 

houvesse maior velocidade das informações objetivas. 
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 Em Processos Financeiros, incremento na divulgação das campanhas de promoção e fidelização para 

candidatos e veteranos. 

 Quanto aos Cursos, houve melhor distribuição na oferta das Atividades Acadêmicas 

Complementares (AAC) para os eixos de ensino (aproximadamente 250 AAC, e projetos de extensão 

crescimento de mais 3 projetos, quando comparado aos trabalhos de extensão desenvolvidos em 

2018; Maior envolvimento dos cursos em ações externas, com empresas parceiras. Entre outros 

ganhos na área acadêmica podemos citar: Incremento em equipamentos de laboratórios dos 

cursos, para melhoria das práticas de ensino, como a compra de quatro (4) novas máquinas 

fotográficas para a Agência Escola de Publicidade e manequins de simulação e braços para 

punção.  

 Comunicação com a sociedade através da participação de professores, coordenadores e alunos 

na mídia televisiva, divulgando projetos de extensão e serviços gratuitos oferecidos pela IES, 

tanto nas clínicas como na Agência Escola de Publicidade, e; Crescimento das ações voltadas à 

visibilidade da faculdade na capital e RN através de parcerias e permutas público-privadas. 

 
 
 

Os resultados da avaliação interna são estudados e analisados e apresentados pela CPA á 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 o Índice de Satisfação do Aluno (ISA), 

onde o discente e o docente avaliam a IES em termos pedagógicos e estruturais. Essa Pesquisa serve de base 

para a CPA agir frente às fragilidades detectadas e seus resultados ficam disponibilizados no SIA (Sistema de 

Informações Acadêmicas). O ISA é apurado a partir do seguinte cálculo: 

 

 

 

 

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

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

Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, Reconhecimento e Incentivos, Liderança, 

Suporte e Engajamento. Para ilustrar os resultados dessa Pesquisa, são apresentados os índices de 

favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais favoráveis e menos favoráveis com seus 

respectivos índices.  É válido destacar que os resultados da Pesquisa são amplamente debatidos pelos 

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

Pesquisa de Clima Organizacional são utilizadas para que ações sejam fomentadas, com vistas à 

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas das avaliações.  

 

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

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

prazos, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação apontados no Relatório da Avaliação 

Institucional e no PESA (Pesquisa de Satisfação dos Alunos), como as ações já elencadas acima.  

 

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

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

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

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

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

elaboração de planos de ação. 

 

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

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

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

demandas sejam identificadas, encaminhadas e atendidas em conformidade com o planejamento 

institucional. 

 

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

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

sugestões de melhoria. Atualmente, a CPA é composta por 08 (oito) membros, conforme Regimento próprio, 

sendo 02 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo, 02 (dois) representantes docentes, 02 (dois) 

representantes discentes e 02 (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/quem-

somos/ouvidoria , e estão disponibilizadas das seguintes formas: 

- Denúncias 

- Insatisfações 

- Elogios 

 

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

urgentes, a apresentação do mesmo e sua discussão devem ser realizadas assim que houver uma reunião da 

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

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

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

Ouvidor possa dar respostas aos solicitantes. 

 

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

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

 

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

Avaliação - CPA, ao longo do processo avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se vigilante no 

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

  

 

1.1 Breve Histórico da Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte 

 

A Sociedade Universitária de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte S/S Ltda. - SUDERN, instituição 

mantenedora da Estácio FATERN - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte foi registrada na Comarca de 

Natal, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em livro próprio “A” nº 75, nas folhas 173 a 182, sob o nº de 

ordem 5.818. A IES foi aprovada pelo Parecer n° 19/2007 do Conselho Nacional de Educação e credenciada 

pela Portaria do Ministério da Educação de n°206/2007. 



 11 

 

A Mantenedora SUDERN se constitui em uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos, onde 

existe entre os quotistas do capital social, uma premissa norteadora de incentivar o desenvolvimento 

sustentável e solidificado do Rio Grande do Norte, mediante a construção do conhecimento aplicado. A IES 

foi registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN sob o nº 24200565036, no dia 

08 de abril de 2011. 

 

A Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte foi credenciada pela Portaria MEC nº 206, publicada no Diário 

Oficial da União (DOU), de 28 de fevereiro de 2007 e, em 2012, por meio da Portaria MEC nº 1.273, 

publicada no DOU de 22 de outubro de 2012, obteve o seu primeiro recredenciamento. Através da Portaria 

nº 1.196, de 18 de novembro de 2018, foi novamente recredenciada.  

 

Com a aquisição do capital social da SUDERN pela Estácio Participações S.A., a então denominada Faculdade 

de Excelência Educacional do Rio Grande do Norte passou a ser ESTÁCIO FATERN - Faculdade Estácio do Rio 

Grande do Norte, conforme Portaria nº 483, de 16 de dezembro de 2011, da Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação - MEC.  

 

A Estácio FATERN funciona no mesmo local da Mantenedora, no município de Natal/RN, à Rua Doutor 

Hernani Hugo Gomes no90, bairro Capim Macio, próxima à maior zona de preservação ambiental da capital 

do Estado, em uma avenida de grande efervescência cultural e turística, onde são acessíveis transportes 

públicos que interligam todos os bairros da capital potiguar. 

 

Em 2007, ano de autorização dos primeiros cursos de graduação da Instituição, a Faculdade disponibilizou 

aos alunos o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal – FIES, o Programa de 

Financiamento Privado – Crédito PRAVALER, e em 2009 o Programa de Educação da Prefeitura do Natal – 

PROEDUC. 

 

Na perspectiva de crescimento, o campus da Estácio FATERN passa de 5.432m² a 6.468,33m² de área 

construída. Esta expansão é consequência da qualidade da formação recebida pelos alunos, bem como, do 

planejamento de marketing que tem gerado uma ampliação no número de estudantes matriculados.  

 

No que se refere às avaliações externas, destacamos que recredenciada pelo MEC, a Estácio FATERN 

mostrou-se preparada no que tange às dez dimensões avaliadas, obtendo conceito 04 (quatro) por ocasião 

do seu recredenciamento e, corroborando com esse fortalecimento e maturidade institucional, a IES vem 

obtendo, anualmente, o Índice Geral de Cursos – IGC, 03 (três). 

 

A Faculdade teve seus primeiros cursos reconhecidos, no ano de 2011, quais sejam: CST em Redes de 

Computadores, CST em Sistemas para Internet e CST em Gestão Financeira, todos com conceito 03 (três). 

Ainda neste ano, receberam visita in loco os cursos de Bacharelado em Fisioterapia e Administração.  

 



 12 

No decorrer do exercício 2012, a IES recebeu Comissões de Avaliação in loco para reconhecimento dos 

cursos superiores de bacharelado em Serviço Social e Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e 

Propaganda, os quais obtiveram conceito 04 (quatro), e reconhecimento através das Portarias Nº 39 (de 

19/04/2012) e nº 264 (de 16/11/2012), respectivamente. No período, foi divulgada pelo INEP/MEC a 

Portaria n° 37, de 19/04/2012, de Reconhecimento dos Cursos de Bacharelado em Administração e 

Fisioterapia, que foram avaliados in loco, no ano de 2011, obtendo conceitos 04 (quatro) e 03 (três), 

respectivamente. 

 

No ano de 2013 foi realizada visita de avaliação in loco para reconhecimento do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem, o qual obteve conceito 04 (quatro), sendo reconhecido através da Portaria Nº 652 (de 

10/12/2013). 

 

Ainda no âmbito externo, foi divulgado o resultado da participação de alunos dos cursos de Administração e 

de Publicidade e Propaganda no ENADE 2012, com CPC - Conceito Preliminar de Curso na faixa 03 (três) para 

ambos os cursos e renovação de reconhecimento automática dos cursos através da Portaria nº 703, de 18 de 

dezembro de 2013, com manutenção do IGC 3. 

 

No que se refere à expansão da oferta de cursos de graduação, de acordo com previsão contida no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI foi autorizada a abertura do Curso de Bacharelado em Nutrição, através 

da Portaria nº 114, de 07/03/2013. Ainda, no ano de 2013, ocorreram visitas de avaliação in loco para 

autorização dos cursos de Psicologia e Direito, ambos obtendo conceito 03 (três), sendo o curso de 

Bacharelado em Psicologia autorizado através da Portaria Nº 694 (de 17/12/2013). Ainda, através da Portaria 

nº 419, de 30/08/2013, o curso de Fisioterapia teve deferido o pedido de aumento de vagas, ampliando o 

número total de 150 (cento e cinquenta) para 250 (duzentos e cinquenta) vagas anuais.  

 

Em 2015, foi divulgado o resultado da participação de alunos do CST em Redes de Computadores no ENADE 

2014, com CPC - Conceito Preliminar de Curso na faixa 04 (quatro) e renovação de reconhecimento 

automática do curso através da Portaria nº 1.092, de 24 de dezembro de 2014, com manutenção do IGC 3. 

 

No ano de 2016, fruto da participação dos alunos no ENADE 2015, foram publicados os Conceitos 

Preliminares dos cursos de Administração (CPC=4) e Publicidade e Propaganda (CPC=4), com permanência 

do Índice Geral de Cursos da IES igual a 03 (três).  

 

No decorrer do exercício 2017, foram realizadas visitas de avaliação in loco para reconhecimento do Curso 

de Bacharelado em Nutrição, o qual obteve conceito 04 (quatro), sendo reconhecido através da Portaria Nº 

970, de 06/09/2017; e para o Curso de Fisioterapia, com conceito 03 (três), sendo renovado o seu 

reconhecimento através da Portaria nº 36, de 17/01/2018.  

 

Ainda, em 2017, foi solicitada a alteração da situação de funcionamento do seu Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Financeira (cód. 102066), de “Em atividade” para “Extinto”, através de Ofício, encaminhado à 

Diretoria de Regulação da Educação Superior – DIREG / Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 
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Superior – SERES / Ministério da Educação – MEC nº 227/2017/Estácio FATERN, com observância do 

estabelecido na Nota Técnica nº 559/2013-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, de 12/09/2013. O CST em Gestão 

Financeira teve o último ingresso de aluno em 2015.1, não apresentando mais demanda desde então. 

 

Em 2018, a Estácio FATERN obteve autorização para a oferta dos cursos de Bacharelado em Direito, 

Bacharelado em Educação Física e o CST em Gestão de Recursos Humanos e, no ano de 2019, para oferta do 

CST em Estética e Cosmética. 

 

Atualmente a Estácio FATERN oferece os seguintes cursos: Bacharelados em Administração, Direito, 

Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Serviço Social e 

Cursos Superiores Tecnológicos em Estética e Cosmética e em Redes de Computadores.  

 

Visando atender à expectativa de verticalização da formação em nível superior na região na qual a 

Instituição está inserida, a Faculdade mantem atividade na área da Pós-graduação Lato Sensu, oferecendo 

tanto 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. Atualmente 

são oferecidos os seguintes cursos: Assessoria de Comunicação; Auditoria de Sistemas de Saúde; 

Comunicação e marketing em Mídias Digitais; Direito de Família e Sucessões; Docência e Gestão do Ensino 

Superior; Enfermagem do Trabalho; Enfermagem em Obstetrícia; Engenharia de Segurança do Trabalho; 

fisioterapia Dermato Funcional; Fisioterapia Intensiva; Fisioterapia nas Disfunções Músculo-Esqueléticas; 

Fisioterapia Neurofuncional; Geriatria e Gerontologia; Gestão da Saúde e Administração Hospitalar; Gestão 

de Projetos; Gestão Estratégica de Marketing e Vendas; Gestão Estratégica de Pessoas; Gestão Financeira e 

Controladoria; Nutrição Clínica e Funcional; Políticas Sociais Integradas; Psicopedagogia Clínica e 

Institucional; Saúde da Família; Saúde Mental e Atenção Psicossocial; Saúde Pública – Política, Planejamento 

e Gestão; Traumato-ortopedia com Ênfase em Terapia Manual; e, Urgência e Emergência Pré-Hospitalar e 

Hospitalar.  

 

A Estácio FATERN vem, ao longo de sua existência, consolidando uma mentalidade acadêmica traduzida por 

atitudes empreendedoras de seus colaboradores, contribuindo para dar à sociedade respostas, através da 

oferta de cursos demandados a fim de que possa efetivamente colaborar para o desenvolvimento social e 

sustentável. 

 

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 Docentes % Regime de Trabalho Docentes % 

Doutorado 13 15 Tempo integral  20 23 

Mestrado 41 47 Tempo parcial 35 40 

Especialização 33 38 Horistas 32 37 

Total Geral 87 100 Total Geral 87 100 
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1.2  Cursos ofertados (quadro atual) 

 

A IES possui atualmente 2076 alunos, sendo 1640 da graduação, 18 alunos da graduação tecnológica, e 418 

alunos da pós-graduação. O corpo docente é formado por 87 profissionais, e o corpo técnico administrativo 

somam-se 34, tendo no total de 121 (cento e vinte e um) funcionários. Na IES são ofertado 10 dez cursos 

ativos entre graduação e graduação tecnológica, que funcionam de forma regular, conforme previsto nos 

Atos Regulatórios expedidos pelo MEC, demonstrados na tabela abaixo: 

 

Tabela: Cursos – Portaria e CC do último ato Regulatório 

CURSO 
ÚLTIMO ATO REGULATÓRIO 

(autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento) 

Portaria nº 
CONCEITO 
CURSO - 

CC 

Administração Reconhecimento 37 de 19/04/2012 4 

Direito Autorização Portaria 545 de 
14/08/2018. 

4 

Educação Física Autorização 441 de 21/06/2018 s/c 

Enfermagem Reconhecimento 652 de 10/12/2013 4 

CST em Estética e Cosmética Autorização 216 de 13/05/2019 s/c 

Fisioterapia Renovação de Reconhecimento 36 de 17/01/2018 3 

Nutrição Reconhecimento 970 de 06/09/2017 4 

Psicologia Reconhecimento 217 de 13/05/2019 4 

Publicidade e Propaganda Reconhecimento 264 de 16/11/2012 4 

CST em Redes de Computadores* Reconhecimento 492 de 20/12/2011   3 

Serviço Social Reconhecimento 39 de 19/04/2012 4 

Fonte: Regulatório - janeiro/2020. 

*Em processo de extinção 

 

 Avaliação do Desempenho dos Estudantes no ENADE  

 

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

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

o resultado dos ciclos 2013-2018, no qual o Índice Geral de Cursos da Estácio FATERN é 3 (três), com um IGC 

Contínuo de 2.3452. 

 

O quadro abaixo apresenta o resultado do ENADE 2018, divulgado em 2019, indicando os conceitos 

ENADE (contínuo e faixa) dos cursos obtidos pela IES, conforme tabela a seguir: 
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      Conceitos dos cursos do ENADE 2018, publicado em 2019 

CURSO 
Conceito ENADE 

(Contínuo) 

Conceito 
ENADE 
(Faixa) 

 
IDD 

 
CPC 

Administração 2.3743 3 3 3 

Psicologia 1.5493 2 3 3 

Publicidade e Propaganda 1.6514 2 3 2 

Serviço Social 1.2536 2 2 3 

                           Fonte: MEC 

 

 

 Evolução do IGC contínuo da Estácio FATERN 
 

IES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estácio 
FATERN 

2,343 (3) 2,382 (3) 2,5005 (3) 2,6026 (3) 2,5872 (3) 2,3452 (3) 

 

 

 Avaliações Internas - ISA – 2018 e 2019 – CURSOS E IES 

 

Como Síntese das avaliações Internas, apresentamos, no quadro abaixo, os resultados do ISA 2018 e 

2019 (IES e Cursos): 

 

ISA – Índice de Satisfação dos Alunos - CURSOS 

CURSO 2018 2019 

Administração 7,37 7,11 

Direito - 8,31 

Educação Física - 7,92 

Enfermagem 7,97 7,93 

CST em Estética e Cosmética* - 7,73 

Fisioterapia 7,88 8,14 

Nutrição 7,77 7,77 

Psicologia 7,73 7,40 

Publicidade e Propaganda 7,80 7,46 

CST em Redes de Computadores - - 

Serviço Social 7,60 8,07 
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*O curso foi avaliado a primeira vez em 2019.2, o dado apresentado é da avaliação institucional de 

2019.2, portanto não tem média anual.     

 

 

                                                ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES 

 

Campus  2018 2019 

Estácio  
FATERN 

7,61 7,78 

 

 

 

 

 Síntese das Avaliações Externas – IES e Cursos – 2019 

 

Os quadros a seguir demonstram os atuais conceitos obtidos pelos cursos (CC), através de avaliação in 

loco, e o conceito institucional (CI) obtido pela Estácio FATERN, em seu último recredenciamento. 

 

 CURSOS: 

CURSO Ato regulatório CC 

Administração Reconhecimento 4 

Direito Autorização 4 

Educação Física Autorização s/c 

Enfermagem Reconhecimento 4 

CST em Estética e Cosmética Autorização s/c 

Fisioterapia Renovação de 
Reconhecimento 

3 

Nutrição Reconhecimento 4 

Psicologia Reconhecimento 4 

Publicidade e Propaganda Reconhecimento 4 

CST em Redes de Computadores Reconhecimento 3 

Serviço Social Reconhecimento 4 
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 IES: FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ÚLTIMO RECREDENCIAMENTO 

ATO  ANO CI OBTIDO 

Portaria 1.196, de 14/11/2018 2018 4 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O processo de autoavaliação desenvolvido pela Estácio FATERN, além de estar consolidado dentre as 

práticas institucionais, atende às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ação 

acadêmico-administrativa de melhoria institucional, garantindo que todos os segmentos da comunidade 

acadêmica estão sensibilizados para a sua importância, participando do processo e se apropriando dos seus 

resultados.  

 

A autoavaliação 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 Instituição entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas acadêmico-

administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de informações capazes de favorecer 

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

efetividade institucional e a prestação de contas à sociedade.  

 

O processo de avaliação deve ser o apoio da proposta institucional, desenvolvida pela Estácio FATERN, 

buscando atender a uma tripla exigência 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 a IES elabora seu Projeto de 

Autoavaliação Institucional, ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, 

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 IES; e (c) da 

relação contida entre a concepção de educação superior e a prática efetiva do cotidiano. 
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I. Objetivos da Autoavaliação Institucional 

 

a) 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.  

 

b) Objetivos Específicos 

 

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;  

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

Institucional;  

6. Fortalecer o compromisso social da Instituição;  

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

 

 

II. Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

O Processo de Autoavaliação na Estácio FATERN 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 de forma equilibrada da CPA visa assegurar 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 por membros eleitos por seus pares e nomeados 

através de Portaria da Direção da IES: representantes do Corpo Docente; representantes do Corpo Técnico-

administrativo; representantes do Corpo Discente e representantes da Sociedade Civil. 

 

A Comissão Própria de avaliação – CPA é constituída atualmente pelos seguintes representantes dos 

segmentos da Instituição: 
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 Ana Luiza Teixeira de Oliveira Carvalho e Aline de Medeiros Silva - representantes do corpo 

docente; 

 Andréia do Nascimento Soares e Rodolfo Ferreira do Nascimento - representantes do corpo 

discente;  

 Everton Bruno Motta Tenório Santigo e Luciane Medeiros - representantes do corpo técnico-

administrativo; 

 Andréa Farias Felipe e Carlos Magno de Oliveira - representantes da sociedade civil 

organizada, sem vínculo empregatício com a IES. 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a Legislação vigente, possui Regulamento próprio, 

homologado pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e autonomia em relação aos Órgãos Colegiados e 

demais órgãos existentes na IES para executar suas atividades. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no 

processo auto avaliativo. 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 Estácio FATERN: 

 

1. Elaborar e implementar o Projeto de Avaliação Interna da IES, considerando as metas definidas no 

PDI e PPI; 

2. Conduzir, coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição (autoavaliação);  

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

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

4. Constituir subcomissões de avaliação;  

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

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

e modificação da política de avaliação institucional;  

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

institucional;  

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

Superior) solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), no âmbito do SINAES;  

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

autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e recredenciamento da Instituição, 

disponibilizando informações resultantes do processo de avaliação interna da IES. 

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

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

regularização dos procedimentos para atender às demandas oriundas da avaliação. 
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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, deve 

refletir sobre novos objetivos e se manter 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 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 Institucional Anual que contem, além dos resultados, análises críticas dos 05 Eixos/10 

Dimensões do SINAES, em consonância com o que prescreve o presente 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, apresentará 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 devem 

permitir uma reflexão sobre a realidade encontrada e definir estratégias para minimizar as fragilidades 
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apontadas e maximizar as potencialidades. Portanto, a IES entende que os resultados avaliativos são 

ferramentas gerenciais para seu planejamento e sua evolução. 

 

 

III. Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica 

 

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

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

 

Todo esse processo é articulado, planejado e organizado pela CPA, com a participação de todos os seus 

integrantes, 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 visam avaliar as 

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

Alunos, Docentes, Coordenadores e Corpo Técnico-administrativo.  

 

O processo ocorre, portanto, com a participação da sociedade civil organizada e de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, representados numericamente, na Comissão, de forma equilibrada, com 

abrangência de instrumentos de coleta, buscando-se índices de participação crescentes. 

 

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

desenvolvimento dos PPC, 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. 

 

Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão crítica e propositiva, detecção de 

limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas sejam fomentadas para o 

desenvolvimento institucional. 

 

 

IV. Autoavaliação Institucional e Avaliações Externas: análise e divulgação dos resultados  
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Os resultados analíticos, em nível adequado de detalhes, das avaliações internas e externas, são 

amplamente divulgados e apropriados e utilizados por todos os segmentos da comunidade acadêmica, 

conforme a seguir: 

 

a) Análise dos resultados 

 

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

autoavaliação institucional. Essa análise será 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 apresentará 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 e ENADE) subsidiarão as ações e as tomadas de 

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

docente, propostas de aprimoramento dos PPCs e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e 

infraestrutura. Quando as informações forem divulgadas para os Coordenadores de Cursos e para os 

Gestores, será feita uma reflexão com os docentes (pelos Coordenadores) e com os demais colaboradores 

(pelos Gestores) sobre a realidade encontrada e, então, serão definidas estratégias para minimizar as 

fragilidades apontadas e maximizar as potencialidades.  

 

A CPA deve elaborar pareceres sobre os resultados avaliativos relacionados aos 5 Eixos/ 10 dimensões do 

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

setores da IES, a partir do levantamento das fragilidades e das forças institucionais. As oportunidades de 

melhorias e os pontos fortes identificados no processo de avaliação devem contribuir para a definição das 

estratégias da IES (diagnóstico interno). Os resultados avaliativos visam contribuir 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, elaborará documentação com informações relacionadas a esse processo (resultados 

das pesquisas, ENADE, pontos fortes e fragilidades e evolução dos indicadores institucionais) e os 

apresentará à comunidade acadêmica. Os Coordenadores, com respectivos docentes e discentes, reavaliarão 

e redefinirão 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.   

 

 

b) Formas de divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

 

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

setoriais, em formato de grupos focais, de forma que as respostas produzidas pelos instrumentos de 
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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 nas reuniões para gestores, 

coordenadores, docentes, colaboradores e líderes de turmas. 

 

 

 

V. Relatórios de Autoavaliação 

 

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

elaborados pela CPA e 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.  Possuem relação entre si, impactam o processo de gestão da Estácio FATERN e são base para a 

promoção de mudanças inovadoras. 

 

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 

Estácio FATERN e deve estar retratado nos referidos Relatórios, impactando o processo de gestão da 

Instituição. 

 

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

da IES deve estar 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, demonstra a preocupação da IES na 

perspectiva de seu aprimoramento. O trabalho desenvolvido pela CPA, a cada ciclo avaliativo, fará 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. A utilização dos resultados de forma progressiva ao 

longo dos momentos avaliativos deve promover significativos avanços para a Estácio FATERN, que podem 

ser vislumbrados pelos níveis de satisfação progressivos.  

 

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 
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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 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 (Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065), sempre obedecem à data de postagem prevista no sistema e-MEC, possuem 

clara relação entre si, impactam a gestão da Estácio FATERN, promovendo mudanças inovadoras que 

contribuem para a evolução institucional. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

1.1.1. Dimensão 2: Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

Ensino (Graduação)  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

Os NDE dos cursos trabalharam isoladamente e atualizaram os projetos pedagógicos. A 
rotina foi de reuniões mensais, cada curso com seus componentes e suas prioridades. Os 
conteúdos das atualizações devidamente registradas em atas.  

Divulgar os Projetos Pedagógicos dos Cursos aos 
Alunos. 

A divulgação dos PPC é realizada de forma segmentada, ou seja, a cada mês os 
coordenadores de curso, escolhem um trecho que entendem que é importante ou que está 
em destaque e publicam nos murais dos cursos e divulgam nas mídias sociais dos seus 
cursos. 

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

Melhoria no atendimento ao aluno, com a implantação do WhatsApp da secretaria de 
alunos, criação de um grupo de relacionamento entre a CPA e os representantes de alunos, 
dando suporte a toda e qualquer dúvida e esclarecendo muitos itens aos alunos quanto ao 
processo de avaliação e ações implantadas advindas dos resultados do ISA anteriores. 
Atualização de pelo menos duas vezes por semana a rede social da ESTÁCIO FATERN, 
fazendo com que os alunos tenham mais informações quanto a atividades acadêmicas da 
unidade.  

Organizar e desenvolver as Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs), nos cursos ofertados. 

Foram realizadas em 2019.1: 189 atividades, distribuídos nos 10 cursos presenciais, 
totalizando 1740 horas, com uma adesão de 65% dos alunos. Em 2019.2 foram 148 
atividades, totalizando 1778 horas, com adesão de 33% dos alunos. As AAC foram 
distribuídas em 13 ênfases, sendo: Arte e Educação, Artes, Criatividade e Inovação, Direitos 
Humanos, Direitos Humanos e Cidadania, Direitos Humanos e Responsabilidade Social, 
Diversidade Sócio Cultural, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Livre, Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, Sustentabilidade e Desenvolvimento, Tecnologias Educacionais.  
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Divulgar os critérios de Avaliação e regras para as 
Atividades Acadêmicas Complementares, TCC, 
Extensão, Iniciação Científica e Monitoria. 

Implantada rotina de entrada em sala de aula, pelos coordenadores de curso, pelo menos 
uma vez por semana, para realizar comunicados presenciais e sanar dúvidas quanto á alguns 
pontos. A cada semana o coordenador escolhe um tema para falar em algumas salas de aula 
(dia da semana que tem mais alunos). 

Organizar e desenvolver as Atividades Acadêmicas 
Complementares (AACs) alinhadas aos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos.  

Planejamento por meio de planilha em Excel, enviada a gerência acadêmica em prazo pré-
estabelecido. A orientação é equilibrar as ações em todos os eixos, sem deixar prevalecer 
apenas um dos eixos. As AAC foram distribuídas em 13 ênfases, sendo: Arte e Educação, 
Artes, Criatividade e Inovação, Direitos Humanos, Direitos Humanos e Cidadania, Direitos 
Humanos e Responsabilidade Social, Diversidade Sócio Cultural, Educação Ambiental, 
Empreendedorismo, Livre, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sustentabilidade e 
Desenvolvimento, Tecnologias Educacionais. 

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

Reunião entre os coordenadores de curso da área da saúde, a fim de alinhar o plano de 
atendimento/funcionamento das clínicas escolas de forma integrada. Os pacientes da 
comunidade tiveram a possibilidade de ser beneficiados por ações integradas entre os 
cursos, ainda que poucas, voltadas aos serviços de saúde (Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição e Psicologia). Dessa forma, os alunos vivenciaram a interdisciplinaridade nas 
práticas, e com isso ganharam ainda mais conhecimento.  

Garantir a qualidade do conteúdo do material 
didático das disciplinas 

São ofertados cursos de capacitação pelo PIQ voltado a produção de material didático. A 
gerência acadêmica faz contato com os coordenadores de curso e sinalizam a necessidade 
de produção de material de algumas disciplinas, para que possa ser divulgado entre os 
docentes.  
 

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

Os estágios na área da saúde, possui uma coordenação geral, no qual tem a função de 
gerenciar, intermediar campos de estágio, contrapartidas (mais de 100 horas capacitações), 
entrega de materiais solicitados pelos hospitais, emissão de documentos (termos de 
estágios, convênios), organização dos mesmos, acompanhamento de prazos e logística de 
distribuição dos alunos que precisam fazer estágios, entre outras atividades. Os principais 
convênios que a Estácio tem são a SESAP (Hospital Walfredo Gurgel, Hospital Maria Alice 
Fernandes, Hospital Giselda Trigueiro, Hospital Deoclécio Marques, entre outros) e a SMS 
(UBS – Unidades Básicas de Saúde), estes convênios permitem a inserção dos alunos nos 
principais/maiores hospitais do Rio Grande do Norte. Em 2019 obteve-se o quantitativo a 
seguir de matriculas nas disciplinas de estágio: 214 matriculas em Enfermagem, 515 em 
Fisioterapia, 155 em Nutrição, 84 em Psicologia e 41 em Serviço Social. Os alunos 
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estagiários, foram distribuídos em 116 campos (ao todo) e cumpriram uma carga horária de 
aproximadamente 152.900 horas (todos os cursos). O curso de Serviço Social tem uma 
particularidade, pois o conselho da profissão exige um coordenador de estágio da Instituição 
assistente social. Neste sentido, estavam em campo 32 alunos em 2019.1 e 5 alunos do 
curso em 2019.2.  

Garantir a preparação para o mercado de trabalho 
oferecida pela Instituição. 

As AAC contribuíram significativamente com a preparação dos alunos para o mercado de 
trabalho, uma vez que os coordenadores de curso planejaram em 2019 um total de 37 ações 
voltadas ao eixo empregabilidade.  
 

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

Participação mensal da CPA nas reuniões de representantes de turma, reuniões dos 
coordenadores de curso (semanal), mantendo contato com os envolvidos e por conseguinte 
buscando o feedback dos resultados das avaliações. Ao longo do ano de 2019 foram  
 

Divulgar as ações de melhoria implantadas nos 
Cursos, com base nos resultados da Avaliação 
Institucional (interna e externa) 

Implantado o Boletim CPA, com informações esclarecedoras sobre a atuação da CPA e 
principalmente divulgando as melhorias realizadas na unidade. Foram 3 Boletins divulgados 
(Set/Out/Nov) no formato digital e colocado nos murais da IES (murais dos cursos e da CPA). 

Desenvolver Programas de Capacitação Docente 
 

Através do PIQ - Programa de Incentivo à Qualidade Docente, executado pela EDUCARE – 
Universidade Corporativa da Estácio, o docente tem a oportunidade de participar de vários 
cursos voltados para áreas especificas do conhecimento. Foram ofertados 16 cursos de 
capacitação, no ano de 2019, pelo portal Educare, entre eles estão:  
2019.1 
• Ensino Híbrido - Concepções e Práticas; 
• Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino Superior; 
• Mídias Virtuais na Educação; 
• Planejamento de Ensino;  
• Trinômio Avaliação, Ensino e Aprendizagem; 
• Sala de Aula Invertida; 
• Kahoot; 
• Prezi; 
• 8 passos para preparar sua videoaula; 
• Mapa Mental; 
• TBL - Aprendizagem Baseada em Times; 
• Elaboração de Material Didático. 
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2019.2 
• Ensino Híbrido: Concepção e práticas 
• Mídias Virtuais na Educação 
• Problem Based Learnig – Aprendizagem Baseada em Problemas 
• Project Based Learnig – Aprendizagem Baseada em Projetos 
• Team-Based Learning – TBL- Aprendizagem baseada em times 
• Método Trezentos   

 

 

Ensino (Pós-graduação)  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

Foram ampliadas vagas (nos eventos de AAC da graduação) para os alunos da pós-
graduação, bem como sorteadas bolsas da pós-graduação para os alunos da graduação.  Os 
alunos da graduação (alunos concluintes) foram convidados a participar da aula inaugural da 
pós-graduação no início do semestre. Apresentação da pós-graduação através de 
depoimentos de alunos egressos da graduação e que são alunos da pós-graduação.  

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

Divulgação dos cursos de pós-graduação para os alunos da graduação na Semana Cientifica 
da Estácio FATERN. Realização de palestras (em todos os cursos) com professores 
planejados para aulas da pós-graduação.  

 

 

 

 

 

Pesquisa / Iniciação Científica  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Garantir o engajamento de alunos e professores dos 
cursos de Pós-graduação e Graduação nos 

Abertura de vagas para alunos da pós-graduação, nos editais de seleção dos trabalhos de IC. 
Apresentação dos resultados parciais dos trabalhos para turmas da pós-graduação de áreas 
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Programas de Iniciação Científica. afins.  

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

Semestralmente é solicitado ao corpo docente a atualização do currículo lattes, para que a 
unidade possa obter as informações necessárias quanto as produções acadêmicas deles. A 
partir disso incentiva-se o docente a fazer produção cientifica especialmente com os alunos, 
envolvendo-os. Quanto a apresentação dos trabalhos e iniciação cientifica da unidade, esta 
é realizada anualmente em evento científico da Estácio – FATERN e em evento voltado 
apenas para a iniciação cientifica. Toda a comunidade acadêmica tem a oportunidade de ver 
os trabalhos que são apresentados em pôster ou apresentação oral.  

Desenvolver a produção de conhecimento articulado 
às necessidades sociais. 

Acompanhamento das atividades dos cursos e dos projetos de iniciação científica em 
desenvolvimento no ano de 2019. 
Execução de 04 projetos de iniciação científica, sendo 2 vinculados ao curso de Fisioterapia 
(6 alunos envolvidos), 1 ao curso de Nutrição (3 alunos) e 1 de Serviço Social e outras ações 
periódicas ou eventuais. Abaixo os trabalhos de IC desenvolvidos na unidade:  
 
CARACTERIZAÇÃO DE PRATICANTES DE CROSSFIT® DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EM 
NATAL-RN: VARIÁVEIS NUTRICIONAIS E ANTROPOMÉTRICAS: o presente estudo visa avaliar 
características de treino e padrões dietéticos e antropométricos em atletas de CrossFit® de 
um centro de treinamento na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Será realizado a 
avaliação da composição corporal utilizando técnicas de antropometria que envolvem 
perimetria, diâmetro ósseo, dobras cutâneas, além da aferição de peso e altura, utilizando a 
técnica preconizada pela ISAK (International Society Advancement Kinanthropometry) e 
ferramentas como adipômetro, lápis dermográfico, fita, paquímetro, balança e 
estadiômetro para estabelecer a densidade corporal e posterior porcentagem de gordura 
corporal e massa magra utilizando equações específicas. 
 
O RELACIONAMENTO INTERGERACIONAL: UM ESTUDO A PARTIR DA PERSPECTIVA DE 
ADOLESCENTES, FAMILIARES E IDOSOS: o objetivo deste estudo é analisar o relacionamento 
inter-geracional a partir da percepção de adolescentes e familiares de idosos de uma escola 
pública, usuários idosos e familiares do CRAS Nova Parnamirim-RN e idosos atendidos em 
dos CREAS de Parnamirim-RN. 
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EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA ASSOCIADA À BANDAGEM FUNCIONAL NA FLACIDEZ 
MUSCULAR: Esse estudo tem como objetivo observar os efeitos da radiofrequência 
associado à bandagem funcional no tratamento da flacidez muscular.  

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DE PONTOS GATILHOS MIOFASCIAIS APÓS APLICAÇÃO DA 
MICRO ELECTRÓLISIS PERCUTÂNEA - MEP®: Este trabalho busca compreender quais 
alterações e efeitos negativos os PGM’s trazem aos universitários e como isso interfere em 
sua qualidade de vida, propondo uma conduta terapêutica para alívio destes sintomas. O 
presente estudo tem como objetivo investigar e analisar a atividade eletromiográfica após a 
aplicação da MEP®. 
 

 

 

Extensão  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Articular os projetos/ações de Extensão às 
necessidades da comunidade na qual a IES está 
inserida. 

Acompanhamento das ações e projetos implantados em 2019, Execução de 12 projetos de 
extensão outras ações periódicas ou que derivam dos 05 eixos da extensão, conforme 
previsto no PDI. Abaixo um resumo das ações de extensão que ocorreram ao longo do ano: 
 
Psicologia: 
 
PROSSEGUIMENTO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL NO SPA  - 
SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA – DA ESTÁCIO FATERN: o objetivo é caracterizar o perfil 
neuropsicológico de crianças e adolescentes que apresentem em suas triagens queixas 
como: dificuldades de aprendizagem, atraso no desenvolvimento, ou que já cheguem à 
triagem com encaminhamento direcionado para a avaliação neuropsicológica. Como 
objetivos específicos tem-se: Ampliar o Serviço de Neuropsicologia na cidade de Natal 
consolidando a inserção da avaliação neuropsicológica infantil no SPA; Proporcionar aos 
alunos selecionados para auxiliar no projeto, o estudo e treinamento referente à 
neuropsicologia e a prática de avaliação neuropsicológica infantil (manejo dos testes 
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neuropsicológicos selecionados) a partir de reuniões periódicas; Oferecer um laudo 
neuropsicológico para família/escola, que auxilie na compreensão do perfil de forças e 
fraquezas cognitivas identificadas, subsidiando, portanto intervenções futuras junto a essas 
crianças e adolescentes. Estão envolvidos no projeto 1 docente e 7 alunos do 5º período do 
curso de Psicologia, bem como  três (3) Crianças sendo 1 menina (J.E.) e 2 meninos (M.L. e 
V.B.) ambos de 10 anos de idade, que apresentaram em suas triagens queixas como: : 1) 
Problemas de Aprendizagem; 2) Queixas de atenção e agitação; 3) Dificuldade para 
memorizar conteúdos acadêmicos; 4) Dificuldade em compreender instruções de ordens 
mais complexas; 5) Dislexia/ Discalculia; entre outros. As principais ações desenvolvidas 
foram: a) Seleção e treinamento dos alunos que compõe a equipe de atendimento. Os 
alunos selecionados passaram por um treinamento a partir de leitura e discussão de textos e 
artigos sobre a neuropsicologia/avaliação neuropsicológica infantil, seguido de aulas 
práticas para o aprendizado do manuseio dos testes selecionados; b) Seleção das crianças e 
adolescentes que participaram do projeto. Os participantes foram selecionados a partir das 
queixas, já mencionadas, apresentadas nas triagens realizadas no semestre anterior; c) 
Processo avaliativo das crianças e adolescentes selecionados; d) Conclusão do processo 
avaliativo e marcação da sessão de devolutiva. Nessa etapa final foram elaborados os laudos 
neuropsicológicos e realizadas as sessões de devolutiva dos laudos. Resultados: Capacitação 
e treinamento de sete alunos do curso de Psicologia na área de neuropsicologia e avaliação 
neuropsicológica infantil; Avaliação neuropsicológica de três crianças; Entrega de três laudos 
neuropsicológicos para as famílias das crianças avaliadas; Premiação em 2º lugar na CIENTIF 
2019; Inclusão do SPA, pelo conselho de psicologia, na lista das instituições que realizam 
avaliação neuropsicológica infantil; 

 
INTERVENÇÃO EM PSICOTERAPIA BREVE PARA CRIANÇAS E ADLOSCENTES EM LISTA DE 
ESPERA NO SPA DA ESTÁCIO: o projeto tem como objetivo oferecer atendimento 
psicoterápico na modalidade de psicoterapia breve a crianças e adolescentes, que aguardam 
atendimento em lista de espera no SPA. Outro objetivo é diminuir a lista de espera e 
prevenir o surgimento e ou agravamento de problemas emocionais da lista. Quatro alunos 
(4) estavam envolvidos no projeto. Resultado: quando o projeto foi criado havia uma 
demanda acumulada de 32 pacientes na lista de espera - 2017 (6 pacientes), 2018 (11 
pacientes), 2019 (15 pacientes). Em 2019, foi trabalhada a lista de espera do ano de 2017 e 
2018, sendo que 4 pacientes que foram contactados não puderam ser absorvidos por serem 
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portadores de TEA (Transtorno do Expecto Autista). Desta forma, a lista de espera reduziu 
para 26 pacientes. Em 2019 no período de agosto a novembro, dez famílias foram atendidas, 
4 altas realizadas e 1 paciente deu continuidade. Os resultados parciais foram apresentados 
pelos alunos em eventos científicos na unidade.  
 
Enfermagem: 
 
FISVENF - FISCALIZAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS: A ENFERMAGEM COMO 
TRANSFORMADORA DO ACESSO AOS IMUNOBIOLÓGICOS: o projeto tem como objetivos: 
realizar diagnóstico-situacional das salas de vacinas do Município de Natal, atuando nos 
principais entraves de modo a ampliar o acesso da população aos imunobiológicos; 
Capacitar os alunos do curso de enfermagem da Estácio FATERN para a realização de ações 
de prevenção à saúde na comunidade, gerenciamento em enfermagem e de educação 
continuada; Evidenciar a atuação da enfermagem frente aos imunobiológicos; Realizar o 
diagnóstico-situacional das salas de vacinas do município de Natal; Propor a execução de um 
plano de ação voltado a minimização dos entraves evidenciados; Gerar dados a partir das 
ações realizadas para produção científica; Promover o elo entre faculdade e comunidade 
beneficiando a instituição, os alunos, a SMS Natal, os profissionais de saúde e 
principalmente os usuários do SUS. Sujeitos envolvidos: 04 alunos do curso de graduação em 
enfermagem; 02 profissionais da secretaria municipal de saúde do natal e 01 profissional da 
secretaria estadual de saúde do Rio Grande do Norte. Ações realizadas: Seleção de alunos 
para participarem do projeto, realizada; Participação efetiva 100% do total de alunos do 
projeto; Realizados 100% dos encontros de nivelamento de conteúdo programados; 
Monitoradas coberturas vacinais de 100% das cidades do Estado do RN durante a campanha 
de vacinação contra Influenza; O Estado do Rio Grande do Norte atingiu a meta de vacinação 
contra a Influenza; Participação na webconferência sobre a campanha de Influenza com o 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde; Elaborados 04 templates para divulgação dos 
resultados da campanha contra a Influenza; Elaborado Instrumento de Supervisão de Sala de 
Vacinas; Implementado Instrumento de Supervisão de Sala de Vacinas no Município de 
Natal; Implantado Instrumento de Supervisão de Sala de Vacinas nas 6 Unidades Regionais 
de Saúde Pública do Rio Grande do Norte; Projeto submetido na II Mostra de Extensão da 
Estácio; Projeto apresentado na CIENTIF 2019; Resultados parciais apresentados no 
“Encontro com Gestores: Compromisso com a Vigilância e a Proteção à Saúde no RN” pela 
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equipe técnica da SESAP-RN. Resultados alcançados: Realizadas visitas em 45% das salas de 
vacinas do Distrito Sanitário Leste; Realizadas visitas em 70% das salas de vacinas do Distrito 
Sanitário Oeste; Realizadas visitas em 100% das salas de vacinas do Distrito Sanitário Sul; 
Realizadas visitas em 100% das salas de vacinas do Distrito Sanitário Norte; Resultados 
parciais compilados, indicativo de ampliação do diagnóstico para todo o Estado para 
obtenção do perfil regional; Ampliação do processo de monitoramento dos imunobiológicos 
no Município de Natal; Delineado o perfil de funcionamento das salas de vacinas do 
município de Natal; Realizadas intervenções/orientações em 100% da salas de vacinas 
visitadas; Indicação de realização de estudo para aferir o potencial de imunização das 
vacinas acondicionadas no município de Natal; Dados parciais apontam que: 80% das salas 
de vacinas visitadas não funcionam em horário integral (o mesmo da unidade básica); 95% 
das salas de vacinas visitadas foram encontradas não conformidades, das quais podemos 
destacar que em 30% havia imunobiológico acondicionado em sacos plásticos e que em 40% 
havia irregularidades no posicionamento do bulbo do termômetro e baixíssima atuação dos 
enfermeiros nas salas de vacinas. 
 
 
CONSULTÓRIO ITINERANTE DE ENFERMAGEM: BUSCANDO A INTERSETORIALIDADE PARA 
PROMOVER SAÚDE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: este projeto tem como objetivo desenvolver 
ações de diagnóstico clínico e/ou social, de prevenção de agravos e promoção da saúde, a 
partir da integração do curso de enfermagem, ESF e CMEI. Estiveram envolvidos 6 alunos e 
1 docente do curso de enfermagem; 1 equipe de estratégia saúde da família; 10 professores 
do CMEI; Pais e responsáveis pelas crianças; 128 crianças. Dentre as ações que foram 
realizadas foi Construído um plano de ação, junto aos profissionais da ESF e do CMEI, para 
apresentação e discussão com responsáveis pela criança; Identificação das condições de 
saúde das crianças em fase pré-escolar e dos profissionais; Atualização do cartão de 
vacinação do pré-escolar e dos profissionais; Promoção da educação em saúde com os 
responsáveis, crianças e profissionais do CMEI; Divulgação das práticas alternativas, mais 
especificamente o uso da fitoterapia no tratamento de problemas comuns da infância. 
Resultados: Avaliação física e do calendário vacinal de 128 crianças; Treinamento dos alunos 
do projeto para realização das capacitações com os profissionais do CMEI; Aprovação do 
resumo para apresentação na II Mostra de Extensão da Estácio; Apresentação dos 
resultados para a enfermeira da ESF, professores do CMEI e pais/responsáveis.; Realização 
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de capacitação para os profissionais do CMEI sobre quedas, ferimentos, convulsão, engasgo 
e parada cardiorrespiratória; Implementação de atividades lúdicas de educação em saúde 
com as crianças e responsáveis na semana da criança no CMEI. 

 
ATENÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA – ESTRATÉGIAS PARA UM FUTURO DE SAUDÁVEL: 
objetiva promover a continuidade as ações voltadas à atenção e promoção da saúde das 
crianças, promovendo diagnóstico clínico, prevenção de agravos, realizar atendimento de 
primeiros socorros, treinar os profissionais atuantes no cuidado das crianças em primeiros 
socorros (Lei Lucas). Proporcionar campos de prática supervisionada em ensino clínico e 
estágio curricular supervisionado. Foram envolvidos 8 alunos do curso de enfermagem e 1 
docente, prestando assistência a 540 crianças (100 crianças por turno em dias diferentes), 
no Projeto  Segundo Tempo (Marinha). Entre as ações realizadas estão: Atendimento em 
situações de primeiros socorros; Exames clínico e físico; Diagnóstico de enfermagem, 
orientação e tratamento; Palestras de orientação em saúde; Treinamento de primeiros 
socorros em pediatria para a equipe PROFESP. Resultados alcançados: Neste período foram 
realizados 316 atendimentos de primeiros socorros: Quatro encaminhamentos foram 
realizados para atendimento hospitalar; Foram detectado 3 suspeitas de gravidez em 
adolescentes; Treinamento de Suporte Básico de Vida – SBV para 35 colaboradores (Lei 
Lucas); 250 crianças tiveram o couro cabeludo examinados por causa de uma infestação de 
pediculose. Dessas 63 estavam infestadas e foram orientadas ao tratamento; as crianças 
receberam orientações (palestras) de saúde e higiene pessoal. 

 
 
 

Fisioterapia:  
 
LIGA DE ESTUDOS EM FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL: O objetivo desse estudo é 
verificar os efeitos da terapia combinada (heccus) na fibro edema geloide e eletrolipólise 
(neurodyn) na adiposidade localizada. Os sujeitos envolvidos foram pessoas que 
apresentavam adiposidade localizada e fibro edema geloide (celulite).  Cinquenta e quatro 
(54) pacientes foram atendidos, totalizando 681 sessões de fisioterapia, em 2019. Os 
resultados parciais foram apresentados pelos alunos em eventos científicos na unidade e em 
um deles o projeto foi premiado.  



 35 

 
MEDULAR - MÓDULO UNIFICADO DE LESIONADOS MEDULARES: este projeto tem como 
objetivo desenvolver ações que unifiquem as áreas de conhecimento sobre a Lesão Medular 
no âmbito físico, emocional e social do indivíduo, promovendo mudanças na independência 
funcional, acessibilidade e nas políticas de apoio a essa parcela da população através de 
experiências científicas, culturais e relacionais entre alunos e pacientes. Quanto aos sujeitos 
envolvidos foram 1 docente e 5 alunos do curso de Fisioterapia e 14 pacientes com lesão 
medular (total ou parcial). Ações desenvolvidas: Atendimentos Fisioterapêutico; Oficina de 
transferência; Visitas domiciliares; Núcleo de estudo temático; Colóquios científicos; 
Campanhas na comunidade e Acessibilidade e mobilidade dos cadeirantes. Este projeto teve 
como resultados alcançados: 96 Atendimentos clínicos divididos entre o grupo de lesionados 
medulares e atendimentos individualizados; 01 colóquio científico com cerca de 100 alunos 
participando; 07 encontros do núcleo de estudos; 04 visitas domiciliares para avaliação 
ergonômica; 05 acolhimentos de pessoas com LM recente; 01 Atividades de socialização na 
comunidade; 01 oficinas de acessibilidade e mobilidade; 02 práticas de transferência e 
técnicas fisioterapêuticas e 01 audiência pública na Câmara Municipal de Natal. 

 
Serviço Social: 
 
O SERVIÇO SOCIAL E A INTERDISCIPLINARIDADE NA ÁREA SÓCIOJURÍDICA: O FAZER 
PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA ESTÁCIO 
NATAL/RN: este projeto acontece na Casa de Justiça e Cidadania – CJC funciona na Central 
do Cidadão – órgão vinculado a SEJUC e ao TJRN  e tem como objetivos: Ampliar o espaço de 
inserção do profissional em formação do curso de serviço social em atividade de estágio 
obrigatório; Integralizar as ações da Assistência Social e as competências do profissional no 
sócio jurídico; Atender as comunidades vulneráveis que precisam resolver questões da área 
Civil (Pensões Alimentícias; Guarda; Tutelas; Curatelas; Dissolução de uniões; Defesa de 
direitos (Criança; Idosos e Mulheres vítimas de violência doméstica). Os sujeitos envolvidos 
são 1 docente, 5 alunos do curso de Serviço Social. As principais ações realizadas: 
Atendimento social aos usuários; Delimitação do perfil do usuário; Encaminhamentos aos 
atendimentos jurídicos; Encaminhamentos às instituições que trabalham com a demanda 
apreciada em atendimento social (Delegacia da Mulher; Centro de Referência da Mulher 
Cidadã; Delegacia do Idoso e Promotoria Pública); Estudo Socioeconômicos das demandas 



 36 

para subsidiar as orientações com as estagiárias. Resultados: Foram realizadas intervenções 
na zona norte do Natal enquanto espaço da Casa da Cidadania compreendendo ações 
destinas a toda sociedade da cidade do Natal; Encaminhamentos realizados aos: Conselhos 
Tutelares; Delegacia Especializada ao atendimento a Mulher; Delegacia da Criança e do 
Adolescente; Promotoria do Idoso; Defensoria Pública, INSS, CRAS E CREAS NORTE. (TOTAL 
DE ATENDIMENTOS EM 2019.1= 403 Atendimentos. / TOTAL DE ATENDIMENTOS EM 
2019.2= 414 Atendimentos. / TOTAL DE ATENDIMENTOS EM 2019 = 817 Atendimentos. 
 
 
 
Nutrição: 
 
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ATLETAS POTIGUARES DE TAEKWONDO: o objetivo dele é 
Educar atletas da Federação Potiguar de Taekwondo, sobre a nutrição em detrimento aos 
benefícios que uma correta alimentação acarreta na qualidade de vida e no desempenho 
esportivo. Participaram do projeto 4 discentes do curso de Nutrição, 1 docente e 35 atletas 
da Federação Potiguar de Taekwondo. Entre as principais ações desenvolvidas estão as 
palestras educativas sobre temas diversos na nutrição, especialmente no âmbito esportivo, 
destacando os benefícios, recomendações, mitos e verdades. Resultados: realização de 8 
palestras, oficinas, rodas de conversas, abordando os temas: Alimentos processados, ultra 
processados e minimamente processados; Rotulagem; Hidratação no esporte; Carboidratos 
no esporte; Proteínas no esporte; Lipídeos no esporte; Vitaminas e Minerais no esporte e 
Creatina no Esporte. 
 
Administração: 
 
CAPACITAÇÃO PARA TODOS: O projeto Capacitação para Todos tem como objetivo principal, 
capacitar e formar jovens carentes de escolas públicas para a retomada da oportunidade de 
inserção no mercado de trabalho, bem como para aqueles que buscam uma melhor 
qualificação profissional. O projeto ainda traz, como objetivos secundários, o aumento da 
autoestima, maior capacidade de comunicação e integração entre os participantes. Os 
sujeitos envolvidos foram 6 alunos do curso de administração e 1 docente. Ações realizadas: 
Criado a Oficina Empregabilidade e Mercado de Trabalho; Elaborado a identidade visual do 
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Projeto e material de divulgação; Promovido divulgação do projeto com suporte da Letra A; 
Realizado visita as escolas selecionadas; Implantado projeto na Escola Rêgulo Tinôco – 3 
grupos (média de 27 alunos); 1 mês e meio com cada grupo; Criado Cartilhas Orientativas: 
entrevista; vestimenta, currículo e oportunidades de empregos. Quanto aos resultados 
alcançados pode-se citar: os alunos participantes do Projeto tiveram a oportunidade em 
aprofundar conhecimento na área de recrutamento e seleção; desenvolveram habilidades 
em oratória e interação social; além do exercício da criatividade; 156 alunos impactados 
junto ao Projeto; Direcionamento para seleção de estágios e empregos – 34 oportunidades; 
Visibilidade da Faculdade Estácio Ponta Negra na mídia: internet, rádio e TV. 
 
 

Garantir o planejamento e divulgação das Atividades 
de Extensão alinhadas aos PPCs. 

Dentre as ações que envolvem as atividades de extensão foram realizadas: os docentes 
foram estimulados a propor projetos para que houvesse participação do maior número de 
projetos possível distribuídos nos cursos; divulgação dos editais, com prazos delimitados 
para que os alunos pudessem se inscrever e participar da seleção; realizada reunião com os 
docentes bolsistas para acompanhar o desenvolvimento dos projetos e reforçar os 
compromissos assumidos no Edital; realizadas 03 reuniões por ano, sendo uma em cada 
trimestre; após a reunião foi enviado a ata para o e-mail: extensao.nacional@estacio.br, 
com detalhamento das deliberações nas reuniões e envio dos relatórios trimestrais e final. 
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3.1.2. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

 

Comunicação interna  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

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

Em 2019 na a comunicação interna passou por um upgrade. Além dos canais de 
comunicação interna já utilizados: informativos por e-mail, quadro/mural de avisos, 
Intranet, SMS e Conecta, a página do Instagram local foi criada para ampliar o alcance das 
informações institucionais com a comunidade acadêmica e proporcionar rapidez no acesso a 
informação, uma vez que esta mídia social tem grande adesão por parte dos alunos, 
principalmente. As Coordenações de Curso estão sempre atentos aos quadros, murais e 
informativos da IES, com dados sobre: CPA, Extensão, Responsabilidade Social e outras 
informações institucionais relevantes. Os murais dos laboratórios específicos são mais 
vistos, em razão da permanência dos alunos, portanto além das orientações expressas e 
legíveis sobre regras e procedimentos de uso, podem ser usados de forma mais estratégica. 
Existem os murais generalistas e os específicos por curso nos pisos térreo e superior.  

Garantir a sintonia e eficácia da divulgação das 
informações para a comunidade universitária. 

A criação da página no Instagram proporcionou a eficácia, garantindo que a informação 
institucional, de fato, chegasse até a comunidade acadêmica. 

Aprimorar o fluxo de informações e da qualidade da 
comunicação institucional interna. 

As artes e imagens divulgadas nas mídias sociais aproximaram a comunidade interna uma 
vez que todos passam a visualizar in loco as ações que estavam sendo realizadas. Os 
coordenadores passaram a registrar as ações de forma mais apurada, “limpa”, dando maior 
qualidade visual as ações publicadas.  

Acompanhar os registros da Ouvidoria, visando ao 
aprimoramento dos serviços ofertados pela IES. 

São emitidos relatórios e gráficos de acompanhamento das demandas postas e analisadas 
de forma estratificada por tipologia da reclamação e dos processos envolvidos.   

 
 

Comunicação externa  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Estabelecer parcerias com a comunidade externa. 
 

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

 



 39 

Aprimorar o fluxo de informações e da qualidade da 
comunicação institucional externa. 

Houve uma atualização na interface da homepage da Estácio para o público externo e, com 
isso, a navegabilidade dos hiperlinks integrados e sincrônicos (filmes e áudios didáticos), 
bem como acesso as informações de inscrições e informações voltadas aos cursos tornou-se 
mais fáceis de encontrar e agilizou a busca pela informação. 
Reforço nos contatos e interlocuções entre a assessoria de imprensa e coordenadores de 
curso. A página do Instagram local contribuiu para que a comunidade externa conhecesse as 
ações, especialmente as acadêmicas que acontecem na IES. Tais informações antes restritas 
a comunidade interna (funcionários, professores e alunos), em 2019 passou a atingir toda 
sociedade civil.  

 
 
 
1.1.2. Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

 

Formas de Atendimento  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Verificar, junto à Gestão da IES, a efetividade das 
formas de acesso: vestibular, PROUNI, transferência 
externa, transferência interna e portadores de 
diploma de curso superior 

O aluno ao ingressar na IES, seja por meio do vestibular, transferência, como portador de 
diploma ou com a nota do  Enem, toda a equipe que envolve sala de matrícula e 
coordenadores de curso, se mobilizam para acolher esse aluno que na maioria das vezes 
chega inseguro em relação a opção que fez para o ensino superior. Esse aluno, 
necessariamente é acolhido pela coordenação do curso para que se faça os esclarecimentos 
necessários para o início de sua jornada acadêmica. A IES prepara uma semana de 
adaptação para os ingressantes, exatamente para evitar que o aluno se sinta “perdido” e por 
isso queria evadir. Entendemos que esta é uma forma que garante a permanência dele 
nesse momento inicial. Este aluno normalmente está coberto ou pelo desconto atribuído no 
seu ingresso (dependendo da forma de entrada), assim como pode estar assegurado pelo 
Crédito Universitário PRAVALER, que é um programa oferecido pela Estácio para o aluno, 
de modo que pagando a metade do valor de sua graduação, e posterior a sua formatura, 
tenha o dobro do tempo do curso para começar a pagar. O FIES também se apresenta como 
uma opção de financiamento seguro e que tem muita procura pelos alunos, especialmente 
os da área da saúde, por se tratar de cursos de investimento maior.  
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Acompanhar o atendimento presencial ao Aluno 
pela Secretaria Geral Acadêmica e Coordenadores 
de Curso. 

Todos os alunos ao ingressar na IES, são apresentados aos líderes de setor (biblioteca, 
secretaria, sala dos professores, sala de matrícula, entre outros) em sala de aula. Na ocasião 
os líderes colaboradores tecem um resumo de como eles podem ter acesso aos serviços e 
fazem breves esclarecimentos sobre os atendimentos. Os líderes de turma mensalmente 
nos dão o feedback do atendimento prestado de forma geral na IES, na presença do gestor 
da unidade. Além disso “atendimento” é um dos indicadores avaliados na avaliação 
institucional semestralmente. 

Acompanhar a efetividade dos serviços prestados 
pela Secretaria Virtual. 

A secretaria virtual do aluno, vem há alguns anos apresentando resultados negativos nas 
avaliações internas. Percebeu-se que os alunos que fazem a utilização dela não aceitam bem 
o serviço e relatam falhas no atendimento, uma vez que o atendente é de fora de Natal e 
não compreende algumas das solicitações que os alunos fazem, especialmente quando 
necessitam de uma informação local.  
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Acompanhar, junto às Coordenações de Curso e 
Gestão da IES, a implementação dos Programas de 
Apoio Pedagógico previstos no PDI: Ambientação, 
Nivelamento, Nova Chance, Avaliando o 
Aprendizado; Prepara AV1, Convênios, 
Complementação Curricular e Recuperação nas 
férias. 

As políticas de atendimento aos discentes visam assegurar ao estudante os meios 
necessários ao pleno desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos 
articulados e integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação 
continuada. Nessa perspectiva, permaneceram em 2019 algumas ações institucionais de 
atendimento ao aluno. O NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico, é o setor responsável 
pelo atendimento psicopedagógico aos estudantes, dentro de uma dimensão preventiva. No 
NAP, foram realizadas intervenções voltadas às dificuldades referentes ao processo de 
ensino-aprendizagem, seja na orientação didático-metodológica, na relação professor-aluno 
e relações interpessoais entre colegas bem como em questões emocionais que estejam 
interferindo no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a Estácio FATERN conta com 
programas que possuem o suporte do ambiente virtual, dando maior liberdade ao aluno 
atuar de acordo com suas necessidades, como o Programa de Nivelamento, Avaliando o 
Aprendizado, Nova Chance, Prepara AV, Programa de Convênios, Recuperação nas férias, 
dependência, etc.  
Destaca-se também a  consolidação dos programas de monitoria, propiciando aos discentes 
vocacionados, a vivência da experiência docente, aproximando e fortalecendo a relação 
professor-aluno, em benefício do processo ensino-aprendizagem; programa de iniciação 
científica, apoiando e incentivando as atividades de pesquisa desenvolvidas por docentes e 
discentes, com objetivo de despertar a vocação científica, estimular o pensamento 
científico, a aptidão criativa, a capacidade crítica, conscientizando os alunos das questões 
sociais e éticas inerentes à pesquisa científica; TCC, com  aprimoramento e  integração dos 
conhecimentos e dos conteúdos do curso, visando à atuação profissional, complementando 
o pensar científico desenvolvido durante a graduação; e projetos de extensão, 
desenvolvidos e planejados de modo a funcionar como uma complementaridade que as 
articula ao ensino e a pesquisa. Trabalha-se com projetos interdisciplinares e 
interinstitucionais, atendendo a clientela interna e externa da região, estabelecendo a 
interação entre a IES e a comunidade, possibilitando a formação do profissional cidadão. O 
desenvolvimento de tais práticas é imprescindível para a problematização e a busca de 
respostas às questões sociais, possibilitando a disponibilização do conhecimento adquirido, 
como também de novos conhecimentos a serem trabalhados no ensino. A articulação entre 
a IES e a sociedade, por meio da extensão, é, portanto, um processo que possibilita a 
constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as inovações que 
surgem do trabalho acadêmico, onde a IES exerce a sua responsabilidade social, abrindo 
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suas portas à sociedade e proporcionando ao seu corpo discente e docente oportunidades 
de treinamentos e participação em cursos e atividades além de suas atribuições regulares. 

Acompanhar, junto às Coordenações de Curso e 
Gestão da IES, a efetividade dos Programas de Apoio 
à Prática Profissional previstos no PDI: Serviço De 
Estágios E Empregos E Estácio Carreiras. 

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

Garantir, junto à Gestão da IES a execução dos 
Programas de Apoio Financeiro ao Aluno, previstos 
no PDI: FIES, PROUNI e Bolsas Institucionais. 

A IES em 2019 disponibilizou bolsas de diversos tipos para o aluno, bolsas disponíveis desde 
o ingresso do aluno, a bolsas para manter o aluno na IES em casos possíveis evasão. Entre as 
bolsas disponibilizadas pela IES, estão: Bolsas ENEM (45%, 50%, 70%), os programas de 
financiamento (FIES, PraValer), bolsa Convênio, Bolsa colaborador, Bolsa Professor, PROUNI, 
e outros programas: Financiamento sem juros (PAR), Seguro educacional, PAR, Amigo Indica 
Estácio, Bolsa maturidade 50+, Bolsa de parceiros (Educa Mais Brasil, Catho), entre outras. 
No total em 2019 foram concedidas em torno de 2700 bolsas, somando-se bolsas para 
alunos, funcionários e dependentes. 

Acompanhar a efetividade do Atendimento prestado 
pelo NAP. 

Ao longo do semestre as professoras que fazem parte do NAP (psicóloga e pedagoga) 
preparam uma pasta contendo laudos dos atendimentos, formulários (prontuários) e 
encaminhamentos da resolutividade. Ao final do semestre os resultados quali e 
quantitativos sobre os atendimentos realizados, são apresentados no Workshop de 
Socialização de Práticas Acadêmicas.  Em 2019.1 foram realizados 30 atendimentos (12 para 
pedagogia e 18 para psicologia) e em 2019.2, 29 atendimentos (14 para pedagogia e 15 para 
psicologia). 
 

Acompanhar a qualidade do telefônico ativo e 
receptivo prestado ao Aluno 

Em reuniões periódicas, discutiu e buscou feedback junto aos colaboradores, quanto a 
qualidade do serviço de receptivo prestado ao aluno.  

Acompanhar, através dos resultados avaliativos 
internos, o índice de satisfação dos Alunos com 
relação aos serviços prestados pelo “Estácio 
Carreiras”. 

A CPA realizou um trabalho de análise dos indicadores mais frágeis buscando sinalizar à 
gestão e a partir disso melhorar / intensificar a divulgação do serviço do “Estácio Carreiras”.  

Criar formas de verificação, juntamente com a 
Gestão da IES, da qualidade do atendimento virtual 
prestado ao Aluno. 

A gestão possui construiu relacionamento com os líderes de turma, com objetivo de 
aproximar-se cada vez mais com os discentes e buscar o maior número de informações 
possíveis em relação à satisfação deles quanto ao serviço prestado em todas as esferas 
dentro da IES, ao longo do ano.  Criar, juntamente com a Gestão da IES, mecanismos 
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para verificar, periodicamente, a satisfação geral do 
Aluno com o atendimento da IES. 

Garantir a implementação de recursos que 
promovam a acessibilidade pedagógica aos alunos 
com necessidades especiais. 

Intensa divulgação do serviço do NAP (supracitado) para toda a comunidade acadêmica, 
esclarecendo quem se beneficia e como o serviço pode ajudar os alunos, especialmente 
aqueles que apresentam diagnóstico de doenças, limitantes do aprendizado.  

Verificar as condições de mobilidade física: 
 Rampas, 
 Elevadores 
 Piso tátil 
 Sinalização tátil 
 Mapa tátil  
 Vagas reservadas no estacionamento. 

 

Sistematizou-se dentro da rotina da IES, um “tour” mensal sinalizando as condições de uso, 
avarias e possíveis danos da infraestrutura (acessibilidade) da IES. Além disso, ainda em 
2019 foi realizada reforma da infraestrutura de segurança foram avaliados e corrigidos para 
atender legislação.  

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento Financeiro  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Verificar a satisfação geral dos alunos com relação à 
exatidão dos valores cobrados no boleto e com 
relação à clareza e facilidade de entendimento das 
informações do boleto. 

Os resultados das avaliações institucionais quando compartilhadas entre os líderes de 
turma, gera subsídios de informações quanto a satisfação deles em relação aos processos 
financeiros da IES. Este item vem se mantendo entre os 5 indicadores mais mal avaliados 
pelos alunos. A gestão tem a preocupação, nos encontros mensais (reuniões de líderes) de 
esclarecer alguns destes aspectos direcionando para a valorização do produto / serviço 
prestado.  

Verificar a satisfação geral dos alunos com o preço e 
a qualidade do serviço prestado, ou seja, com o 
custo-benefício da IES. 
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Verificar a satisfação com a mensalidade cobrada 
pela IES em comparação com as demais instituições 
de ensino superior privadas 

 
 

Egressos  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Criar mecanismos, juntamente com a Gestão da IES, 
para acompanhar a atuação dos egressos no 
mercado de trabalho. 

A política de acompanhamento dos Egressos estabelece um relacionamento duradouro com 
o aluno formado pela Estácio FATERN e, para isso, empreende diversas ações tais como: 
contatos periódicos, descontos para ingressar em cursos de Pós-graduação, convites para 
participação em eventos especiais e premiações aos melhores ex-alunos, entre outras. Os 
cursos também realizam vários eventos envolvendo os alunos egressos em conexão direta 
com os alunos ativos dos cursos, uma vez que este pode espelhar-se no bom exemplo do 
colega que um dia este ali nas cadeiras da academia. A exemplo temos o evento do curso de 
Administração, no qual promoveu a Semana de Gestão 4.0 da Faculdade Estácio do Rio 
Grande do Norte. Após 2 dias de palestras com empresários, administradores e 
empreendedores, no fechamento do discutiu-se sobre “Os Desafios dos Recém-formados no 
Mercado de Trabalho”, contando com o palestrante   Márcio Enéas Nogueira Moura e ao 
final ocorreu uma roda de conversa com os egressos dos cursos de gestão mostrando como 
está a vida profissional pós faculdade. O curso de Serviço Social também realizou uma 
palestra convidando um egresso do curso; a palestra teve como tema: “A atuação do 
assistente social nos centros POP” e alunos do último período do curso participaram 
ativamente. O curso de Fisioterapia também realiza semestralmente o Radar Estácio 
realizou um encontro dos coordenadores de curso com os egressos dos dois semestres, 
quando aconteceram enquetes sobre a atuação no mercado de trabalho dos egressos, 
palestras com egressos para os alunos matriculados. Além disso, minicursos realizados por 
egressos durante o CIENTIF Estácio Ponta Negra e prospecção com concluintes para a 
apresentação da pós-graduação e de outros projetos acadêmicos. Em setembro de 2019 
também aconteceu uma ação conjunta entre os cursos de Psicologia e Enfermagem, 
intitulado como: Jornada Interdisciplinar de Valorização a Vida. Neste evento também teve a 
participação de egressos de ambos os cursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprimorar os canais de comunicação com os 
egressos. 
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Destaca-se também a participação de egressos no programa Alumini, que visa reconhecer o 
egresso que conquistou reconhecimento no mercado de trabalho e este é apresentado na 
colação de grau dos alunos. 

Aprimorar os canais de comunicação com os 
empregadores/mercado de trabalho. 

Anualmente é realizado um evento voltado a empregabilidade, bem como voltado a 
empreendedorismo. O curso de Publicidade realizou em 2019 a Feira de Merchandising, em 
que os alunos prospectam empresas para que os mesmos estejam presentes no pátio (área 
comum) apresentando os produtos (variados). Este evento tem como objetivo fazer com 
que o aluno aprenda como prospectar clientes e como vender os produtos, desta forma os 
alunos futuros egressos mantem contato direto com os gestores das empresas aqui 
presentes, fazem o canal de relacionamento e constroem uma rede direta com os futuros 
empregadores. 
A Estácio Ponta Negra também promove, anualmente no mês de setembro evento de 
empregabilidade onde são montados stands de visitação de empresas realizando cadastro 
dos estudantes e oficinas de produção de currículo, para inserção dos mesmos em possíveis 
processos seletivos.  

Acompanhar e atualizar, juntamente com as 
Coordenações de Cursos, as informações no site dos 
Egressos. 

Os coordenadores de curso buscam estabelecer um canal de comunicação com os alunos 
egressos, seja por meio das redes sociais, reunindo egressos de turmas mais antigas, seja 
por meio de formulários eletrônicos nãos quais rastreiam esses profissionais e nos dizem a 
informação que precisamos: local que trabalha, quanto tempo está no mercado, curso, etc. 
Estes canais de comunicação contribuem para que a Estácio realize a divulgação dos cursos 
de pós-graduação, bem como os mantenham ativos-participativos nas AAC dos cursos 
presenciais.  

Incrementar a educação continuada dos egressos. 

Acompanhar, juntamente com as Coordenações de 
Curso, a atuação dos egressos no ambiente 
socioeconômico, visando identificar os alunos a 
serem homenageados com a Medalha “Alumini 
Diamante”: 
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3.2 – EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
 
3.2.1 – Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Corpo Docente  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Acompanhar a aplicação do Plano de Cargos e 
Salários para os Docentes da Instituição. 

Em cada semestre os professores foram reunidos junto a gestão da unidade para 
apresentar o plano de Cargos de Salários. Desta forma os professores recém contratados 
tiveram acesso a essa informação, e sanavam as dúvidas. Na ocasião os coordenadores 
de curso enviaram o documento para o e-mail dos professores e ficaram à disposição dos 
mesmos.  

Incentivar a participação dos Docentes nos 
Programas de Qualificação Docente promovidos pela 
EDUCARE - PIQ Formação Continuada  

Os coordenadores de curso divulgaram amplamente nas redes sociais internas bem como 
dentro da sala dos professores sobre os cursos de formação continuada, em oferta do 
PIQ. 
O Educare oferta por meio da Escola de Docência uma proposta de aperfeiçoamento 
contínuo de práticas pedagógicas adequadas ao ensino superior.  O PIQ – formação 
continuada propõe uma reflexão sobre a ação docente, partindo de um olhar sobre a 
prática pedagógica, o cotidiano da sala de aula, para chegarmos à fundamentação teórica 
que embasa o trabalho do modelo de ensino superior adotado pela Estácio.  Dentre os 
cursos ofertados em 2019 tivemos 16 cursos. Segue: Ensino Híbrido: Concepção e 
práticas; Mídias Virtuais na Educação; Problem Based Learnig – Aprendizagem Baseada 
em Problemas; Project Based Learnig – Aprendizagem Baseada em Projetos; Team-Based 
Learning – TBL- Aprendizagem baseada em times; Método Trezentos; Metodologias 
Ativas de Aprendizagem no Ensino Superior; Planejamento de Ensino; Trinômio 
Avaliação, Ensino e Aprendizagem; Sala de Aula Invertida; Kahoot; Prezi; 8 passos para 
preparar sua videoaula; Mapa Mental; Elaboração de Material Didático. 
 

Acompanhar a participação dos docentes no 
programa de concessão de bolsas de estudo para a 
qualificação docente. 

A Estácio oferece um programa de concessão de bolsas para os cursos de pós-graduação 
stricto sensu em nível de Mestrado e Doutorado para a qualificação do seu corpo 
docente. Sua oferta é planejada em consonância com as necessidades de titulação nas 
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diferentes áreas de conhecimento e unidades de modo a garantir o atendimento às 
exigências regulatórias. Durante o ano de 2019 somente 1 professor, na Estácio FATERN 
estava sendo contemplado com bolsa de estudo para qualificação docente. Esta bolsa 
encerra-se em 2020. 

Acompanhar a divulgação da Política de Pessoal com 
relação ao Plano de Benefícios 

Foram realizadas reuniões mensais com o corpo docente e com os colaboradores, em 
que na ocasião foi realizada apresentação do plano de benefícios. A cada mês um grupo 
de benefícios eram apresentados e os docentes sanavam as dúvidas. Entre as principais 
dúvidas dos docentes era a respeito dos planos de saúde e planos odontológicos 
ofertados pela empresa.  

 
 
 
 
 
 
 

Corpo Técnico-administrativo  

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Acompanhar a aplicação do Plano de Cargos e 
Salários para o Corpo Técnico-administrativo da 
Instituição. 

Semestralmente os colaboradores foram reunidos junto a gestão da unidade para 
apresentar o plano de Cargos de Salários. Desta forma os colaboradores recém 
contratados tiveram acesso a essa informação, e sanavam as dúvidas. Na ocasião a 
coordenadora de relacionamento enviou o documento para o e-mail dos colaboradores e 
ficou à disposição dos mesmos. 

Incentivar a participação dos colaboradores técnico-
administrativos nos Programas de Qualificação 
promovidos pela EDUCARE.  

 O gestor da unidade divulgou amplamente nas redes sociais internas bem como dentro 
dos setores sobre os cursos de formação continuada, em oferta pelo EDUCARE. São 
ofertados em média 50 cursos distribuídos nas seguintes áreas: GESTÃO, SISTEMAS E 
PROCESSOS, CONHECIMENTOS ORGANIZACIONAIS, CONHECIMENTOS TÉCNICOS E 
CONHECIMENTOS GERIAS.  
O objetivo destes cursos é proporcionar ao colaborador administrativo a oportunidade 
de desenvolver algumas das habilidades mais exigidas atualmente no mundo do 
trabalho, alinhadas com a cultura Estácio. 
O aprimoramento de competências colabora diretamente para seu crescimento como 
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profissional e consequentemente contribui para a melhoria no desempenho de suas 
atribuições diárias dentro da instituição. 

 

 

Acompanhar a participação dos colaboradores 
técnico-administrativos no programa de concessão 
de bolsas de estudo para a pós-graduação lato e 
stricto sensu. 

No ano de 2019 foram concedidas 18 bolsas de estudo (2 de 50% e 18 de 100%) para o 
corpo técnico administrativo, docentes e dependentes. O corpo técnico administrativo 
foi mais beneficiado uma vez que 10 destas bolsas foram de 100% concedidas a 
funcionários e dependentes deles. Este benefício colabora com a capacitação dos 
funcionários, os motiva e proporciona melhoria na vida dele e dos familiares nos quais 
estão sendo beneficiados.  
 

Acompanhar a divulgação da Política de Pessoal com 
relação ao Plano de Benefícios 

Foram realizadas reuniões mensais com o corpo docente e com os colaboradores, em 
que na ocasião foi realizada apresentação do plano de benefícios. A cada mês um grupo 
de benefícios eram apresentados aos colaboradores e estes sanavam as dúvidas.  

 
 
 
3.2.2 – Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Garantir a representatividade de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica previstos no 
Regimento da IES. 

Realizado monitoramento da efetiva representatividade dos diferentes setores da IES nos 
órgãos colegiados, a contar dos colegiados de curso, conselhos superiores, comissão 
própria da avaliação. 

Zelar pela aplicação do Regimento/Estatuto Foram disponibilizados exemplares do Regimento, PDI, PPI e PPCs na Biblioteca e na 
sala dos professores.  

 

Divulgar os Colegiados existentes para a 
Comunidade Acadêmica 

Foram divulgados os colegiados de cursos nas reuniões de líderes e por meio dos boletins 
CPA, emitidos mensalmente.  

Garantir a divulgação à comunidade acadêmica, das 
principais resoluções dos órgãos Colegiados 

Estas informações são divulgadas na comunidade acadêmica por meio dos murais e em 
reunião de GDA (coordenadores de curso). Atualmente o mural da CPA está sendo 
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(CONSEPE E CONSUP), visando à transparência das 
informações. 

insuficiente, porém para 2020 será revista esta situação e toda a comunidade acadêmica 
deverá ter acesso de forma mais transparente.  

Verificar, juntamente com o Regulatório, a 
elaboração das Atas dos Conselhos. 

O regulatório organiza de forma sistemática todas as atas de reuniões dos conselhos, por 
ano, devidamente assinadas e organizadas em pastas. Estes documentos ficam em uma 
estante, em sala própria e segura, onde apenas o gestor da unidade, o regulatório e a 
CPA tem acesso.   

Acompanhar a efetividade da atuação dos NDEs e 
Colegiados de Curso. 

Semestralmente é solicitado as NDE todos as atas de reuniões e resoluções/decisões nas 
quais foram tomadas. Além disso nas reuniões semanais com os coordenadores de curso 
a gestão acadêmica toma nota das atuações nos NDE’S dos cursos.  

Garantir a atuação efetiva de todos os membros 
designados para a CPA. 

A CPA estabeleceu uma rotina semanal de atividades em que desenvolve dentro da 
unidade, nesta rotina está trabalho interno, reuniões trimestrais, presença nas reuniões 
mensais de líderes de turma e semanais com os coordenadores de curso. Além disso, ao 
fim de cada semestre é apresentado o trabalho realizado.  

Garantir a representatividade de todos os 
segmentos da comunidade acadêmica, 
equilibradamente, de modo que não haja 
preponderância de nenhum segmento sobre os 
demais. 

Os membros foram alterados no ano de 2019, mais precisamente em setembro. A 
coordenação da CPA passou ficar com a professora Ana Luiza Teixeira, bem como o 
membro da sociedade civil e dos alunos se alteraram. Desta forma os membros cumprem 
o regimento e segue corretamente as diretrizes da CPA. Todos os membros foram 
apresentado a comunidade acadêmica por meio do Boletim CPA emitido em Set de 2019. 

Garantir a elaboração das atas das reuniões da CPA. 
 

As atas das reuniões da CPA são produzidas imediatamente no momento da reunião por 
um dos membros (prof. Aline Medeiros) que em alinhamento com a coordenadora 
passou a ser a redatora da CPA nas reuniões. As atas são enviadas semestralmente ao 
regulatório, impressas e arquivadas em pasta. 

Monitorar, juntamente com a Gestão da IES, os 
resultados da Pesquisa do Clima Organizacional. 
 

A CPA acompanha a adesão a pesquisa de clima organizacional, bem como incentiva os 
colaboradores e responder mostrando a importância dela. Ao sair o resultado a gestão 
da unidade juntamente com a CPA prepara o plano de ação voltado para ações de 
melhoria a ser realizadas ao longo do ano para serem sanadas as fragilidades.  Propor ações de melhoria, com base nos resultados 

avaliativos internos e externos. 
 

Acompanhar e divulgar a implementação das ações 
de melhoria. 

Na rotina da CPA está a participação em reuniões com as lideranças (alunos, 
coordenadores e colaboradores) e nesta ocasião são apresentados os resultados. Além 
disso em 2019 implantou-se o boletim CPA que é divulgado mensalmente e que colabora 
na divulgação das ações de melhorias realizadas dentro da IES.  

Monitorar, juntamente com a Gestão da IES, as Realização de monitoramento permanente da guarda do acervo acadêmico pela fiel 
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condições da guarda do Acervo Acadêmico. depositária Andreia do Nascimento Soares-indicada pela IES ao MEC através do Ofício 
Estácio FATERN n 145/2016. O acervo acadêmico está em local restrito em que poucos 
tem acesso e monitorado por câmeras de segurança. Iluminação, ventilação e umidade 
são aspectos que rotineiramente estão sendo monitorados para que não venham 
prejudicar a documentação. De acordo com o projeto de implantação da guarda do 
acervo, ele está sendo organizado de forma física e digital.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 – Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
 

Objetivos do Projeto Ações Realizadas 

Desenvolver ações para o combate à inadimplência. 
 

Quanto à sustentabilidade financeira, sobretudo no cumprimento dos compromissos na 
oferta da educação superior de qualidade, observamos que, na ESTÁCIO FATERN, existe 
coerência entre a sustentabilidade financeira real, com a descrita no Plano de 
Desenvolvimento Institucional. Destacamos que todos os compromissos financeiros são 
honrados em dia e há pontualidade no pagamento dos proventos aos seus 
colaboradores. Os colaboradores têm garantia de regularidade no pagamento, com data 
fixada no segundo dia útil do mês, bem como com os benefícios oferecidos pela 
Instituição (convênios: médico, odontológico, psicológico; auxílio alimentação; entre 
outros). A previsão orçamentária anual, integrante do planejamento da IES, destina 
verbas especificas para treinamento, capacitação e oportunidade de qualificação, como 
forma de incentivo a educação continuada do corpo docente e técnico-administrativo.  

Garantir a divulgação das propostas aos alunos 

Estabelecer meios de comunicação eficazes para a 
divulgação dos procedimentos financeiros. 
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Existe, também, um constante investimento, por parte da IES, que contempla a aquisição 
de livros, equipamentos e mobiliário educacionais. Isso tudo de acordo com as 
necessidades apontadas pela comunidade acadêmica e contempladas no orçamento 
anual da Instituição. 
Considerando que a principal fonte de receita da IES é a base de alunos matriculados, e 
considerando que esta receita cresce e deve crescer de forma contínua a cada semestre, 
apesar do cenário nacional de crise, conclui-se tratar-se então de uma Instituição viável e 
sustentável. Leva-se em conta, portanto, que, para fazer frente ao índice de 
inadimplência estudantil, concentra-se um QG de Renovação e Combate à Inadimplência, 
a fim de contribuir para estabilizar os ritmos das renovações de matrículas e, por meio de 
negociações mais flexíveis e incentivos ao FIES, ao PRAVALER, renegociação das dívidas, 
todos em foco no aluno. 
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Síntese dos Eixos 1, 2 e 5 – Principais ações realizadas - 2019 

 
 

EIXO 1 Principais ações realizadas 

 Dimensão 8: Planejamento e 
Avaliação 

 

 Elaborado e executado o Plano de Ação e 
cronograma da CPA para 2019. 

 Acompanhado o cumprimento do Plano de 
Ação ENADE 2019 para os alunos dos cursos 
da sáude: Enfermagem, Fisioterapia e 
Nutrição. 

 Divulgado o resultado do ENADE 2018 entre 
gestores e coordenadores de curso. 

 Divulgados os períodos de ativação da 
Avaliação Interna através da fixação de 
cartazes nos murais, visitas às turmas, e-
mail, plantão de atendimento/orientação 
na área comum e através do boletim CPA. 

 Em andamento a solicitação para a 
autorização do curso de bacharelado em 
Ciências Contábeis e processo em curso 
para renovação de reconhecimento do 
curso de Enfermagem. 

 Trabalho realizado para extinção do curso  
de Sistemas para Internet e do curso de 
bacharelado em Comunicação Social 

 Revisado o Regimento da Instituição. 
 Disponibilizados os resultados e índices de 

satisfação do aluno (ISA), por curso e da IES, 
relacionados à Avaliação Interna através do 
Mural da CPA, reuniões de líderes e Boletim 
CPA.  

 
 

EIXO 2 Principais ações realizadas 

 Dimensão 1: Missão e Pano de 
Desenvolvimento Institucional 

 

 Disponibilizados exemplares do Regimento, 
PDI, PPI e PPCs na Biblioteca e na sala dos 
professores. 

 Divulgados os principais pontos do PDI nos 
murais da CPA. 

 Mantidos dos objetivos estratégicos do PDI 
no planejamento e orçamento anual. 

 Realizadas pela gestão e coordenação 
acadêmica de um Workshop semestral para 
dar visibilidade e transparência às 
atividades de ensino (aulas práticas, 
atividades complementares e estruturadas) 
extensão (projetos) e iniciação científica. 

 Participado nas reuniões mensais da 
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comunidade acadêmica: Conselho de 
Cursos; NDE; Núcleo Acadêmico e Líderes 
de Turmas. 

 Verificadas a consonância das práticas 
pedagógicas e administrativas com os 
objetivos da Instituição, bem como com o 
contexto social e econômico no qual a 
Estácio FATERN está inserida. 
 

 
 
 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social 
na Instituição 

 

 Início dos atendimentos no SPA – Serviço 
de Psicologia Aplicada, realizados pelos 
alunos de psicologia com orientação dos 
professores do curso. Abaixo dados 
importantes sobre a atividades e sua 
abrangência:  

. Área: Psicoterapia (Terapia Cognitiva 
Comportamental - TCC e ACP) 
. Nº de alunos envolvidos: 26 em 2019.1 e 42 
em 2019.2 
. N° de professores envolvidos: 3 docentes 
. Nº de pacientes atendidos: média de 51 
pacientes em 2019.1 e 65 em 2019.2. 
. Nº de pacientes atendidos em 2019: 164 
. N° de atendimentos realizados: 338 em 
2019.1 e 376 em 2019.2, totalizando 714 
atendimentos realizados no ano de 2019.  

 
 Os serviços da Clínica Escola de Fisioterapia 

realizaram atendimentos à comunidade e 
permaneceu com número satisfatório de 
pacientes, assim como nos outros anos. A 
clínica por ser m espaço de aprendizado 
não busca aumentar exageradamente a sua 
abrangência quanto ao número de 
pacientes, mas sim dar prioridade a 
qualidade do aprendizado do aluno. Em 
2019 tivemos os seguintes dados em 
relação aos serviços prestados na clínica: 

. Áreas: Ortopedia, Neurologia Adulto, 
Neurologia Infantil, Postura Terapia Manual e 
Disfunção Temporo Mandibular, Saúde da 
Mulher, Dermato Funcional e Reumatologia 
. Nº de alunos envolvidos: 101 em 2019.1 e 173 
em 2019.2 
. N° de professores envolvidos: 7 docentes 
. Nº de pacientes atendidos: média de 590 
pacientes em 2019.1 e 272 em 2019.2. 
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. Nº de pacientes atendidos em 2019: 862 

. N° de atendimentos: Foram realizados 2704 
atendimentos em 2019.1 e 1104 em 2019.2, 
totalizando 3808 atendimentos em 2019. 
 
 O Consultório de Nutrição permaneceu 

com atendimentos também servindo a 
comunidade e cumprindo o papel também 
de responsabilidade social. Segue os dados 
referentes aos atendimentos realizados no 
consultório: 

. Áreas: Doenças Crônico-não transmissíveis 

. Nº de alunos envolvidos: 06 em 2019.1 e 7 
alunos em 2019.2 
. N° de professores envolvidos: 1 docente  
. Nº de pacientes atendidos: média de 100 
pacientes em 2019.1 e 75 em 2019.2. 
. Nº de pacientes atendidos em 2019: 175 
. N° de atendimentos: Foram realizados 660 
atendimentos em 2019.1 e 148 em 2019.2, 
totalizando 808 atendimentos em 2019. 
 
 A Agência Escola de Publicidade realiza um 

de captação de clientes (respeitando 
algumas regras: o cliente não pode ter 
trabalhado com uma agência e empresas de 
pequeno porte) para serem beneficiados 
com serviços publicitários: criação de 
logomarcas, desenvolvimento de material 
gráfico, material eletrônico e ensaios 
fotográficos. 

. Trabalhos realizados: 100 peças criadas, 
sendo 15 logomarcas, 26 materiais gráficos, 11 
materiais eletrônicos, 10 ensaios fotográficos. 
. Nº de alunos envolvidos: 15 em 2019.1 e 25 
alunos em 2019.2. 
. N° de professores envolvidos: 1 docente  
. Rotatividade dos alunos nos laboratórios: Em 
2019.1 135 alunos utilizaram a estrutura dos 
laboratórios de áudio, vídeo, Fotografia e 
Labmac, e em 2019.2, foram 550 alunos. 
. Nº de clientes beneficiados em 2019: foram 
32 clientes em 2019.1 e 41 clientes em 2019.2, 
sendo 4 internos e os demais externos. 
. N° de cobertura de eventos: Em 2019.1 foram 
realizados 23 eventos dos cursos da IES e em 
2019.2 foram produzidos 53 eventos. 
 
 O Projete se configura como um serviço 

que presta atendimento a comunidade 
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voltada a consultoria e assessoria a 
pequenas empresas). Em 2019, funcionou 
apenas implantação com atuação na 
Semana de Gestão 4.0, onde foram 
realizadas 8 palestras, e 7 oficinas. 

 
 Realizado do “Trote Solidário” em que os 

alunos foram estimulados a doar lençóis, 
roupas e outros produtos de higiene. O Lar 
da Vovozinha foi o local escolhido para ser 
doado os produtos arrecadados durante o 
trote.  

 
 Desenvolvidas ações em todos os cursos de 

cunho social. Os cursos da área da saúde 
vêm trabalhado essa questão de forma bem 
rotineira, uma vez que para os alunos é 
muito importante participar de ações 
sociais. Segue algumas das ações de 
responsabilidade social desenvolvidas ao 
logo do ano: 

 
 

 Dia E-Nutrição 
 Educação Nutricional na escola 
 Orientação e avaliação nutricional para 

crianças e adolescentes_ Casa do Menor 
Trabalhador 

 Educação nutricional na terceira idade 
 Avaliação do estado nutricional de 

gestantes ambulatoriais 
 Aproveitamento total dos alimentos 
 Enfermagem atuando nos primeiros 

socorros para atletas de Karatê 
 IV Curso de Gestantes 
 Campanha Extramuros de Vacinação Contra 

Gripe 
 Ação Outubro Rosa para alunos e 

colaboradores ESTACIO FATERN 
 Orientação à Comunidade: Casa do Menor 

Trabalhador 
 Ação de conscientização sobre cuidados no 

pós-parto 
 Ação novembro azul - prestação de serviço 

à comunidade da maternidade de 
Parnamirim 

 Ação outubro rosa para alunos e 
colaboradores ESTACIO FATERN 
Fisioterapia: orientação comunidade: casa 
do menor trabalhador 
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 Orientação sobre pós-parto para gestantes 
da comunidade 

 Colóquio: mobilidade urbana e a 
responsabilidade do poder público 

 
 

EIXO 5 Principais ações realizadas 

 Dimensão 5: Infraestrutura 

 
 
 Reforma do telhado do campus Ponta 

Negra 
 Revitalização da faixada (pintura, 

ambientação e jardinagem) e das áreas 
comuns(internas). 

 Compra de novas cadeiras para o campus, 
bem como cadeiras para alunos obesos. 

 Troca dos aparelhos de ar condicionados 
das salas de aula e dos laboratórios, 
instalação das caixas de som nas salas de 
aulas com capacidade acima de 60 alunos, 
aquisição dos equipamentos de multimidia 
e instalação dos mesmos nas salas de aula.  

 Melhorias nos laboratórios de informática: 
aumento no número de computadores de 
25 para 40, renovação do cabeamento da 
rede elétrica, instalação de um hack de 
infra de TI 

 Novo layout da sala de matrícula 
permitindo mais agilidade no atendimento 
aos ingressantes. 

 Melhoria de infraestrutura de segurança da 
unidade. 

 Aquisição de equipamentos para os 
laboratórios da área da saúde: manequim 
de simulação, braço para punção.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

  

4.1 PESQUISA DE PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 

 

A Estácio FATERN aplica aos seus alunos, anualmente, o Questionário Sociocultural, com o propósito 

melhor conhecer seu alunado, de forma a adequar, a ele, o ensino e serviços ofertados.  A seguir, 

apresenta-se os resultados gerais do último Questionário aplicado (2019). 

 

Com relação a faixa etária dos alunos tem-se que 48,91% representam a faixa etária entre 18 e 24 

anos, seguido dos alunos com faixa etária entre 25 e 35 anos, configurando-se, portanto, um público 

jovem em idade produtiva. Segue gráfico abaixo.  

 
 

 
A pesquisa mostra também que os próprios jovens pagam seus cursos (34,12%), ou seja, a fonte de 

pagamento vem deles mesmos, situação que corrobora com o cenário econômico do país em 

relação à empregabilidade. Interessante observar que 27,0% dos alunos tem apoio de algum 

programa de financiamento e/ou bolsa 
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O dado a seguir se contrapõe com o resultado acima, pois nos mostra que a maioria dos alunos 

58,64% deles não estão trabalhando. Este dado pode justificar uma possível inadimplência.  

 
 

Já os alunos que trabalham apresentam uma renda 39,44% deles relatam ter uma renda de até dois 

salários mínimos. 
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A mudança mais expressiva, quando comparadas às pesquisas anteriores, foi o crescimento do 

smartphone como equipamento para acessar a internet, com crescimento significativo nas cinco 

pesquisas, com 56,76%, enquanto o uso de notebooks caiu para 29,38%. O uso de desktop caiu para 

terceiro lugar, com 6,80%. 

 
 

 

 

Em relação ao local de onde se acessa a internet: o acesso de casa representa 71,54%, seguido de 

acesso na instituição, com 16,66% e no trabalho, com 8,27%. Este resultado justifica a avaliação dos 

mesmos em relação ao acesso a rede wifi na IES, na qual sempre é mal avaliada, uma vez que os 

alunos nunca estão satisfeitos pois utilizam intensamente a rede durante o período que estão na 

IES. 
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Com relação ao tempo que levou para iniciar o ensino superior após o termino do ensino médio, 

temos que o nosso aluno em média iniciou a graduação após 4 anos do fim do ensino médio. Esse 

dado traduz muitas vezes a falta de ritmo no retorno aos estudos e as dificuldades em relação aos 

conteúdos base prioritários do ensino médio.  

 

 
 

A pesquisa também apresenta um dado interessante, mostrando que 62,26% dos alunos se 

motivaram a fazer o curso por se identificar com a área do curso, o que mostra que era um desejo 

antigo ingressar no curso preterido.  
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4.2 AVALIAÇÃO INTERNA 

 

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

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

para todo e qualquer organismo social que busque desenvolvimento, qualidade e aperfeiçoamento 

constante dos empreendimentos humanos.  A IES acredita na avaliação, como forma de melhoria do 

seu fazer acadêmico e pretende com ela identificar a eficácia ou não de suas práticas, refletir sobre 

suas fragilidades e possibilidades e, finalmente, explicitar suas políticas, seus objetivos e seu projeto 

futuro.  

 

A IES entende que o Projeto de Autoavaliação é motor das transformações das práticas acadêmico-

administrativas e ferramenta avaliativa que contribui para a aquisição de informações capazes de 

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

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

 

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

buscando atender a uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

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

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

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

 

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

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

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

elabora seu Projeto de Autoavaliação Institucional, aprovado pelo seu Conselho Superior, 

ferramenta esta que, aliada ao PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional, e 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. 

 

Em 2019 pode-se considerar que tivemos uma discreta melhora na adesão do aluno, à avaliação 

institucional em 2019.2, quando comparado a 2019.1. A adesão do professor, por usa vez, se 

manteve. No geral, o resultado de adesão a avaliação interna de 2019 foi positivo uma vez que 

conseguimos uma média acima de 70% para ambos os públicos. Abaixo os resultados:  

 

 

 

SEMESTRE 2019 ADESÃO DISCENTE ADESÃO DOCENTE 

2019.1 62% 64% 

2019.2 79% 79% 

2019 GERAL 70,5% 71,5% 

 



 62 

Com relação aos resultados do ISA – Índice de Satisfação do aluno, quando analisado curso a curso, 

percebe-se que, dos 11 cursos em oferta presencial (graduação e graduação tecnológica) e avaliados 

pelos alunos, apenas dois deles (72%) se mantém num crescente (ano x ano). Importante destacar 

que três cursos (Direito, Educação Física e Estética e Cosmética) não se pode fazer conclusões desta 

qualidade pois é a primeira vez que estão sendo avaliados. 

 

  ISA – Índice de Satisfação dos Alunos - CURSOS 

CURSO 2018 2019 

Administração 7,37 7,11 

Direito - 8,31 

Educação Física - 7,92 

Enfermagem 7,97 7,93 

CST em Estética e Cosmética* - 7,73 

Fisioterapia 7,88 8,14 

Nutrição 7,77 7,77 

Psicologia 7,73 7,40 

Publicidade e Propaganda 7,80 7,46 

CST em Redes de Computadores** - - 

Serviço Social 7,60 8,07 

 

*O curso foi avaliado a primeira vez em 2019.2, por esse motivo não apresenta média anual 

**Curso em trâmite para extinção.    

 

O resultado do ISA geral em contrapartida, vem apresentando melhora em seu resultado a cada 

semestre e surpreendendo quanto à alguns itens avaliados.   
 

                                                ISA – Índice de Satisfação dos Alunos – IES 
 

Campus  2018 2019 

Estácio  

FATERN 

7,61 7,78 

 
 

Quando analisado item a item dentre os 12 do grupo de perguntas, na qual os alunos responderam 

observa-se houve uma discreta melhora (entre o primeiro semestre e o segundo) na percepção do 

aluno em relação aos seguintes grupos: atendimento, biblioteca, laboratórios específicos, 

infraestrutura, processos financeiros e professores.  Abaixo o quadro que apresenta a média 

atribuída por grupo de questões ao longo de2019, mostrando a evolução mencionada, o que 

resultou no aumento do ISA em 2019.2: 
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GRUPO DE QUESTÕES 
2019.1 

MÉDIA 

2019.2 

MÉDIA 

AMBIENTE VIRTUAL 6,97 6,96 

ATENDIMENTO 6,40 6,68 

AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO 6,92 6,88 

BIBLIOTECA 7,38 7,51 

COORDENADOR 7,70 7,57 

CURSO 6,99 6,97 

DISCIPLINA 8,14 8,10 

INFRAESTRUTURA 6,84 7,07 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 6,81 6,88 

PROCESSOS FINANCEIROS 6,42 6,45 

PROFESSORES 8,47 8,59 

SATISFAÇÃO GERAL 6,99 6,83 

 

 

Os itens relacionados ao acadêmico, geralmente são muito bem avaliados ao longo dos semestres 

sempre apresentando médias superiores a 7,0 e por esse motivo podemos destacar como 

potencialidades os itens relacionados a infraestrutura de laboratórios específicos nos quais 

passaram por incrementos de compras importantes para os alunos da área da saúde (compra de 

manequins para os lab de semiologia), espaço que já se encontrava bastante defasado em termos 

de equipamentos. Há que se considerar que ainda pode-se avançar quanto a este item, uma vez que 

outros laboratórios (como por exemplo o de anatomia, psicologia, fisioterapia) estão com seu 

material de estudo velho e precisando passar por renovação para proporcionar melhor qualidade de 

ensino nas aulas práticas. Um outro resultado positivo e que surpreendeu, nesta última avaliação, 

foi a boa percepção dos alunos em relação á atendimento. Com relação as ações realizadas para 

melhoria de atendimentos estão: a implantação do whatsapp da secretaria, bem como o receptivo 

voltado a retenção. Com a implantação do NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante), colaboradora 

treinada e todo o acompanhamento gerado por esse setor os alunos sentiram-se mais acolhidos e 

consequentemente mais bem atendidos.  
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4.3 AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Em 2019 a IES não passou por nenhum ato regulatório, seja de Renovação de Reconhecimento de 

curso, autorização ou recredenciamento. Está em processo a solicitação para a autorização do curso 

de bacharelado em Ciências Contábeis e processo em curso para renovação de reconhecimento do 

curso de Enfermagem, que deverá acontecer em 2020. 

 

 

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. Na ESTÁCIO FATERN participou do processo de avaliação os 

cursos da área da saúde: Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Os cursos de Educação Física e 

Estética (graduação) e Cosmetologia (graduação tecnológica), como ainda estão em maturação, os 

alunos foram dispensados.  

 

Pode-se considerar que este ciclo do ENADE é o mais importante, do ponto de vista regulatório, 

para a IES, uma vez que são os cursos com maiores bases de alunos. Ao todo foram 212 alunos 

sendo o curso de Fisioterapia com a maior base (88 alunos).  

 

 A CPA acompanhou as diferentes ações realizadas voltadas para o Ciclo ENADE 2019, onde uma 

equipe multidisciplinar foi engajada por meio dos “focais” e alunos dos diferentes cursos elegíveis. 

Entre as atividades realizadas, merecem destaque:  

 

 Simulados Online (Desafio ENADE);  

 Simulados Presenciais (1° e 2° semestre);  

 Revisões de Conteúdo Específico; 

 Oficinas; 

 Palestras sobre Interpretação de Gráficos e Tabelas;  

 Palestras sobre Interpretação de Textos;  

 Palestras Motivacionais (Apoio do NAP); 

 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 212 alunos elegíveis. Onde a adesão ao cadastro e 

questionário do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) foi de 

86,56%, enquanto que a adesão às atividades internas propostas pela IES ao corpo discente foi de 

95,4% no geral. Os números resumidos na tabela seguir refletem os esforços do corpo docente, 
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coordenadores de curso e focais que visaram intensificar a preparação do aluno para as avaliações 

externas.  

 

Adesão ao ciclo ENADE 2019 – CURSOS 

CURSO Alunos Elegíveis 

Responderam 

Questionário 

INEP 

 

% 

Enfermagem 38 36 94% 

Fisioterapia 81 70 86% 

Nutrição 82 68 82% 

Geral 201 174 87,3% 

 

Em anexo são apresentadas algumas das principais evidências das ações realizadas no ciclo 

ENADE. 

 

4.5 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

4.5.1 Ensino, Pesquisa e Extensão  

 

As ações gerenciais da Instituição, naturalmente, voltam-se para as áreas acadêmica (Ensino, 

Pesquisa, Extensão) e administrativa (estratégia, finanças, contabilidade, recursos humanos, 

infraestrutura, recursos materiais). As metas são estabelecidas com os responsáveis por cada área, 

acreditando-se que a participação dos mesmos promove um maior envolvimento e 

comprometimento na obtenção dos resultados. A estratégia adotada é definida no próprio setor ou 

área da Instituição. Nessa ocasião, a ESTÁCIO FATERN trabalha com o conceito de empowerment, a 

partir do qual os funcionários envolvidos com a atividade têm mais condições de estabelecer quais 

atitudes a serem tomadas e, assim, implementá-las. Após defini-las, elas são desmembradas em 

planos de ação respondendo ao modelo 5W2H: (1) o que fazer, (2) quando fazer, (3) por que fazer, 

(4) onde fazer, (5) como fazer, (6) quem é o responsável e o (7) custo para fazer. 

 

Enquadra-se dentro do eixo de ensino as AAC (Atividades Acadêmicas Complementares) nas quais 

são planejadas por meio de planilha demandada a todos os coordenadores de curso e enviada a 

gerência acadêmica em prazo pré-estabelecido. A orientação é sempre equilibrar as ações em todos 

os eixos, sem deixar prevalecer apenas um dos eixos. As AAC foram distribuídas em 13 ênfases, 

sendo: Arte e Educação, Artes, Criatividade e Inovação, Direitos Humanos, Direitos Humanos e 

Cidadania, Direitos Humanos e Responsabilidade Social, Diversidade Sócio Cultural, Educação 

Ambiental, Empreendedorismo, Livre, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sustentabilidade e 

Desenvolvimento, Tecnologias Educacionais. 
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Foram realizadas em 2019.1: 189 atividades, distribuídos nos 10 cursos presenciais, totalizando 1740 

horas, com uma adesão de 65% dos alunos. Em 2019.2 foram 148 atividades, totalizando 1778 

horas, com adesão de 33% dos alunos. As AAC foram distribuídas em 13 ênfases, sendo: Arte e 

Educação, Artes, Criatividade e Inovação, Direitos Humanos, Direitos Humanos e Cidadania, Direitos 

Humanos e Responsabilidade Social, Diversidade Sócio Cultural, Educação Ambiental, 

Empreendedorismo, Livre, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sustentabilidade e Desenvolvimento, 

Tecnologias Educacionais. 

 

Tal programação foi extensivamente divulgada entre os alunos, e a adesão sempre foi positiva. No 

entanto percebe-se a necessidade de realizar mais AAC especificas de cada curso, estas hoje em 

número menor. Apesar de serem bem avaliadas pelo aluno o processo de check e autocritica dos 

coordenadores de curso deve existir, e a partir disso a busca pela melhoria das atividades de ensino 

acontece.  

  

Os estágios na área da saúde, é um importante pilar no processo de ensino aprendizagem dos 

alunos, uma vez que permite ao aluno uma formação aplicada, voltada á prática e ao mercado de 

trabalho.  

O estágio curricular obrigatório na Estácio Fatern, possui uma coordenação geral, no qual tem a 

função de gerenciar, intermediar campos de estágio, contrapartidas (mais de 100 horas 

capacitações), entrega de materiais solicitados pelos hospitais, emissão de documentos (termos de 

estágios, convênios), organização dos mesmos, acompanhamento de prazos e logística de 

distribuição dos alunos que precisam fazer estágios, entre outras atividades. Os principais convênios 

que a Estácio tem são a SESAP (Hospital Walfredo Gurgel, Hospital Maria Alice Fernandes, Hospital 

Giselda Trigueiro, Hospital Deoclécio Marques, entre outros) e a SMS (UBS – Unidades Básicas de 

Saúde), estes convênios permitem a inserção dos alunos nos principais/maiores hospitais do Rio 

Grande do Norte. Em 2019 obteve-se o quantitativo a seguir de matriculas nas disciplinas de estágio: 

214 matriculas em Enfermagem, 515 em Fisioterapia, 155 em Nutrição, 84 em Psicologia e 41 em 

Serviço Social. Os alunos estagiários, foram distribuídos em 116 campos (ao todo) e cumpriram uma 

carga horária de aproximadamente 152.900 horas (todos os cursos). O curso de Serviço Social tem 

uma particularidade, pois o conselho da profissão exige um coordenador de estágio da Instituição 

assistente social. Neste sentido, estavam em campo 32 alunos em 2019.1 e 5 alunos do curso em 

2019.2. 

 

A capacitação dos docentes também se apresenta como um ponto muito positivo na IES. Através do 

PIQ - Programa de Incentivo à Qualidade Docente, executado pela EDUCARE – Universidade 

Corporativa da Estácio, o docente tem a oportunidade de participar de vários cursos voltados para 

áreas especificas do conhecimento. Foram ofertados 16 cursos de capacitação, no ano de 2019, pelo 

portal Educare, entre eles estão:  

• Ensino Híbrido - Concepções e Práticas; 

• Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino Superior; 

• Mídias Virtuais na Educação; 

• Planejamento de Ensino;  
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• Trinômio Avaliação, Ensino e Aprendizagem; 

• Sala de Aula Invertida; 

• Kahoot; 

• Prezi; 

• 8 passos para preparar sua vídeoaula; 

• Mapa Mental; 

• TBL - Aprendizagem Baseada em Times; 

• Elaboração de Material Didático. 

• Problem Based Learnig – Aprendizagem Baseada em Problemas 

• Project Based Learnig – Aprendizagem Baseada em Projetos 

• Team-Based Learning – TBL- Aprendizagem baseada em times 

• Método Trezentos   

 

Dentre outras potencialidades, pode destacar um dos programas de apoio discente: NAP (Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico) que se apresenta sempre à disposição dos alunos e faz um trabalho 

importantíssimo também para diminuição do cenário de evasão. O Boletim “Dicas do NAP”, é um 

material que partiu da iniciativa da equipe do NAP, é produzido e divulgado entre os alunos e 

consequentemente muito bem avaliado por toda a comunidade acadêmica.  

 

Quanto aos projetos de extensão, foram executados 10 projetos de extensão, entre outras ações 

periódicas que derivam dos 05 eixos previsto no PDI. Abaixo segue um resumo das ações de 

extensão que ocorreram ao longo do ano: 

 

Psicologia: 

PROSSEGUIMENTO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL NO SPA - SERVIÇO 

DE PSICOLOGIA APLICADA – DA ESTÁCIO FATERN 

O objetivo é caracterizar o perfil neuropsicológico de crianças e adolescentes que apresentem em 

suas triagens queixas como: dificuldades de aprendizagem, atraso no desenvolvimento, ou que já 

cheguem à triagem com encaminhamento direcionado para a avaliação neuropsicológica. Como 

objetivos específicos tem-se: Ampliar o Serviço de Neuropsicologia na cidade de Natal consolidando 

a inserção da avaliação neuropsicológica infantil no SPA; Proporcionar aos alunos selecionados para 

auxiliar no projeto, o estudo e treinamento referente à neuropsicologia e a prática de avaliação 

neuropsicológica infantil (manejo dos testes neuropsicológicos selecionados) a partir de reuniões 

periódicas; Oferecer um laudo neuropsicológico para família/escola, que auxilie na compreensão do 

perfil de forças e fraquezas cognitivas identificadas, subsidiando, portanto intervenções futuras 

junto a essas crianças e adolescentes. Estão envolvidos no projeto 1 docente e 7 alunos do 5º 

período do curso de Psicologia, bem como  três (3) Crianças sendo 1 menina (J.E.) e 2 meninos (M.L. 

e V.B.) ambos de 10 anos de idade, que apresentaram em suas triagens queixas como: : 1) 

Problemas de Aprendizagem; 2) Queixas de atenção e agitação; 3) Dificuldade para memorizar 

conteúdos acadêmicos; 4) Dificuldade em compreender instruções de ordens mais complexas; 5) 

Dislexia/ Discalculia; entre outros. As principais ações desenvolvidas foram: a) Seleção e 

treinamento dos alunos que compõe a equipe de atendimento. Os alunos selecionados passaram 
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por um treinamento a partir de leitura e discussão de textos e artigos sobre a 

neuropsicologia/avaliação neuropsicológica infantil, seguido de aulas práticas para o aprendizado do 

manuseio dos testes selecionados; b) Seleção das crianças e adolescentes que participaram do 

projeto. Os participantes foram selecionados a partir das queixas, já mencionadas, apresentadas nas 

triagens realizadas no semestre anterior; c) Processo avaliativo das crianças e adolescentes 

selecionados; d) Conclusão do processo avaliativo e marcação da sessão de devolutiva. Nessa etapa 

final foram elaborados os laudos neuropsicológicos e realizadas as sessões de devolutiva dos laudos. 

Resultados: Capacitação e treinamento de sete alunos do curso de Psicologia na área de 

neuropsicologia e avaliação neuropsicológica infantil; Avaliação neuropsicológica de três crianças; 

Entrega de três laudos neuropsicológicos para as famílias das crianças avaliadas; Premiação em 2º 

lugar na CIENTIF 2019; Inclusão do SPA, pelo conselho de psicologia, na lista das instituições que 

realizam avaliação neuropsicológica infantil; 
 

INTERVENÇÃO EM PSICOTERAPIA BREVE PARA CRIANÇAS E ADLOSCENTES EM LISTA DE ESPERA 

NO SPA DA ESTÁCIO 

O projeto tem como objetivo oferecer atendimento psicoterápico na modalidade de psicoterapia 

breve a crianças e adolescentes, que aguardam atendimento em lista de espera no SPA. Outro 

objetivo é diminuir a lista de espera e prevenir o surgimento e ou agravamento de problemas 

emocionais da lista. Quatro alunos (4) estavam envolvidos no projeto. Resultado: quando o projeto 

foi criado havia uma demanda acumulada de 32 pacientes na lista de espera  - 2017 (6 pacientes), 

2018 (11 pacientes), 2019 (15 pacientes). Em 2019, foi trabalhada a lista de espera do ano de 2017 e 

2018, sendo que 4 pacientes que foram contactados não puderam ser absorvidos por serem 

portadores de TEA (Transtorno do Expecto Autista). Desta forma, a lista de espera reduziu para 26 

pacientes. Em 2019 no período de agosto a novembro, dez famílias foram atendidas, 4 altas 

realizadas e 1 paciente deu continuidade. Os resultados parciais foram apresentados pelos alunos 

em eventos científicos na unidade. 

 

Enfermagem: 

 

CONSULTÓRIO ITINERANTE DE ENFERMAGEM: BUSCANDO A INTERSETORIALIDADE PARA 

PROMOVER SAÚDE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Este projeto tem como objetivo desenvolver ações de diagnóstico clínico e/ou social, de prevenção 

de agravos e promoção da saúde, a partir da integração do curso de enfermagem, ESF e CMEI. 

Estiveram envolvidos 6 alunos e 1 docente do curso de enfermagem; 1 equipe de estratégia saúde 

da família; 10 professores do CMEI; Pais e responsáveis pelas crianças; 128 crianças. Dentre as ações 

que foram realizadas foi Construído um plano de ação, junto aos profissionais da ESF e do CMEI, 

para apresentação e discussão com responsáveis pela criança; Identificação das condições de saúde 

das crianças em fase pré-escolar e dos profissionais; Atualização do cartão de vacinação do pré-

escolar e dos profissionais; Promoção da educação em saúde com os responsáveis, crianças e 

profissionais do CMEI; Divulgação das práticas alternativas, mais especificamente o uso da 

fitoterapia no tratamento de problemas comuns da infância. Resultados: Avaliação física e do 

calendário vacinal de 128 crianças; Treinamento dos alunos do projeto para realização das 

capacitações com os profissionais do CMEI; Aprovação do resumo para apresentação na II Mostra de 
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Extensão da Estácio; Apresentação dos resultados para a enfermeira da ESF, professores do CMEI e 

pais/responsáveis.; Realização de capacitação para os profissionais do CMEI sobre quedas, 

ferimentos, convulsão, engasgo e parada cardiorrespiratória; Implementação de atividades lúdicas 

de educação em saúde com as crianças e responsáveis na semana da criança no CMEI. 

 

ATENÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA – ESTRATÉGIAS PARA UM FUTURO DE SAUDÁVEL:  

Objetiva promover a continuidade as ações voltadas à atenção e promoção da saúde das crianças, 

promovendo diagnóstico clínico, prevenção de agravos, realizar atendimento de primeiros socorros, 

treinar os profissionais atuantes no cuidado das crianças em primeiros socorros (Lei Lucas). 

Proporcionar campos de prática supervisionada em ensino clínico e estágio curricular 

supervisionado. Foram envolvidos 8 alunos do curso de enfermagem e 1 docente, prestando 

assistência a 540 crianças (100 crianças por turno em dias diferentes), no Projeto Segundo Tempo 

(Marinha). Entre as ações realizadas estão: Atendimento em situações de primeiros socorros; 

Exames clínico e físico; Diagnóstico de enfermagem, orientação e tratamento; Palestras de 

orientação em saúde; Treinamento de primeiros socorros em pediatria para a equipe PROFESP. 

Resultados alcançados: Neste período foram realizados 316 atendimentos de primeiros socorros: 

Quatro encaminhamentos foram realizados para atendimento hospitalar; foram detectadas 3 

suspeitas de gravidez em adolescentes; Treinamento de Suporte Básico de Vida – SBV para 35 

colaboradores (Lei Lucas); 250 crianças tiveram o couro cabeludo examinados por causa de uma 

infestação de pediculose. Dessas 63 estavam infestadas e foram orientadas ao tratamento; As 

crianças receberam orientações (palestras) de saúde e higiene pessoal. 

 

FISVENF - FISCALIZAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS: A ENFERMAGEM COMO TRANSFORMADORA DO 

ACESSO AOS IMUNOBIOLÓGICOS 

O projeto tem como objetivos: realizar diagnóstico-situacional das salas de vacinas do Município de 

Natal, atuando nos principais entraves de modo a ampliar o acesso da população aos 

imunobiológicos; Capacitar os alunos do curso de enfermagem da Estácio FATERN para a realização 

de ações de prevenção à saúde na comunidade, gerenciamento em enfermagem e de educação 

continuada; Evidenciar a atuação da enfermagem frente aos imunobiológicos; Realizar o 

diagnóstico-situacional das salas de vacinas do município de Natal; Propor a execução de um plano 

de ação voltado a minimização dos entraves evidenciados; Gerar dados a partir das ações realizadas 

para produção científica; Promover o elo entre faculdade e comunidade beneficiando a instituição, 

os alunos, a SMS Natal, os profissionais de saúde e principalmente os usuários do SUS. Sujeitos 

envolvidos: 04 alunos do curso de graduação em enfermagem; 02 profissionais da secretaria 

municipal de saúde do natal e 01 profissional da secretaria estadual de saúde do Rio Grande do 

Norte. Ações realizadas: Seleção de alunos para participarem do projeto, realizada; Participação 

efetiva 100% do total de alunos do projeto; Realizados 100% dos encontros de nivelamento de 

conteúdo programados; Monitoradas coberturas vacinais de 100% das cidades do Estado do RN 

durante a campanha de vacinação contra Influenza; O Estado do Rio Grande do Norte atingiu a meta 

de vacinação contra a Influenza; Participação na webconferência sobre a campanha de Influenza 

com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde; Elaborados 04 templates para divulgação dos 

resultados da campanha contra a Influenza; Elaborado Instrumento de Supervisão de Sala de 
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Vacinas; Implementado Instrumento de Supervisão de Sala de Vacinas no Município de Natal; 

Implantado Instrumento de Supervisão de Sala de Vacinas nas 6 Unidades Regionais de Saúde 

Pública do Rio Grande do Norte; Projeto submetido na II Mostra de Extensão da Estácio; Projeto 

apresentado na CIENTIF 2019; Resultados parciais apresentados no “Encontro com Gestores: 

Compromisso com a Vigilância e a Proteção à Saúde no RN” pela equipe técnica da SESAP-RN. 

Resultados alcançados: Realizadas visitas em 45% das salas de vacinas do Distrito Sanitário Leste; 

Realizadas visitas em 70% das salas de vacinas do Distrito Sanitário Oeste; Realizadas visitas em 

100% das salas de vacinas do Distrito Sanitário Sul; Realizadas visitas em 100% das salas de vacinas 

do Distrito Sanitário Norte; Resultados parciais compilados, indicativo de ampliação do diagnóstico 

para todo o Estado para obtenção do perfil regional; Ampliação do processo de monitoramento dos 

imunobiológicos no Município de Natal; Delineado o perfil de funcionamento das salas de vacinas do 

município de Natal; Realizadas intervenções/orientações em 100% da salas de vacinas visitadas; 

Indicação de realização de estudo para aferir o potencial de imunização das vacinas acondicionadas 

no município de Natal; Dados parciais apontam que: 80% das salas de vacinas visitadas não 

funcionam em horário integral (o mesmo da unidade básica); 95% das salas de vacinas visitadas 

foram encontradas não conformidades, das quais podemos destacar que em 30% havia 

imunobiológico acondicionado em sacos plásticos e que em 40% havia irregularidades no 

posicionamento do bulbo do termômetro e baixíssima atuação dos enfermeiros nas salas de vacinas 

 

Fisioterapia:  

LIGA DE ESTUDOS EM FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL 

 O objetivo desse estudo é verificar os efeitos da terapia combinada (heccus) na fibro edema geloide 

e eletrolipólise (neurodyn) na adiposidade localizada. Os sujeitos envolvidos foram pessoas que 

apresentavam adiposidade localizada e fibro edema geloide (celulite).  Cinquenta e quatro (54) 

pacientes foram atendidos, totalizando 681 sessões de fisioterapia, em 2019. Os resultados parciais 

foram apresentados pelos alunos em eventos científicos na unidade e em um deles o projeto foi 

premiado.  

 

MEDULAR - MÓDULO UNIFICADO DE LESIONADOS MEDULARES 

Este projeto tem como objetivo desenvolver ações que unifiquem as áreas de conhecimento sobre a 

Lesão Medular no âmbito físico, emocional e social do indivíduo, promovendo mudanças na 

independência funcional, acessibilidade e nas políticas de apoio a essa parcela da população através 

de experiências científicas, culturais e relacionais entre alunos e pacientes. Quanto aos sujeitos 

envolvidos foram 1 docente e 5 alunos do curso de Fisioterapia e 14 pacientes com lesão medular 

(total ou parcial). Ações desenvolvidas: Atendimentos Fisioterapêutico; Oficina de transferência; 

Visitas domiciliares; Núcleo de estudo temático; Colóquios científicos; Campanhas na comunidade e 

Acessibilidade e mobilidade dos cadeirantes. Este projeto teve como resultados alcançados: 96 

Atendimentos clínicos divididos entre o grupo de lesionados medulares e atendimentos 

individualizados; 01 colóquio científico com cerca de 100 alunos participando; 07 encontros do 

núcleo de estudos; 04 visitas domiciliares para avaliação ergonômica; 05 acolhimentos de pessoas 

com LM recente; 01 Atividades de socialização na comunidade; 01 oficinas de acessibilidade e 
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mobilidade; 02 práticas de transferência e técnicas fisioterapêuticas e 01 audiência pública na 

Câmara Municipal de Natal. 

Serviço Social: 

 

O SERVIÇO SOCIAL E A INTERDISCIPLINARIDADE NA ÁREA SÓCIOJURÍDICA: O FAZER PROFISSIONAL 

DO ASSISTENTE SOCIAL NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA ESTÁCIO NATAL/RN” 

Este projeto acontece na Casa de Justiça e Cidadania – CJC funciona na Central do Cidadão – órgão 

vinculado a SEJUC e ao TJRN  e tem como objetivos: Ampliar o espaço de inserção do profissional em 

formação do curso de serviço social em atividade de estágio obrigatório; Integralizar as ações da 

Assistência Social e as competências do profissional no sócio jurídico; Atender as comunidades 

vulneráveis que precisam resolver questões da área Civil (Pensões Alimentícias; Guarda; Tutelas; 

Curatelas; Dissolução de uniões; Defesa de direitos (Criança; Idosos e Mulheres vítimas de violência 

doméstica). Os sujeitos envolvidos são 1 docente, 5 alunos do curso de Serviço Social. As principais 

ações realizadas: Atendimento social aos usuários; Delimitação do perfil do usuário; 

Encaminhamentos aos atendimentos jurídicos; Encaminhamentos às instituições que trabalham 

com a demanda apreciada em atendimento social (Delegacia da Mulher; Centro de Referência da 

Mulher Cidadã; Delegacia do Idoso e Promotoria Pública); Estudo Socioeconômicos das demandas 

para subsidiar as orientações com as estagiárias. Resultados: Foram realizadas intervenções na zona 

norte do Natal enquanto espaço da Casa da Cidadania compreendendo ações destinas a toda 

sociedade da cidade do Natal; Encaminhamentos realizados aos: Conselhos Tutelares; Delegacia 

Especializada ao atendimento a Mulher; Delegacia da Criança e do Adolescente; Promotoria do 

Idoso; Defensoria Pública, INSS, CRAS E CREAS NORTE. (TOTAL DE ATENDIMENTOS EM 2019.1= 403 

Atendimentos. / TOTAL DE ATENDIMENTOS EM 2019.2= 414 Atendimentos. / TOTAL DE 

ATENDIMENTOS EM 2019 = 817 Atendimentos. 

 

Nutrição: 

 

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ATLETAS POTIGUARES DE TAEKWONDO 

O objetivo dele é educar atletas da Federação Potiguar de Taekwondo, sobre a nutrição em 

detrimento aos benefícios que uma correta alimentação acarreta na qualidade de vida e no 

desempenho esportivo. Participaram do projeto 4 discentes do curso de Nutrição, 1 docente e 35 

atletas da Federação Potiguar de Taekwondo. Entre as principais ações desenvolvidas estão as 

palestras educativas sobre temas diversos na nutrição, especialmente no âmbito esportivo, 

destacando os benefícios, recomendações, mitos e verdades. Resultados: realização de 8 palestras, 

oficinas, rodas de conversas, abordando os temas: Alimentos processados, ultra processados e 

minimamente processados; Rotulagem; Hidratação no esporte; Carboidratos no esporte; Proteínas 

no esporte; Lipídeos no esporte; Vitaminas e Minerais no esporte e Creatina no Esporte. 
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Administração: 

 

CAPACITAÇÃO PARA TODOS 

O projeto Capacitação para Todos tem como objetivo principal, capacitar e formar jovens carentes 

de escolas públicas para a retomada da oportunidade de inserção no mercado de trabalho, bem 

como para aqueles que buscam uma melhor qualificação profissional. O projeto ainda traz, como 

objetivos secundários, o aumento da autoestima, maior capacidade de comunicação e integração 

entre os participantes. Os sujeitos envolvidos foram 6 alunos do curso de administração e 1 

docente. Ações realizadas: Criado a Oficina Empregabilidade e Mercado de Trabalho; Elaborado a 

identidade visual do Projeto e material de divulgação; promovida divulgação do projeto com suporte 

da Letra A; realizado visita as escolas selecionadas; implantado projeto na Escola Rêgulo Tinôco – 3 

grupos (média de 27 alunos); 1 mês e meio com cada grupo; Criado Cartilhas Orientativas: 

entrevista; vestimenta, currículo e oportunidades de empregos. Quanto aos resultados alcançados 

pode-se citar: os alunos participantes do Projeto tiveram a oportunidade em aprofundar 

conhecimento na área de recrutamento e seleção; desenvolveram habilidades em oratória e 

interação social; além do exercício da criatividade; 156 alunos impactados junto ao Projeto; 

Direcionamento para seleção de estágios e empregos – 34 oportunidades; Visibilidade da Faculdade 

Estácio Ponta Negra na mídia: internet, rádio e TV. 

 

 

Em relação aos trabalhos de Iniciação Cientifica, os mesmos foram executados e acompanhados 

pelo coordenador de pesquisa e iniciação cientifica da Estacio Fatern. Os trabalhos foram 

apresentados em dois grandes eventos da IES: Semana Cientifica 2019 e no Simpósio de Iniciação 

Cientifica.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO DE PRATICANTES DE CROSSFIT® DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EM NATAL-

RN: VARIÁVEIS NUTRICIONAIS E ANTROPOMÉTRICAS: o presente estudo visa avaliar características 

de treino e padrões dietéticos e antropométricos em atletas de CrossFit® de um centro de 

treinamento na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Será realizado a avaliação da composição 

corporal utilizando técnicas de antropometria que envolvem perimetria, diâmetro ósseo, dobras 

cutâneas, além da aferição de peso e altura, utilizando a técnica preconizada pela ISAK 

(International Society Advancement Kinanthropometry) e ferramentas como adipômetro, lápis 

dermográfico, fita, paquímetro, balança e estadiômetro para estabelecer a densidade corporal e 

posterior porcentagem de gordura corporal e massa magra utilizando equações específicas. 

 

O RELACIONAMENTO INTERGERACIONAL: UM ESTUDO A PARTIR DA PERSPECTIVA DE 

ADOLESCENTES, FAMILIARES E IDOSOS: o objetivo deste estudo é analisar o relacionamento inter-

geracional a partir da percepção de adolescentes e familiares de idosos de uma escola pública, 
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usuários idosos e familiares do CRAS Nova Parnamirim-RN e idosos atendidos em dos CREAS de 

Parnamirim-RN. 

 

EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA ASSOCIADA À BANDAGEM FUNCIONAL NA FLACIDEZ MUSCULAR: 

Esse estudo tem como objetivo observar os efeitos da radiofrequência associado à bandagem 

funcional no tratamento da flacidez muscular.  

 

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DE PONTOS GATILHOS MIOFASCIAIS APÓS APLICAÇÃO DA MICRO 

ELECTRÓLISIS PERCUTÂNEA - MEP®: Este trabalho busca compreender quais alterações e efeitos 

negativos os PGM’s trazem aos universitários e como isso interfere em sua qualidade de vida, 

propondo uma conduta terapêutica para alívio destes sintomas. O presente estudo tem como 

objetivo investigar e analisar a atividade eletromiográfica após a aplicação da MEP®. 

Apontar fragilidades neste eixo é difícil uma vez que os aspectos e nele estão envolvidos são muito 

bem avaliados pelos alunos, porém ainda existem lacunas pequenas que podem se tornar grandes, 

ao longo dos anos. Neste sentido, pode-se destacar como fragilidade no ensino as condições de 

laboratórios. Como mencionado acima, este foi um item bem avaliado em 2019.2, mas ainda precisa 

de muita atenção pois os cursos aqui presentes demandam práticas e maiores investimentos em 

seus laboratórios, são mais de 500 alunos envolvidos em práticas da saúde. 

 

Outra fragilidade bastante evidente está relacionada a pós-graduação e sua inter-relação com a 

graduação. São poucas e frágeis as ações existentes, de forma que a comunicação e as interferências 

são mínimas, uma vez que os coordenadores dos cursos da pós-graduação são docentes dos cursos 

da graduação e por esse motivo poderiam estar mais atentos e dentro dos cursos de graduação. As 

ações em sua maioria não integram os cursos, bem como os alunos da pós-graduação pouco 

participam das AAC dos cursos da graduação nem tão pouco das ações de pesquisa e extensão.  

 

4.5.2 Comunicação com a Sociedade 

 

Em 2019 na a comunicação interna passou por um upgrade. Além dos canais de comunicação 

interna já utilizados: informativos por e-mail, quadro/mural de avisos, Intranet, SMS e Conecta, a 

página do Instagram local foi criada para ampliar o alcance das informações institucionais com a 

comunidade acadêmica e proporcionar rapidez no acesso a informação, uma vez que esta mídia 

social tem grande adesão por parte dos alunos, principalmente. 

 

As Coordenações de Curso estão sempre atentos aos quadros, murais e informativos da IES, com 

dados sobre: CPA, Extensão, Responsabilidade Social e outras informações institucionais relevantes. 

Os murais dos laboratórios específicos são mais vistos, em razão da permanência dos alunos, 

portanto além das orientações expressas e legíveis sobre regras e procedimentos de uso, podem ser 

usados de forma mais estratégica. Existem os murais generalistas e os específicos por curso nos 

pisos térreo e superior.  
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Fazendo referência a comunicação externa ocorreu uma atualização na interface da homepage da 

Estácio para o público externo e, com isso, a navegabilidade dos hiperlinks integrados e sincrônicos 

(filmes e áudios didáticos), bem como acesso as informações de inscrições e informações voltadas 

aos cursos tornou-se mais fáceis de encontrar e agilizou a busca pela informação. 

 

Além disso, a criação da página no Instagram proporcionou a eficácia, garantindo que a informação 

institucional, de fato, chegasse até a comunidade acadêmica e as artes e imagens divulgadas nas 

mídias sociais aproximaram a comunidade interna uma vez que todos passam a visualizar in loco as 

ações que estavam sendo realizadas. Os coordenadores passaram a registrar as ações de forma mais 

apurada, “limpa”, dando maior qualidade visual as ações publicadas. O trabalho da assessoria de 

imprensa (Letra A Comunicação), é de grande valia uma vez que colabora com a ampliação da 

imagem da IES nas mídias televisivas, sociais e impressas.  

 

 

4.5.3 Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

As políticas de atendimento aos discentes visam assegurar ao estudante os meios necessários ao 

pleno desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e integrados 

ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação continuada. Nessa perspectiva, 

permaneceram em 2019 algumas ações institucionais de atendimento ao aluno. O NAP - Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico, é o setor   responsável pelo atendimento psicopedagógico aos estudantes, 

dentro de uma dimensão preventiva. No NAP, foram realizadas intervenções voltadas às 

dificuldades referentes ao processo de ensino-aprendizagem, seja na orientação didático-

metodológica, na relação professor-aluno e relações interpessoais entre colegas bem como em 

questões emocionais que estejam interferindo no processo de ensino-aprendizagem. Além disso a 

Estácio FATERN conta com programas que possuem o suporte do ambiente virtual, dando maior 

liberdade ao aluno atuar de acordo com suas necessidades, como o Programa de Nivelamento, 

Avaliando o Aprendizado, Nova Chance, Prepara AV, Programa de Convênios, Recuperação nas 

férias, dependência, etc.  

 

Destaca-se também a  consolidação dos programas de monitoria, propiciando aos discentes 

vocacionados, a vivência da experiência docente, aproximando e fortalecendo a relação professor-

aluno, em benefício do processo ensino-aprendizagem; programa de iniciação científica, apoiando e 

incentivando as atividades de pesquisa desenvolvidas por docentes e discentes, com objetivo de 

despertar a vocação científica, estimular o pensamento científico, a aptidão criativa, a capacidade 

crítica, conscientizando os alunos das questões sociais e éticas inerentes à pesquisa científica; TCC, 

com  aprimoramento e  integração dos conhecimentos e dos conteúdos do curso, visando à atuação 

profissional, complementando o pensar científico desenvolvido durante a graduação; e projetos de 

extensão, desenvolvidos e planejados de modo a funcionar como uma complementaridade que as 

articula ao ensino e a pesquisa. Trabalha-se com projetos interdisciplinares e interinstitucionais, 

atendendo a clientela interna e externa da região, estabelecendo a interação entre a IES e a 

comunidade, possibilitando a formação do profissional cidadão. O desenvolvimento de tais práticas 
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é imprescindível para a problematização e a busca de respostas às questões sociais, possibilitando a 

disponibilização do conhecimento adquirido, como também de novos conhecimentos a serem 

trabalhados no ensino. A articulação entre a IES e a sociedade, por meio da extensão, é, portanto, 

um processo que possibilita a constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas 

e as inovações que surgem do trabalho acadêmico, onde a IES exerce a sua responsabilidade social, 

abrindo suas portas à sociedade e proporcionando ao seu corpo discente e docente oportunidades 

de treinamentos e participação em cursos e atividades além de suas atribuições regulares. 

 

O aluno ao ingressar na IES, seja por meio do vestibular, transferência, como portador de diploma 

ou com a nota do  Enem, toda a equipe que envolve sala de matrícula e coordenadores de curso, se 

mobilizam para acolher esse aluno que na maioria das vezes chega inseguro em relação a opção que 

fez para o ensino superior. Esse aluno, necessariamente é acolhido pela coordenação do curso para 

que se faça os esclarecimentos necessários para o início de sua jornada acadêmica. A IES prepara 

uma semana de adaptação para os ingressantes, exatamente para evitar que o aluno se sinta 

“perdido” e por isso queria evadir. Entendemos que esta é uma forma que garante a permanência 

dele nesse momento inicial. Este aluno normalmente está coberto ou pelo desconto atribuído no 

seu ingresso (dependendo da forma de entrada), assim como pode estar assegurado pelo Crédito 

Universitário PRAVALER, que é um programa oferecido pela Estácio para o aluno, de modo que 

pagando a metade do valor de sua graduação, e posterior a sua formatura, tenha o dobro do tempo 

do curso para começar a pagar. O FIES também se apresenta como uma opção de financiamento 

seguro e que tem muita procura pelos alunos, especialmente os da área da saúde, por se tratar de 

cursos de investimento maior. 

 

A secretaria virtual do aluno, vem há alguns anos apresentando resultados negativos nas avaliações 

internas. Percebeu-se que os alunos que fazem a utilização dela não aceitam bem o serviço e 

relatam falhas no atendimento, uma vez que o atendente é de fora de Natal e não compreende 

algumas das solicitações que os alunos fazem, especialmente quando necessitam de uma 

informação local. 

 

4.6 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

4.6.1 –Políticas de Pessoal 

 

Docentes 

 

O Educare oferta por meio da Escola de Docência uma proposta de aperfeiçoamento contínuo de 

práticas pedagógicas adequadas ao ensino superior.  O PIQ – formação continuada propõe uma 

reflexão sobre a ação docente, partindo de um olhar sobre a prática pedagógica, o cotidiano da sala 

de aula, para chegarmos à fundamentação teórica que embasa o trabalho do modelo de ensino 

superior adotado pela Estácio.  Dentre os cursos ofertados em 2019 tivemos 16 cursos. Segue: 

Ensino Híbrido: Concepção e práticas; Mídias Virtuais na Educação; Problem Based Learnig – 

Aprendizagem Baseada em Problemas; Project Based Learnig – Aprendizagem Baseada em Projetos; 



 76 

Team-Based Learning – TBL- Aprendizagem baseada em times; Método Trezentos; Metodologias 

Ativas de Aprendizagem no Ensino Superior; Planejamento de Ensino; Trinômio Avaliação, Ensino e 

Aprendizagem; Sala de Aula Invertida; Kahoot; Prezi; 8 passos para preparar sua videoaula; Mapa 

Mental; Elaboração de Material Didático. 

 

A Estácio ainda possui um programa de concessão de bolsas para os cursos de pós-graduação stricto 

sensu em nível de Mestrado e Doutorado para a qualificação do seu corpo docente. Sua oferta é 

planejada em consonância com as necessidades de titulação nas diferentes áreas de conhecimento 

e unidades de modo a garantir o atendimento às exigências regulatórias. Durante o ano de 2019 

somente 1 professor, na Estácio FATERN estava sendo contemplado com bolsa de estudo para 

qualificação docente. Esta bolsa encerra-se em 2020. A redução no número de bolsas é um ponto 

negativo no clima docente, uma vez que vinha sendo ofertadas anualmente editais e atualmente as 

políticas de remuneração variável estão estacionadas.  

 

Corpo Técnico-Administrativo 

 

O colaborador tem amplas possibilidades de se capacitar dentro da própria empresa na qual está em 

atividade. Periodicamente o gestor da unidade divulga amplamente nas redes sociais internas bem 

como dentro dos setores sobre os cursos de formação continuada, em oferta pelo EDUCARE. São 

ofertados em média 50 cursos distribuídos nas seguintes áreas: GESTÃO, SISTEMAS E PROCESSOS, 

CONHECIMENTOS ORGANIZACIONAIS, CONHECIMENTOS TÉCNICOS E CONHECIMENTOS GERIAS. O 

objetivo destes cursos é proporcionar ao colaborador administrativo a oportunidade de desenvolver 

algumas das habilidades mais exigidas atualmente no mundo do trabalho, alinhadas com a cultura 

Estácio. O aprimoramento de competências colabora diretamente para seu crescimento como 

profissional e consequentemente contribui para a melhoria no desempenho de suas atribuições 

diárias dentro da instituição. 

 

Destaca-se com potencialidade a concessão de bolsas de graduação e pós-graduação. Só ano de 

2019 foram concedidas 18 bolsas de estudo (2 de 50% e 18 de 100%) para o corpo técnico 

administrativo, docentes e dependentes. O corpo técnico administrativo foi mais beneficiado uma 

vez que 10 destas bolsas foram de 100% concedidas a funcionários e dependentes deles. Este 

benefício colabora com a capacitação dos funcionários, os motiva e proporciona melhoria na vida 

dele e dos familiares nos quais estão sendo beneficiados.  

 

 

4.6.2 - Organização e Gestão da Instituição 

 

 A IES faz cumprir o Regimento quanto à representatividade institucional: diretoria geral, diretoria 

administrativo-financeira, diretoria acadêmica, conselho superior de administração - CONSUP, 

conselho de ensino, pesquisa e extensão – CONSEPE, órgãos suplementares e órgãos essenciais de 

apoio, garante, juntamente com o Regulatório, a elaboração das Atas dos Conselhos e toda 

organização documental necessária.  
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A CPA de forma sistemática, realiza o acompanhamento da avaliação institucional e divulga os 

resultados nas reuniões semanais de Gestão do desempenho Operacional – GDO, garantindo assim 

que todo o corpo gerencial tenha conhecimento, fechando assim o ciclo de avaliação (divulgação, 

avaliação, acompanhamento, divulgação dos resultados e construção dos planos de ação).  

 

Todas os órgãos superiores, comissões, colegiados dos cursos e da IES contemplam representantes 

de todos os segmentos da comunidade acadêmica, conforme previsto no Regimento Interno.  

 

4.6.3 – Sustentabilidade Financeira 
 
Quanto à sustentabilidade financeira, sobretudo no cumprimento dos compromissos na oferta da 

educação superior de qualidade, observamos que, na ESTÁCIO FATERN, existe coerência entre a 

sustentabilidade financeira real, com a descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Destacamos que todos os compromissos financeiros são honrados em dia e há pontualidade no 

pagamento dos proventos aos seus colaboradores. Os colaboradores têm garantia de regularidade 

no pagamento, com data fixada no segundo dia útil do mês, bem como com os benefícios oferecidos 

pela Instituição (convênios: médico, odontológico, psicológico; auxílio alimentação; entre outros). A 

previsão orçamentária anual, integrante do planejamento da IES, destina verbas especificas para 

treinamento, capacitação e oportunidade de qualificação, como forma de incentivo a educação 

continuada do corpo docente e técnico-administrativo.  

 

Existe, também, um constante investimento, por parte da IES, que contempla a aquisição de livros, 

equipamentos e mobiliário educacionais. Isso tudo de acordo com as necessidades apontadas pela 

comunidade acadêmica e contempladas no orçamento anual da Instituição. 

 

Considerando que a principal fonte de receita da IES é a base de alunos matriculados, e 

considerando que esta receita cresce e deve crescer de forma contínua a cada semestre, apesar do 

cenário nacional de crise, conclui-se tratar-se então de uma Instituição viável e sustentável. Leva-se 

em conta, portanto, que, para fazer frente ao índice de inadimplência estudantil, concentra-se um 

QG de Renovação e Combate à Inadimplência, a fim de contribuir para estabilizar os ritmos das 

renovações de matrículas e, por meio de negociações mais flexíveis e incentivos ao FIES, ao 

PRAVALER, renegociação das dívidas, todos em foco no aluno. 

 

5. AÇÕES DE MELHORIA COM BASE NA ANÁLISE 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Ensino – Graduação 

Aspecto Ações previstas 
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Atualização e divulgação dos PPCs. Realizar seminários e oficinas com os 
coordenadores de curso e NDE (responsáveis 
diretor pela atualização dos PPC, para 
compartilhar informações e atualizar os PPC. 
Pretende-se divulgar o PPC por meio das mídias 
sociais dos cursos e murais específicos dos 
cursos e mural do regulatório.  

Programas de Apoio ao discente.  Dar continuidade as ações de apoio discente: 
Boas Vindas, Semana Acadêmica, NAP (Dicas do 
NAP), programas de apoio acadêmico 
(nivelamento, monitoria, avaliando aprendizado, 
programa de dependência), programas de apoio 
financeiro, entre outros.   

Organização e desenvolvimento das Atividades 
Acadêmicas Complementares (AACs)  

Permanecer com a oferta de Atividades 
Complementares, distribuídas nos 5 eixos 
(Cidadania, Científico Acadêmico, 
Empregabilidade, Responsabilidade Sociais e 
Direitos Humanos, Sustentabilidade) e   e por 
curso.  

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

Ampliar a divulgação por meio das mídias 
internas (e-mails, tv nas áreas comuns, telões e 
redes sociais) e externas (redes sociais), bem 
como nos murais distribuídos na unidade.  

Cenários das atividades práticas existentes e 
organização de novos cenários.   

Acompanhar a ampliação e a manutenção dos 
cenários para as atividades práticas existentes.  

Material didático das disciplinas Avaliar junto aos NDE as atualizações e novas 
produções dos conteúdos do material didático.  

Estágio Curricular/Supervisionado dos Cursos. Acompanhar a celebração de convênios, para 
inserção de alunos nos campos de estágio, bem 
como dos respectivos termos de estágio. 
Promover reuniões de alinhamento com todos 
os alunos de estágios curriculares, bem como 
divulgação das escalas de estágios por curso.  

Preparação para o mercado de trabalho  Garantir condições de instalação física e corpo 
docente qualificado para o cumprimento das 
atividades práticas, visando melhor qualificação 
para inserção no mercado de trabalho. 
Promover feira de empregabilidade trazendo 
parceiros para dentro da IES.  

Impacto dos resultados das avaliações internas e 
externas sobre as ações desenvolvidas pelos 
cursos. 

Garantir o cumprimento dos planos de ação 
decorrentes dos resultados das avaliações 
internas e externas, acompanhando e 
monitorando a sua efetivação.  

Divulgação das Ações de Melhoria implantadas 
nos Cursos 

Permanecer com a proposta de divulgação por 
meio do Boletim CPA criado em 2019.  

Capacitação Docente 
 

Ampliar a divulgação dos cursos do PIQ – 
EDUCARE, dentro da sala dos professores, por 
meio de mural e nas redes sociais dos docentes 
com a gestão e CPA.  

Acompanhamento e avaliação do trabalho Monitorar o trabalho dos docentes por meio dos 
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docente relatórios institucionais, bem como a partir dos 
resultados das avaliações internas. Realizar 
feedback com os docentes com aspectos 
qualitativos e quantitativos.  

Acompanhamento do trabalho dos 
Coordenadores de Curso. 

Acompanhar semestralmente o resultado do ISA 
do aluno em relação ao coordenador de curso e 
realizar feedback possibilitando reversão de 
algum item frágil.  

 

Ensino – Pós-graduação 

Aspecto Ações previstas 

Ações que articulem a graduação e a pós-
graduação. 
 

Promover ações integradas que possibilitem a 
formação continuada dos alunos da graduação.  

Apresentação dos cursos de Pós-graduação aos 
alunos da Graduação. 

Realizar um evento envolvendo os alunos da 
pós-graduação, como participantes ativos na 
divulgação dos cursos para os alunos da 
graduação.  

 

 

 

 

 

Pesquisa/Iniciação Científica 

Aspecto Ações previstas 

Engajamento de alunos e professores dos cursos 
de Pós-graduação e Graduação nos Programas 
de Iniciação Científica. 

Ampliar as vagas para os alunos da pós-
graduação participarem dos programas de 
iniciação cientifica da unidade, bem como 
realizar evento para apresentação com 
inscrições abertas para os alunos da pós 
graduação.    

Produção acadêmica discente e docente 
(incremento e divulgação) 

Promover a divulgação da produção acadêmica 
docente e discente junto a coordenação de 
iniciação cientifica. Por meio de eventos 
(semana cientifica e simpósio) e na Revista 
Eletrônica Estácio FATERN - REEF. 

Produção de conhecimento articulado às 
necessidades sociais. 

Aperfeiçoar a integração dos projetos de 
pesquisa as necessidades da comunidade 
(aliados aos projetos de extensão) 

 

Extensão 

Aspecto Ações previstas 

Articulação entre Extensão e a comunidade. Ampliar o desenvolvimento das ações realizadas 
pelos projetos de extensão junto a comunidade.  

Planejamento e divulgação das Atividades de 
Extensão alinhadas aos PPCs. 

Avaliar junto a coordenação de extensão a 
aderência dos projetos de extensão aos cursos e 
seus respectivos PPC’s.  
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 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

Aspecto Ações previstas 

Atualização permanente das informações 
institucionais, na Internet e na própria IES. 

Realizar a atualização periódica da atualização 
das informações institucionais da IES no site e 
internamente. Divulgação das informações para a comunidade 

universitária. 

Fluxo de informações e qualidade da 
comunicação institucional interna e externa. 

Realizar acompanhamento do fluxo de 
informações por meio do resultado da pesquisa 
de clima organizacional (item avaliado na 
pesquisa).  

Ouvidoria. Analisar as ações desenvolvidas pela ouvidoria, 
estratificas pela tipologia da reclamação, por 
meio de relatórios.  

Parcerias com a comunidade externa. Ampliar as parcerias com empresas, e 
comunidade externa a partir das atividades 
acadêmicas desenvolvidas pelos cursos.  

 

 

 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

Discentes  

Aspecto Ações previstas 

Formas de Acesso à IES. Oportunizar aos ingressantes as formas 
ingresso previstas no PDI. 

Atendimento presencial ao Aluno. Ofertar atendimento presencial agendado e 
avulso aos alunos. 

Atendimento Virtual ao Aluno. Estabelecer modos de atendimento 
informatizado aos alunos. 

Programas de Apoio Pedagógico  Divulgar os Programas de Apoio Pedagógico, 
como: Simulado AV1, Prepara AV1 e Serviços 
do NAP. 

Programas de Apoio Acadêmico  Divulgar os Programas de Apoio Acadêmico, 
como: Programa de Iniciação Científica; 
Oficinas de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC); Programa de Extensão, Atividades 
Acadêmicas Complementares e Programa de 
Nivelamento. 

Programas de Apoio à Prática Profissional. Acompanhar os Convênios, os termos de 
compromisso de estágio supervisionado e 
divulgar os serviços do programa Estácio 
Carreiras. Promoção de palestras (eixo 
empregabilidade) e visitas técnicas. 

Programas de Apoio Financeiro Apresentar a comunidade acadêmica os 
Programas de Apoio Financeiro, como: Bolsa 
Convênio; Bolsa Colaborador (professores, 
técnicos administrativos e dependentes); 
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e Seguro Educacional. 

Serviço de Apoio Psicopedagógico Acompanhar os atendimentos 
psicopedagógicos, Atendimento a professores 
e ambientação para novos docentes feito pelo 
NAP. 

Atendimento telefônico receptivo e ativo. Promover a difusão do uso do WhatsApp no 
atendimento receptivo e ativo. 

Atendimento Virtual  Acompanhar as atualizações do sistema de 
informações acadêmica - SIA. 

Satisfação com os serviços do “Estácio Carreiras”  Divulgar os serviços do “Estácio Carreiras”. 

Promoção de Acessibilidade e de Atendimento 
Prioritário aos PNES 

Garantir a acessibilidade por meio da 
adequação da infraestrutura, sinalização e 
atendimento prioritário em todos os setores, 
adequação do material didático e 
acessibilidade atitudinal.  

 

 

Atendimento financeiro 

Aspecto Ações previstas 

Exatidão dos valores cobrados no boleto. Melhorar a comunicação em relação aos 
processos financeiros a partir das ações do NAE 
(Núcleo de Apoio ao Estudante). 

Percepção do custo-benefício da IES. Aperfeiçoar a divulgação das melhorias 
implantadas por meio de mídias digitais e 
principais campanhas de renovação da IES. 

Satisfação com a mensalidade cobrada pela IES 
em comparação com as demais IES. 

Clareza e facilidade de entendimento das 
informações do boleto para pagamento. 

Exibir na secretaria vídeos explicativos acerca da 
leitura dos boletos. 

Processos financeiros da Estácio. Expandir as ações do NAE junto a secretaria do 
aluno. 

 

 

 

Egresso 

Aspecto  Ações previstas 

Incremento da educação continuada. Desenvolver maior integração entre eventos 
voltados para os alunos de graduação e pós-
graduação. 

 Acompanhamento e avaliações realizadas pelos 
egressos. 

Realizar levantamento por meio de pesquisa 
sobre a situação dos egressos, principalmente 
acerca da inserção no mercado de trabalho.  

“Programa Alumini Estácio” Reconhecer os egressos que se destacam por 
história de crescimento pessoal e profissional. 
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EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Corpo Docente 

Aspecto Ações previstas 

Plano de Carreira Docente. Intensificar a divulgação do Plano de Cargos e 
Salários para os Docentes da Instituição. 

Capacitação Docente. Promover a participação dos Docentes nos 
Programas de Qualificação Docente promovidos 
pela EDUCARE.  

Programa de RV. Acompanhar, junto à Gestão da IES, a aplicação 
do PIQ Remuneração Variável ao Corpo 
Docente, com base nos dados da avaliação 
interna. 

Bolsas de estudo. Divulgar o programa de bolsas de estudos para 
os docentes durante Semana Pedagógica. 

Política de Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios 

Intensificar a divulgação dos benefícios da 
Estácio para os docentes e por meio da feira de 
benefício. 

 

 

 

 

Corpo Técnico-administrativo 

Aspecto Ações previstas 

Plano de Carreira do Corpo Técnico-
administrativo 

Divulgar o Plano de Cargos e Salários para os 
técnicos-administrativos da Instituição. 

Programas de capacitação/qualificação Ampliar a divulgação dos cursos promovidos 
pela EDUCARE, nas reuniões semanais do corpo 
técnico administrativo com gestor de unidade.  

Programa de RV Acompanhar, junto à Gestão da IES, a aplicação 
do programa de Remuneração Variável ao 
Corpo Técnico-administrativo. 

Bolsas de estudo. Divulgar o programa de bolsas de estudos para 
os técnicos-administrativos e acompanhar a 
efetividade de desempenho dos bolsistas.  

Política de Pessoal com relação ao Plano de 
Benefícios 
 

Ampliar divulgação de benefícios por meio da 
feira de benefício para divulgação dos auxílios. 
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 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

Aspecto Ações previstas 

Órgãos Colegiados Monitorar a 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. 

Regimento/Estatuto Acompanhar as atualizações de regimentos, 
estatutos e regulamentos de conselhos e 
comissões, verificando a devida apreciação e 
registro em ata. 

Regulamento Interno dos Conselhos 

Atas das reuniões dos Conselhos 

Divulgação dos Colegiados existentes para a 
Comunidade Acadêmica. 

Divulgar a atuação dos conselhos colegiados 
para a comunidade acadêmica. 

NDE e Colegiados de Curso Acompanhar a atuação do NDE dos cursos.  

CPA Garantir a atuação da CPA, oportunizando os 
encontros ordinários ao longo do semestre, 
bem como o desenvolvimento do trabalho com 
autonomia.  

Clima Organizacional Divulgar os resultados das pesquisas internas 
de clima organizacional e acompanhar o plano 
de ação para reversão das fragilidades.  

Registros e Acervo acadêmico Garantir a manutenção (física e digital) do 
acervo acadêmico. 

 

 

 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

 

Aspecto Ações previstas 

Inadimplência Divulgar junto a secretaria os principais 
parceiros externos que possam auxiliar em 
serviços financeiros para o corpo discente.  

Divulgação dos procedimentos financeiros Acompanhar as ações da secretaria do aluno, 
sala de matrículas e NAE- Núcleo de Apoio ao 

Estudante no suporte dos procedimentos 
financeiros. 
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7. ANEXOS
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EVIDÊNCIAS: DIVULGAÇÃO DO ISA 2019.1 / PUBLICAÇÕES CPA / BOLETINS CPA 
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EVIDÊNCIAS: PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

  

 

 

 

 

        

 

         
 

 

Projeto de Extensão – ENFERMAGEM: 
 Consultório itinerante de enfermagem: buscando a intersetorialidade para promover saúde na educação infantil 

Projeto de Extensão – ENFERMAGEM: 
Atenção em Saúde da Criança – Estratégias para um Futuro de Saudável 
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Projeto de Extensão – SERVIÇO SOCIAL 
O Serviço Social e a interdisciplinaridade na área sóciojurídica: o fazer 

profissional do assistente social no Núcleo de Prática Jurídica da Estácio Natal/RN 

Projeto de Extensão – FISIOTERAPIA 
MEDULAR - Módulo Unificado de Lesionados Medulares 
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EVIDÊNCIAS: INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
  

APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS DE IC NO CIENTIF 2019 

APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS DE IC NO IV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
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EVIDÊNCIAS: EVIDÊNICAS DAS AAC 2019 
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